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Hirvieläinten pyyntiluvan saajille
1. Pyyntilupapäätös
Pyyntilupapäätös on syytä lukea huolella. Ohjeet muutoksenhakuun ovat lupapäätöksen liitteenä.
Metsästyksenjohtajan on pidettävä lupapäätös tai sen jäljennös mukana metsästettäessä.
2. Pyyntilupa-alue
Metsästyksessä on noudatettava metsästyslain ja metsästysasetuksen säännöksiä. Pyyntilupia voidaan käyttää vain metsästyslain 27 §:n 1 momentin edellytysten mukaisesti metsästykseen sopivalla
yhtenäisellä alueella, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria
ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. Lisäksi luvan
saajalla on metsästyslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetulla alueella oltava oikeus metsästää päätöksessä tarkoitettua hirvieläintä. Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella.
Metsästysseuran tai seurueen kannattaa päivittää Oma riistassa hirvieläinmetsästysalueensa huomioiden pyyntilupapäätöksessä mahdollisesti pois rajatut metsästysalueet. Oma riistaan tehdyn korjauksen jälkeen metsästäjillä tulee olla käytettävissään pois rajatut alueet huomioiva pyyntialuekartta.
3. Ilmoitus metsästyksenjohtajasta
Ensisijainen vaihtoehto:
Ilmoitus metsästyksenjohtajista tehdään Oma riista -palvelussa (https://oma.riista.fi) ennen metsästyksen aloittamista kustakin erikseen metsästävästä seurueesta.
Toissijainen vaihtoehto:
Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä riistanhoitoyhdistykselle. Lomake löytyy Suomen riistakeskuksen
internetsivuilta osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/. Yhteisluvilla metsästävistä ilmoitetaan kunkin erikseen metsästävän seuran/seurueen nimi, metsästyksenjohtaja ja hänen varahenkilönsä.
4. Saalisilmoitus ja hirvihavainnot
Ensisijainen vaihtoehto:
Tee saalisilmoitus1 ja ilmoita hirvihavainnot Oma riista –palvelussa päivittäin jahdin jälkeen. Metsästys
on ilmoitettava päättyneeksi seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi tai vastaavasti pyyntiajan päätyttyä. Ohjeita saalisilmoituksen ja hirvihavaintojen
kirjaamiseen Oma riistassa löytyy linkistä https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/.
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Toissijainen vaihtoehto:
Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja lähettää paperisen saalisilmoituksen Suomen riistakeskukselle metsästyksen päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Saalisilmoituslomakkeet saat tulostettua Suomen riistakeskuksen internetsivuilta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/.
Saalisilmoituksen yhteyteen liitetään tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta 1 ja ne postitetaan
osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku. Kirjallisen saalisilmoituksen ja havaintojen tietoihin vaaditaan myös paikkatiedot (koordinaatit). Ohje löytyy netissä
sivulta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/.
Huomioitava valtionmaiden lupien osalta: Metsähallituksen aluelupapäätöksen ehtojen mukaisesti
alueluvan saanut seura tai seurue (yhteisluvissa osakasseura/-seurue) on velvollinen ilmoittamaan jokaisesta luvanmukaisella alueella kaadetusta hirvestä 3 vrk kuluessa kaadosta ensisijaisesti Suomen
riistakeskuksen Oma riista -palveluun, ja ellei tämä ole jostain syystä mahdollista määrätyn ajan kuluessa, vaihtoehtoisesti alueen erätarkastajalle puhelimitse tai sähköpostilla.
Pyyntiluvanvaraiset pienet hirvieläimet:
Pienten hirvieläinten (valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura) saaliit ilmoitetaan myös ensisijaisesti Oma riistassa tai toissijaisesti saalisilmoituslomakkeella Suomen riistakeskukselle kuten hirvisaaliskin. Myös pyyntiluvanvaraisten pienten hirvieläinten metsästys on ilmoitettava päättyneeksi seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi tai vastaavasti
pyyntiajan päätyttyä.
Ohjeita pienten hirvieläinten saalisilmoituksen kirjaamiseen Oma riistassa löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta linkistä https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/.
Saalisilmoituslomake kirjallista saalisilmoitusta varten löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/saalislomakkeet/hirvielainsaalis/. Mahdollisen kirjallisen saalisilmoituksen yhteyteen liitetään tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta1 ja ne postitetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku.
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Metsästysasetus (666/1993) 9 §:
Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus
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5. Pyyntilupamaksu
Metsästys ilmoitetaan päättyneeksi, jonka jälkeen pyyntilupamaksu maksetaan Oma riista -palvelussa. Pyyntilupamaksu määräytyy kaadettujen eläinten perusteella. Maksun maksaa luvansaaja tai
yhteisluvassa hallinnollinen haltija Oma riista -palvelussa luvan pääkäyttäjänäkymän kautta. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa, jonka perusteella maksut kohdistetaan ko.
pyyntilupaan ja eläinlajiin.
Pyyntilupamaksu on maksettava viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta.
Hirvieläinten pyyntilupamaksut ovat seuraavat:
Laji
Hirvi
Pienet hirvieläimet

Aikuinen
120 €
17 €

Vasa
50 €
8€

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) 4 §

6. Uuden pyyntiluvan hakeminen (ihmisravinnoksi kelpaamattomat)
Uutta pyyntilupaa voi hakea ainoastaan lupapäätöksen saaja. Yhteisluvissa uuden pyyntiluvan hakee
yhteisluvan hallinnollinen haltija, ei yksittäinen lupaosakas. Suomen riistakeskus suosittaa, että uutta
pyyntilupaa haettaisiin sähköisesti luvan pääkäyttäjänäkymässä osoitteessa https://oma.riista.fi.
Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, sen tilalle voidaan hakea
metsästyslain 28 §:n perusteella uutta pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Suomen riistakeskus
myöntää luvansaajalle maksutta uuden pyyntiluvan edellä mainittujen edellytysten täyttyessä.
Hakemuksen liitteeksi voi laittaa eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunnon (tarkastuksessa
koko ruho ja kaikki sisäelimet oltava nähtävillä). Lisäksi on hyvä toimittaa myös sairaasta eläimestä
otettuja valokuvia, joista käy selkeästi ilmi hakemuksen peruste.
Jos uutta pyyntilupaa haetaan kirjallisesti, hakemuslomake löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/.
7. Lomakkeiden jakelusta
Lomakkeita löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta. Lomakkeita tai paperisen pyyntilupamaksulaskun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta sähköpostitse
osoitteesta lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

