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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI METSÄSTYSASETUKSEN JA MET-

SÄSTYSLAISSA SÄÄDETYISTÄ POIKKEUSLUVISTA ANNETUN VALTIONEUVOS-

TON ASETUKSEN 4 §:N MUUTTAMISESTA 

 

1  Asetuksen tausta  

Hirven rauhoitusaika 

Hirven metsästysaika jakaantuu kahteen osaan. Metsästys alkaa Kuusamossa, Taival-

koskella ja Lapin maakunnassa syyskuun 1 päivänä ja päättyy syyskuun 21 päivänä 

alkavaan kiimarauhoitukseen. Metsästys jatkuu kiimarauhoituksen jälkeen lokakuun 

toisena lauantaina ja samalla alkaa ns. varsinainen metsästysaika koko maassa.  

Kainuun, Oulun ja Lapin alueelliset riistaneuvostot ovat tehneet valtakunnalliselle riis-

taneuvostolle ja edelleen maa- ja metsätalousministeriölle esityksen hirven metsästys-

ajan muuttamisesta siten, että Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alu-

eella hirven ns. varsinainen metsästysaika alkaisi lokakuun ensimmäisenä lauantaina, 

eli viikkoa nykyistä aikaisemmin. Vastaavasti metsästysasetuksen 24 §:n 2 momentin 

1 kohdassa säädetty peltometsästys ajoittuisi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maa-

kunnissa syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään. 

Valtakunnallinen riistaneuvosto on kannattanut esitystä sillä poikkeuksella, että Oulun 

alueen eteläisin hirvitalousalue (OU5) jätettäisiin aluerajauksen ulkopuolelle. Esityk-

sen mukaan lumitilanne on viime vuosina vaikeuttanut pyyntiä Pohjois-Suomessa ja 

pyyntilupia on jäänyt paikoin käyttämättä. Kannanhallinta ei välttämättä onnistu ny-

kyisen metsästysajan puitteissa, jos hirvikannan leikkaustarve kasvaa tulevaisuudessa. 

Itämeren norppa 

Itämeren kasvavat hyljekannat aiheuttavat merkittävää haittaa kaupalliselle kalastuk-

selle. Perämerellä vahinkoja aiheuttaa pääasiassa itämeren norppa, muualla pääasiassa 

halli. Hylkeiden metsästystä on joustavoitettu viime vuosina. Hallin metsästystä kos-

kevia säännöksiä muutettiin vuonna 2015 siten, että pyyntilupajärjestelmästä siirryttiin 

hallinnollisesti kevyempään kiintiömetsästykseen. Kalatalouden toimijat ovat esittä-

neet vastaavaa menettelyä myös itämeren norpan metsästykseen. 

Hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus 

Metsähallitus on muuttanut valtion maiden aluelupakäytäntöä siten, että alueluvalla 

metsästävien hirviseurueiden on tehtävä ilmoitus jokaisesta kaadosta kolmen vuoro-
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kauden sisällä. Lupaehtojen muutosta on perusteltu metsästyksen valvonnan tehosta-

misella. Ajantasaisen saalistiedon tarve on huomioitu myös Suomen hirvikannan hoi-

tosuunnitelmassa, jossa esitetään lainsäädäntöä kehitettäväksi tältä osin. 

2  Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset  

Asetusehdotuksen tavoitteena on varmistaa hirvikannan suunnitelmallisen hallinnan 

edellytykset tilanteessa, jossa lumiolosuhteet vaikeuttavat pyyntiä Pohjois-Suomessa 

ja hirvikannan leikkaustarve on merkittävä. Tästä syystä esitetään, että varsinainen 

metsästysaika alkaisi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnassa lokakuun 

toisen lauantain sijaan jo lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Vastaavasti kiimarau-

hoitus lyhenisi viikolla. 

Asetusehdotuksen mukaan koiran käyttäminen olisi sallittua tammikuun (1.1.‒15.1.) 

hirvenmetsästyksessä. Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästystä tehostettaisiin 

siten, että koiran käyttö sallittaisiin helmikuun metsästyksessä (1.2.‒15.2.). 

Saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä muutettaisiin pyyntiluvanvaraisten 

hirvieläinten osalta siten, että jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä tulisi ilmoittaa 

seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi. Saalisilmoi-

tuksessa tulisi ilmoittaa myös pyyntipaikan koordinaatit. Ajantasainen saalistieto hel-

pottaisi metsästyksen valvontaa ja verotuksen kohdentamista pyyntikauden aikana. 

Itämeren norpan metsästykseen liittyvää hallinnollista taakkaa kevennettäisiin siten, 

ettei metsästykseen enää vaadittaisi pyyntilupaa, vaan norppaa voitaisiin metsästää 

metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Saalismäärää rajoitettaisiin jatkossakin 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

3  Yksityiskohtaiset  perustelut  

3.1 Metsästysasetus 

 

1 § Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa 

Pykälää muutettaisiin siten, että itämeren norpan metsästykseen ei enää vaadittaisi 

pyyntilupaa. 

5 § Hallin ja itämeren norpan metsästyskiintiö 

Itämeren norpan metsästykseen vaaditaan metsästyslain 10 §:ssä säädetty pyyntilupa, 

jonka myöntää hakemuksesta Suomen riistakeskus. Pyyntiluvasta on säädetty tarkem-

min metsästysasetuksessa. Pyyntiluvilla tapahtuvaa metsästystä säädellään ja Suomen 

riistakeskuksen toimivaltaa rajoitetaan vuosittain annettavalla maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asetuksella, jossa säädetään suurimmasta sallitusta saalismäärästä.  

Suurinta sallittua saalismäärää on korotettu viime vuosina, mutta metsästys on sallittu 

vain norpan pääesiintymisalueella. Metsästysvuoden 2020-2021 suurin sallittu saalis-

määrä Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella on enintään 375 yksilöä. Metsäs-

tys on ollut mahdollista myös vahinkoperusteisella poikkeusluvalla, mutta lupia on 
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haettu viime vuosina vain muutamia. Itämeren norppa on rauhoitettu tammikuun 1 

päivästä huhtikuun 15 päivään.  

Perämerellä norppien määrä on jatkanut kasvuaan 1980-luvun lopulta saakka. Luon-

nonavarakeskuksen mukaan vuoden 2020 linjalaskentojen tulos oli noin 13 300 norp-

paa. Tasavälein lennetyillä laskentalinjoilla havaitut norpat muodostavat otannan, joka 

monistetaan koko jääalan laskentakannaksi (jäällä laskenta-aikaan olevien norppien 

määrä). Jääolosuhteiden vuoksi laskentatulokset vaihtelevat vuosittain voimakkaasti, 

joten laskentatulosten vaihtelut eivät kerro norppamäärien äkillisistä muutoksista, 

vaan muutoksista laskentaolosuhteissa. Perämerellä norppien määrä on keskenään ver-

tailukelpoisten laskentatulosten perusteella kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia 

vuodessa.  

Norppakannan myönteinen kehitys mahdollistaa siirtymisen pyyntilupajärjestelmästä 

alueellisen kiintiön perusteella harjoitettavaan metsästykseen. Pykälään tehtäisiin tältä 

osin tarpeelliset muutokset. Muutoksella vähennettäisiin poikkeuslupamenettelystä ai-

heutuvaa hallinnollista taakkaa ja mahdollistettaisiin kalastukselle ja pyydyksille va-

hinkoja aiheuttavien norppayksilöiden poistaminen nykyistä joustavammin. Suurim-

masta sallitusta saalismäärästä säädettäisiin jatkossakin ministeriön asetuksella. 

 

Itämeren norpan metsästysjärjestelyt olisivat vastaavat kuin harmaahylkeellä. Näin ol-

len saalis ja sitä koskevat tiedot tulisi ilmoittaa Suomen riistakeskukselle viimeistään 

kolmantena arkipäivänä siitä, kun yksilö on saatu saaliiksi. Kiintiön tultua täyteen Suo-

men riistakeskus määräisi metsästyksen kannanhoitoalueella lopetettavaksi. Metsäs-

tyksen lopettamisen katsottaisiin tulleen metsästäjien tietoon kolmen vuorokauden ku-

luttua määräyksen antamisesta. 

Kiintiö voitaisiin asettaa Perämeren–Merenkurkun, Lounais-Suomen ja Suomenlah-

den kannanhoitoalueelle, mutta metsästys on lähitulevaisuudessa mahdollista vain Pe-

rämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, koska kannankehityksestä ei ole muiden 

alueiden osalta riittävää tietoa. 

Saalisilmoituksen sisällöstä säädetään pykälän 2 momentissa. Sääntelyä täsmennettäi-

siin siten, että metsästäjän yhteystietojen sijaan ilmoitettaisiin metsästäjän nimi. Pyy-

dystämispaikan osalta koordinaattien ilmoittaminen olisi riittävää. Pykälään tehtäisiin 

myös vähäisiä teknisiä muutoksia. 

5 a § Eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävä saalisilmoitus 

Metsästyslain 38 a §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää riista-

eläimestä tehtävästä saalisilmoituksesta, mikäli riistaeläinlajin metsästyksen kestävyy-

den varmistaminen tai metsästyksen tarkoituksenmukaisen järjestäminen sitä edellyt-

tää. 

Merihanhikanta on runsastunut viime vuosikymmeninä. Perämeren tärkeiltä sulkimis-

alueilta on kuitenkin viimeisen kahden vuoden aikana saatu viitteitä heikentyvästä 

kannankehityksestä. Merihanhen metsästysaikaa muutettiin vuonna 2018 sallimalla 

niin sanottu aikaistettu peltometsästys, mikä on todennäköisesti lisännyt kokonaissaa-

liin määrää ja kohdentanut metsästystä lisääntymisen kannalta tärkeisiin esiaikuisiin 
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lintuihin. Saalistiedon luotettavuuden kannalta on ongelmallista, ettei metsästysasetus 

velvoita ilmoituksen tekemiseen saaliiksi saadusta merihanhesta.  

Käytettävissä oleva saalistieto perustuu Luonnonvarakeskuksen riistasaaliskyselyyn, 

mikä ei anna riittävän tarkkaa tietoa saaliista. Metsästyksen kestävyyden varmistami-

nen edellyttää nykyistä tarkempia saalistietoja, minkä vuoksi pykälän sääntelyä ehdo-

tetaan muutettavaksi siten, että merihanhi lisätään lajiksi, josta on tehtävä saalisilmoi-

tus Suomen riistakeskukselle. Tarkemman saalistiedon perusteella voidaan arvioida 

aiempaa paremmin metsästyksen kestävyyttä ja siten välttää turhia rajoituksia ja toi-

saalta kohdentaa tarpeelliset metsästysrajoitukset oikein. 

9 § Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus 

Pykälässä säädetään muun muassa hirvieläinten pyyntilupaan liittyvästä saalisilmoi-

tuksesta ja saalisilmoituksen määräajasta. Nykyisin saalisilmoitus on tehtävä Suomen 

riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten 

tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuoro-

kauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että alkusyksystä 

kaadetusta hirvieläimestä ilmoitetaan mahdollisesti vasta vuodenvaihteen jälkeen.  

Saalisilmoitusten viipyminen hankaloittaa metsästyksen valvontaa. Nykytilanne saat-

taa madaltaa kynnystä lain rikkomiseen eli siihen, että saalisilmoitus jätetään tietoisesti 

tekemättä, jotta pyyntilupa voidaan niin sanotusti käyttää myöhemmin uudelleen. Met-

sähallitus on muuttanut hirvenmetsästykseen liittyvää aluelupakäytäntöään siten, että 

jokaisesta kaadosta on ilmoitettava kolmen vuorokauden sisällä. Muutosta perusteltiin 

metsästyksen valvonnan tehostamisella.  

Hirvikannan hoitosuunnitelmassa todetaan, että hirvikannan tilaan ja kehitykseen ja 

hirven aiheuttamiin vahinkoihin liittyvällä tiedolla on keskeinen merkitys hirvikannan 

hoitotavoitteiden asettamisessa, hirvikannan verotuksen suunnittelussa, metsästyksen 

ohjaamisessa ja toteutuksessa sekä hirvikannan säätelyn onnistumisen arvioimisessa. 

Hoitosuunnitelman yhtenä tavoitteena on edistää hirvikannan säätelyn joustavuutta si-

ten, että metsästyskauden aikana kertyvän tiedon avulla voidaan tarkentaa saaliin mää-

rää ja rakennetta havaitun hirvitilanteen mukaisesti.  

Ajantasaisen saalistiedon avulla voidaan ohjata paremmin loppukauden verotuksen ra-

kenteellista ja määrällistä kohdentamista. Hirvikannan hoitosuunnitelman toimenpide-

osassa esitetäänkin lainsäädäntöä kehitettäväksi siten, että hirven pyyntiluvan nojalla 

metsästävän seurueen tulisi ilmoittaa tarvittavat saalistiedot viikoittain, kunnes pyyn-

tiluvat tulevat käytetyiksi, metsästysaika päättyy tai metsästys muutoin lopetetaan. 

Sääntelyn yhtenäisyyden kannalta on johdonmukaista, että saalisilmoitus olisi tehtävä 

kaikista metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetuista hirvieläimistä. Edellä mainituilla perus-

teilla pykälän 1 momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan jokaisesta pyydyste-

tystä hirvieläimestä tulisi ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on 

tullut pyydystetyksi.  

Pykälän 2 momentissa säädetään saalisilmoituksen sisällöstä. Momenttiin lisättäisiin 

säännös, jonka mukaan hirvieläinten osalta tulisi ilmoittaa myös pyyntipaikan koordi-
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naatit. Samalla sääntelyä yhtenäistettäisiin niin, että jatkossa ampujan nimi ja metsäs-

täjänumero tulisi ilmoittaa myös peltopyytä koskevassa saalisilmoituksessa. Nykyinen 

3 momentti säilyisi ennallaan. 

12 § Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä 

Voimassa olevan pykälän 1 momentin mukaan hirvieläinten metsästyksessä ei saa 

käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 sentti-

metriä. Pykälän 2 momentin mukaan metsäkauriin metsästyksessä 1 momentissa tar-

koitettua koiraa saa käyttää vain syyskuun viimeisestä lauantaista 31 päivään tammi-

kuuta. 

Pykälän 2 momentin sääntelyä muutettaisiin asetusehdotuksen 24 §:n muutosten joh-

dosta siten, että 1 momentissa tarkoitetun koiran käyttäminen olisi sallittua syyskuun 

viimeisestä lauantaista 15 päivään helmikuuta asti. 

23 § Metsästyksen johtajan tehtävät 

Pykälän 4 momentin mukaan suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poik-

keusluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asianomai-

selle riistanhoitoyhdistykselle. Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka mukaan 

edellä 4 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos poikkeuslupa on myönnetty tutkimus-

tarkoituksessa. Pykälän nykyinen 5 momentti siirtyisi 6 momentiksi. 

Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan suden pyydystämiseen tai tappami-

seen tutkimustarkoituksessa. Tällainen lupa on myönnetty Luonnonvarakeskukselle 

susien pantaseurantaa varten. Tutkimuksessa susi pyydystetään elävänä, pannoitetaan 

GPS-laitteella varustetulla kaulapannalla ja vapautetaan takaisin luontoon.  

Pannoitustietoa hyödynnetään muun muassa susikannan runsauden seurannassa. Pai-

kannustietoja on julkaistu myös riistahavainnot.fi verkkopalvelussa, minkä avulla on 

vähennetty metsästyskoirille aiheutuvaa riskiä. Pannoituksia ei kuitenkaan tehty ke-

väällä 2020, minkä vuoksi pantapalvelu ei ole tällä hetkellä käytössä. 

Susien tutkimustarkoituksessa tapahtuva pyydystäminen rinnastetaan käsitteellisesti 

metsästykseen, joten pyydystämistä koskevat metsästyslainsäädännön vaatimukset. 

Metsästyslain 30 §:n mukaan suden poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen 

johtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Metsästysasetuksen mukaan metsästyksenjoh-

taja ja varajohtaja on ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asian-

omaiselle riistanhoitoyhdistykselle. 

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(452/2013) 4 §:n 2 momentin mukaan metsästyslain 41 a §:n 1 momentin perusteella 

myönnetyssä ahmaa, ilvestä, karhua, saukkoa ja sutta koskevassa poikkeusluvassa on 

määrättävä, että pyyntiin osallistuvien nimet on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle 

ennen pyyntiin ryhtymistä ja että jokaisesta pyyntiin lähdöstä ja pyyntialueesta on etu-

käteen ilmoitettava poliisilaitokselle. Jos pyynti tapahtuu kunnassa, johon kuuluu ra-

javyöhykettä, edellä mainitut tiedot on määrättävä ilmoitettavaksi myös rajavartiolai-

tokselle. 
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Mainittujen riistaeläinten pyydystäminen tutkimustarkoituksessa vaatii useita eri lupia 

ja ilmoituksia eri tahoille. Jokaisesta pyyntiin lähdöstä, pyyntialueesta ja osallistujista 

on ilmoitettava etukäteen poliisille. Menettely on tarkoitukseensa nähden raskas, 

minkä vuoksi on perusteltua vähentää ilmoitusvelvollisuuksista aiheutuvaa hallinnol-

lista taakkaa.  

24 § Yleiset rauhoitusajat 

Pykälän 1 momentin 10 kohdan mukaan hirvi on rauhoitettu Kuusamon ja Taivalkos-

ken kunnissa sekä Lapin maakunnassa tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään ja 

syyskuun 21 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään sekä muualla 

maassa tammikuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.  

Sen estämättä mitä 1 momentin 10 kohdassa säädetään, hirveä saa metsästää vahti-

malla pellolta muualla kuin Kuusamon kunnassa, Taivalkosken kunnassa ja Lapin 

maakunnassa syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Li-

säksi hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 1 päivästä tammikuun 15 päivään 

koko maassa.  

Pykälän 1 momentin 10 kohtaa muutettaisiin siten, että hirvi olisi rauhoitettu Kuusa-

mon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa tammikuun 16 päivästä elo-

kuun 31 päivään ja syyskuun 21 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään 

päivään ja muualla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sekä Kainuun maakunnassa 

tammikuun 16 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään sekä 

muualla maassa tammikuun 16 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. 

Lumitilanne on viime vuosina vaikeuttanut pyyntiä Pohjois-Suomessa. Tilanne oli eri-

tyisen vaikea syksyllä 2017 ja 2019. Paksun lumipeitteen vuoksi autojen kulku metsä-

teillä loppui ja koirien käyttö pyynnissä oli vaikeaa. Riski siitä, että hirvi vahingoittaa 

koiraa haukkutilanteessa on suuri, sillä koira ei pääse pakoon paksussa lumessa hirven 

hyökätessä kohti. Tehokas pyyntikausi jäi lyhyeksi ja pyyntilupia jäi osassa riistanhoi-

toyhdistyksistä käyttämättä. Hirvikannan verotuksessa ei siten ole onnistuttu lumisina 

syksyinä suunnitelmien mukaisesti.  

Syyskuun peltopyynnillä tai tammikuun pyynnillä ei ole kannanhallinnan kannalta 

suurta merkitystä. Osittain tämä johtuu siitä, että viljelyksiä on Pohjois-Suomessa suh-

teellisen vähän. Lisäksi lämpötilat saattavat olla vielä syyskuussa lähes helleluke-

missa. Hirviporukoista vain harvoilla on käytössään kylmäsäilytystiloja. Tammikuun 

metsästyksessä ei saa käyttää koiraa eikä tiestön ollessa ummessa pääse edes pyynti-

alueelle. Alkukauden pyynnillä on olennainen merkitys kannanhallinnan onnistumisen 

kannalta. Esimerkiksi Oulun alueella ammutaan lokakuun metsästyksessä keskimäärin 

noin 1000 hirveä viikossa.  

Tämän johdosta varsinaisen pyynnin aloitusta on tarkoituksenmukaista aikaistaa esi-

tetyllä alueella. Kiimarauhoituksen lyhentäminen tehostaisi metsästystä huomatta-

vasti, sillä lumiolosuhteet eivät rajoita pyyntiä lokakuussa. Alkukauden tehokkaan 

pyynnin merkitys korostuu, jos hirvikannan leikkaustarve lisääntyy tulevaisuudessa. 

Hirvenmetsästyksen käytännön järjestelyjen kannalta lauantaina alkava metsästys on 

todettu hyväksi. Hirviseurueet aloittavat pyynnin perinteisesti tiettynä lauantaina, jol-
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loin lähes kaikki seurueen jäsenet pääsevät aloitukseen toisin kuin arkipäivänä tapah-

tuvassa aloituksessa. On tärkeää, että ensimmäisessä metsästyksen johtajan käskynja-

kotilaisuudessa mahdollisimman moni seurueen jäsen on paikalla. 

Sääntely muuttuisi myös siten, että koiran käyttäminen olisi sallittua tammikuun (1.1.‒

15.1.) metsästyksessä. Ehdotus tehostaisi metsästystä siellä, missä koiran käyttäminen 

on lumiolosuhteiden puolesta mahdollista. 

Pykälän 1 momentin 11 kohtaa muutettaisiin siten, valkohäntäpeura olisi rauhoitettu 

16 päivästä helmikuuta syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Vastaava 

muutos tehtäisiin myös pykälän 1 momentin 12 kohtaan, jonka mukaan metsäkaurisu-

ros olisi rauhoitettu kesäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään ja helmikuun 16 päivästä 

toukokuun 15 päivään sekä metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa helmikuun 16 

päivästä elokuun 31 päivään. Samalla pykälän 2 momentin 4 kohta poistettaisiin, jol-

loin nykyinen 5 kohta siirtyisi 4 kohdaksi. 

Asiallisesti sääntely muuttuisi siten, että koiran käyttö tulisi sallituksi valkohäntäpeu-

ran ja metsäkauriin helmikuun (1.2.‒15.2.) metsästyksessä. Muutoksella tehostettai-

siin voimakkaasti runsastuneiden lajien metsästystä ja parannettaisiin koiralla tapah-

tuvan metsästyksen edellytyksiä. Koirametsästystä on rajoitettu eettisin perustein, sillä 

paksun lumipeitteen aikana tapahtuva metsästys on eläinten hyvinvoinnin näkökul-

masta kyseenalaista. Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys painottuu Etelä-

Suomeen, joten lumiolosuhteet eivät yleensä muodosta estettä koirametsästykselle. Li-

säksi on ennakoitavissa, että tulevaisuudessa täysin lumettomat talvet yleistyvät. 

Pykälän 1 momentin sääntelyä muutettaisiin myös siten, että asetuksella (703/2019) 

kumotun 5 kohdan tilalle siirrettäisiin kanadanmajavan rauhoitusaikaa koskeva sään-

nös nykyisestä 4 kohdasta. Lisäksi pykälään tehtäisiin vähäisiä teknisiä muutoksia. 

25 § Erityiset rauhoitusajat 

Pykälän 3 momentin mukaan hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on 

rauhoitettu syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Mo-

mentin sääntelyä muutettaisiin edellä 24 §:ään ehdotettujen muutosten johdosta siten, 

että hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu Pohjois-Poh-

janmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä 

lauantaita edeltävään päivään sekä muualla maassa syyskuun 1 päivästä lokakuun 

toista lauantaita edeltävään päivään.  

Niin sanottu vasasuoja jatkuisi siten varsinaisen metsästysajan alkuun edellä kuvatulla 

tavalla porrastetusti. 

3.2 Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista 

4 § Riistaeläintä koskevan poikkeusluvan myöntäminen ja lupamääräykset 

Pykälän 2 momentin mukaan metsästyslain 41 a §:n 1 momentin perusteella myönne-

tyssä ahmaa, ilvestä, karhua, saukkoa ja sutta koskevassa poikkeusluvassa on määrät-

tävä, että pyyntiin osallistuvien nimet on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle ennen 

pyyntiin ryhtymistä ja että jokaisesta pyyntiin lähdöstä ja pyyntialueesta on etukäteen 
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ilmoitettava poliisilaitokselle. Jos pyynti tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhy-

kettä, edellä mainitut tiedot on määrättävä ilmoitettavaksi myös rajavartiolaitokselle. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan edellä 2 momentissa säädettyä ei 

sovelleta, jos poikkeuslupa myönnetään tutkimustarkoituksessa (katso 23 §:n peruste-

lut edellä kohdassa 3.1). Pykälän nykyinen 3 momentti siirtyisi 4 momentiksi.  

4  Vaikutukset  

Hirven kiimarauhoitusta pidennettiin hirvikannan hoitosuunnitelman linjausten mu-

kaisesti vuonna 2017, jolloin varsinaisen metsästyksen aloitus siirrettiin syyskuun vii-

meisestä lauantaista lokakuun toiseen lauantaihin. Muutoksen tavoitteena oli vähentää 

metsästyksestä aiheutuvaa häiriötä hirvien kiimakäyttäytymiselle ja näin aikaistaa naa-

rashirvien tiinehtymistä ja seuraavan kesän vasontaa, jotta vasat olisivat syksyllä isom-

pia ja paremmassa kunnossa. Kiimarauhoitusta lyhennettiin alkupäästä kuitenkin jo 

seuraavana syksynä. Syynä tähän oli syksyn 2017 vaikea lumitilanne ja sen johdosta 

todettu metsästyksen tehostamisen tarve.  

Hirven kiimakäyttäytymistä Ylä-Lapissa on tutkittu vuosina 2010–2012 aikaistetun 

metsästyksen yhteydessä. Ylä-Lapissa kiimakäyttäytymisen huipun arvioidaan osu-

van aikavälille 19.9.–3.10., ja hedelmöittymiset vuosina 2010–2012 tapahtuivat 12.9.–

18.10. välisenä aikana.  

Luonnonvarakeskus on tutkinut vuonna 1985 kaadetuista lehmistä (n=590) alkioiden 

ja sikiöiden laskennallisia hedelmöittymispäiviä (Luonnonvara- ja biotalouden tutki-

mus 15/2015). Tutkitut eläimet olivat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen, 

Pohjois-Hämeen ja Pohjanmaan riistanhoitopiirien alueilta. Tulosten perusteella voi-

daan todeta, että kiima alkaa tutkimusalueella syyskuun 12. päivän tienoilla ja on lo-

puillaan lokakuun 5. päivän tienoilla. 

Metsästysajan pidentäminen alkukaudesta lisää kannanhallinnan mahdollisuuksia, 

mutta kiimarauhan lyhennys ei ole hirvikannan hoitosuunnitelman linjausten mukai-

nen. Kiimarauhan lyhennyksen vaikutuksena naarashirvien tiinehtyminen ja vasonta 

voi siirtyä myöhempään ajankohtaan, mikä saattaa heikentää vasojen elinvoimaa ja 

selviytymistä seuraavasta talvesta. Toisaalta hirven kiimakäyttäytymisen huippu on 

lokakuun puolella jo ohitettu. 

Koiran käyttäminen tehostaa hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästystä ja 

parantaa koirametsästyksen edellytyksiä tammi-helmikuussa. Koirametsästyksen pi-

dentämisen vaikutuksista erityisesti kantavien naaraiden hyvinvoinnille ei ole tietoa. 

Koiran käyttäminen ei ole paksun lumipeitteen aikana suositeltavaa. 

Itämeren norpan kiintiömetsästys vähentää poikkeuslupamenettelystä aiheutuvaa hal-

linnollista taakkaa ja mahdollistaa kalastukselle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien 

norppayksilöiden poistamisen nykyistä joustavammin. Ennen kaikkea esitys vähentää 

metsästäjien kokemaa byrokratiaa.  

Hirvieläinten osalta ajantasainen saalistieto tehostaa metsästyksen valvontaa ja helpot-

taa verotuksen kohdentamista pyyntikauden aikana. Merihanhen metsästystä koskeva 

saalisilmoitusvelvollisuus parantaa saalistiedon luotettavuutta. Ehdotetut muutokset 
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lisäävät Suomen riistakeskukseen saapuvien saalisilmoitusten määrää, mutta valtaosa 

saalisilmoituksista tehdään Oma riista –palvelun kautta, mikä vähentää Suomen riis-

takeskukselle aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 

5  Asian valmistelu  

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Hirven ns. varsinaisen 

metsästysajan aikaistusta koskeva muutosehdotus perustuu valtakunnallisen riistaneu-

voston sekä Oulun, Kainuun ja Lapin alueellisten riistaneuvostojen esitykseen, joka 

annettiin maa- ja metsätalousministeriölle 9.6.2020. 

Asetusehdotus annettiin lausunnolle kahdessa vaiheessa. Hirven metsästysajan aikais-

tusta sekä valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikaa (koiran käyttäminen 1.2.‒

15.2.) koskevista ehdotuksista lausunnot pyydettiin heinä-elokuussa 2020. Muilta osin 

lausuntoa pyydettiin 22.12.2020 päivätyllä pyynnöllä. 

Lausuntoa pyydettiin Suomen riistakeskukselta, ympäristöministeriöltä, Rajavartiolai-

tokselta, Poliisihallitukselta, Metsähallitukselta, Luonnonvarakeskukselta (LUKE), 

Suomen ympäristökeskukselta (SYKE), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta 

(MTK), Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf:ltä, Suomen Met-

sästäjäliitolta (SML), Paliskuntain yhdistykseltä, Saamelaiskäräjiltä, Suomen Luon-

nonsuojeluliitolta (SLL), Luonto-Liitolta, WWF:ltä, Luonnonsuojeluliitto Tapiola 

ry:ltä, Birdlife Suomi ry:ltä, Suomen Ammattikalastajaliitolta (SAKL), Kalatalouden 

Keskusliitolta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä, Suomen Hylkeen-

pyytäjät ry:ltä sekä Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:ltä. Lausuntopyyntö oli 

nähtävillä myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla. 

6  Laintarkastus  

7  Voimaantulo  

Asetukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021. Metsästysasetuksen 1 ja 5 § 

tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2021.  

 


