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Hakija on hakenut poikkeuslupaa seuraavasti:

Haettava lupa voimassa 1 vuotta

Eläinlaji ja lupamäärä:
valkohäntäpeura 10000 kpl

Eläinlaji ja haettu lupa-aika:
valkohäntäpeura 1.9.2022 - 15.2.2023

Hakemusalue:
Pinta-ala 1 ha
Alueen sanallinen
määrittely

Poikkeuslupa-alue on pääsääntöisesti alue, joka
rajautuu 3-tien länsipuolelle välillä Helsinki-

Tampere ja 11-tien eteläpuolelle välillä Tampere-
Pori. Tarkentava rajausesitys

poikkeuslupahakemukseen on seuraava:

Varsinais-Suomi kokonaisuudessaan. Satakunnassa Porin rhy, Ulvilan piirin
rhy, Lavian seudun rhy, Kokemäen-Kauvatsan rhy, Mouhijärven piirin rhy,
Sastamalan rhy, Ala-Satakunnan rhy, Punkalaitumen rhy, Säkylän-Köyliön
rhy, Harjavallan rhy, Euran seudun rhy, Lounais-Satakunnan rhy. Pohjois-
Hämeessä Nokian seudun rhy, Tampereen rhy, Lempäälän seudun rhy,
Jalannin rhy, Sääksmäen-Valkeakosken rhy. Etelä-Hämeessä Urjalan rhy,
jokiläänin rhy, Lopen rhy, Forssa-Tammelan rhy, Hattulan-Kalvolan rhy,
Rengon seudun rhy, Janakkalan seudun rhy, Hausjärven-Riihimäen rhy.
Uudellamaalla Hyvinkään rhy, Nurmijärven rhy, Vantaan rhy, Helsingin
rhy, Espoo-Kauniaisten rhy, Kirkkonummen rhy, Vihdin ja Karkkilan rhy,
Lohjan rhy, Nummi-Pusulan rhy, Sammatin rhy, Karjalohjan rhy, Länsi-
Uudenmaan rhy.

Poikkeusperusteet:

VALKOHÄNTÄPEURA
Haen poikkeuslupaa ML 41 c §:n mukaisesti:
-näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja
istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi

Kielletyt menetelmät:
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Hakemuksen perustelut

- Haen lupaa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja
pyyntimenetelmiä koskevista kielloista seuraavasti:
Poikkeuslupaan haetaan 41 c pykälän 2, 3 ja 4 kohtien perusteella
poikkeusta metsästyslain 33§ kohtiin
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti
suurentavat tai muuttavat kuvaa; ja
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja
muut häikäisevät laitteet.

Liitteet
- Hakemussähköposti, 25.5.2022.msg
- Metsästäjäliitto valopoikkeuslupahakemus 2022-2023 Riistakeskukselle
25.5.2022.docx
- Valopoikkeusluvan 22-23 kysely osallistuneille.docx
- Peura poikkeuslupa 21-22 kyselyn vastausten yhteenveto.pptx
- Täydennys hakemukseen, 6.6.2022.msg

Hakija on hakenut 25.5.2022 saapuneella hakemuksella poikkeuslupaa 10
000 valkohäntäpeuran metsästämiseksi kiellettyjä menetelmiä käyttäen
ajalla 1.9.2022 - 15.2.2023.

Kielletyt menetelmät

Hakija hakee lupaa poiketa metsästyslain 33 §:n 1 momentin 4) ja 5)-
kohtien velvollisuudesta, kyseessä ovat:
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti
suurentavat tai muuttavat kuvaa; ja
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja
muut häikäisevät laitteet.

Hakemuksen tarkoitus on, että valkohäntäpeuroja ammutaan muutoin
vuosittain tehtyjen metsästyslain 26 §:n mukaisten pyyntilupapäätösten
nojalla.

Hakija on täydentänyt hakemusta sähköpostitse 6.6.2022 haettavan määrän
osalta.

Haettu poikkeuslupa-alue

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialue kokonaisuudessaan.

Satakunnassa Porin rhy, Ulvilan piirin rhy, Lavian seudun rhy, Kokemäen-
Kauvatsan rhy, Mouhijärven piirin rhy, Sastamalan rhy, Ala-Satakunnan
rhy, Punkalaitumen rhy, Säkylän-Köyliön rhy, Harjavallan rhy, Euran
seudun rhy, Lounais-Satakunnan rhy.

Pohjois-Hämeessä Nokian seudun rhy, Tampereen rhy, Lempäälän seudun
rhy, Jalannin rhy, Sääksmäen-Valkeakosken rhy.

Etelä-Hämeessä Urjalan rhy, Jokiläänin rhy, Lopen rhy, Forssa-Tammelan
rhy, Hattulan-Kalvolan rhy, Rengon seudun rhy, Janakkalan rhy,
Hausjärven-Riihimäen rhy.

Uudellamaalla Hyvinkään rhy, Nurmijärven rhy, Vantaan rhy, Helsingin
rhy, Espoo-Kauniaisten rhy, Kirkkonummen rhy, Vihdin ja Karkkilan rhy,
Lohjan rhy, Nummi-Pusulan rhy, Sammatin rhy, Karjalohjan rhy, Länsi-
Uudenmaan rhy.

Edelleen haetaan poikkeuslupa-alueeksi:

Mikäli valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajan metsästysalue ulottuu edellä
mainittujen riistanhoitoyhdistysten ulkopuolelle, luvan hakijan pyyntialue
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kokonaisuudessaan kuuluu poikkeusluvan piiriin.

Poikkeusluvan tarkoitus

Poikkeuslupaa haetaan erityisesti tutkimustarkoituksessa ja asia on kuvattu
hakemuksessa mm. seuraavasti:

"HAKIJA ja POIKKEUSLUVAN ASIA

Suomen Metsästäjäliitto ry (0202220-3) hakee hakemuksessa mainitulle
peurojen tihentymäalueelle tutkimusluonteista poikkeuslupaa aseeseen
kiinnitettävien valonvahvistimien ja yötähtäinlaitteitten käytölle
valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupaa haetaan myös keinovalon käytölle
metsästyksessä.
Kyseessä on vuoden takaiseen tutkimuksellisen poikkeusluvan käyttöön
liittyvä toistettava toimenpide, jossa toteutetaan uudestaan laaja
poikkeusluvalla tehtävä tutkimusluonteinen kokeilu valkohäntäpeuran
metsästyksen tehostamiseksi. Poikkeuslupaa haetaan siksi, että mennyt
jahtikausi oli runsasluminen ja siten valkohäntäpeuran kyttäys ilman
lisätekniikoita onnistui hyvin. Haettavan poikkeusluvan turvin selvitetään,
mikäli jahtikausi on vähäluminen, antaako käytettävä tekniikka lisäetua
suhteessa edelliseen vuoteen.

Tulevalla jahtikaudella uusitaan edellisen kauden jälkeen tehty selvitys,
jonka tulokset ovat tämän hakemuksen liitteenä. Seuraavassa on esitetty
merkittävimmät aiemman poikkeusluvan tutkimustulokset:
Metsästyskauden 2021-2022 poikkeuslupaan ilmoittautui mukaan 333
metsästysseuraa tai seuruetta 58 eri riistanhoitoyhdistyksen alueelta. Määrä
on noin puolet valkohäntäpeuran pyyntilupaa omaavista tahoista
poikkeusluvan alueelta. Metsästäjäliiton toteuttamaan metsästyksen
toteutumakyselyyn vastanneilla 262 metsästysseuralla/seurueella oli
yhteensä 25768 peuran kaatolupaa ja ne kaatoivat yhteensä 26976 peuraa,
joista 1906 eli noin 7 % poikkeuslupamenetelmillä.
OmaRiista-palveluun ilmoitettujen tietojen mukaan poikkeusluvalla
kaadettiin yhteensä 1910 peuraa, joista 61 % (1167 kpl) kaadettiin
menetelmäpoikkeuksella 5, eli keinovalolla. Yöammuntaa varten
tarkoitetuilla tähtäimillä tehtiin 735 kpl, eli 39 % kaadoista.
Riistaviranomaiselle toimitettu raportti on kokonaisuudessaan tämän
hakemuksen liitteenä.
Vastaajista 83 % koki keinovalon, 72 % valovahvisteisen kiikarin ja 54 %
lämpötähtäimen parantavan riistaeläimen tunnistamista. 76 % arvioi
keinovalon ja yötähtäinten parantavan eettisen riistalaukauksen ampumista.
Kysyttäessä turvallisuudesta 67 % arvioi keinovalon käytön parantavan
metsästysturvallisuutta, 30 % oli sitä mieltä, että ei vaikuta turvallisuuteen
ja 3 %, että heikentää turvallisuutta. Yötähtäinten käytön taas 68 % arvioi
parantavan metsästysturvallisuutta, 28 % arvioi, että ei vaikuta
turvallisuuteen ja 4 %, että heikentää metsästysturvallisuutta. Mikäli
keinovalon ja yötähtäinten käyttö on sallittu ainoastaan ennalta sovituissa
kyttäyspaikoissa, kuten Metsästäjäliitto edellytti poikkeusluvan piiriin
hakeutuneilta toimijoilta, peräti 80 % ajatteli sen parantavan turvallisuutta,
16 %, ettei vaikuta turvallisuuteen ja ainoastaan 0,4 %, että se heikentää
turvallisuutta.

Suurin osa poikkeuslupaan osallistuneista toimijoista on kiinnostunut
jatkamaan tutkimukseen osallistumista tulevaisuudessa ja positiivisten
kokemuksien myötä lienee odotettavissa, että myös poikkeusluvan
ulkopuolelle menneenä metsästyskautena jääneitä seuroja/seurueita olisi
tulossa mukaan, mikäli tutkimusta jatketaan.
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Poikkeusluvan mukaisilla menetelmillä tehdyt kaadot jäivät varsin pieniksi
menneenä kautena lumitilanteen ollessa vahtimismetsästykselle
suosiollinen, jolloin kaatoja saatiin hyvin myös ilman keinovaloa tai
yötähtäimiä. Poikkeusmenetelmien merkityksen toteaminen
kannanhoitomenetelmänä haastavammissa olosuhteissa jäi tämän vuoksi
vajaaksi. Enemmän osviittaa poikkeusluvan menetelmien käytön
potentiaalista antaa ehkä kokeilun osallistuneitten arviot vaikutuksista
kaatomääriin lumiolosuhteiltaan normaalina tai huonona metsästyskautena.
Tämän vuoksi Metsästäjäliitto hakeekin nyt valkohäntäpeuran
metsästykseen kaudelle 2022-2023 samanlaista poikkeuslupaa, kuin sille
myönnettiin edelliselle jahtikaudelle.

Poikkeuslupaan haetaan 41 c pykälän 2, 3 ja 4 kohtien perusteella
poikkeusta metsästyslain 33§ kohtiin
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti
suurentavat tai muuttavat kuvaa; ja
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja
muut häikäisevät laitteet.
Poikkeuslupaa haetaan yhden vuoden tutkimusjaksolle. Poikkeusluvan
vaikutuksia seurataan tutkimusjakson aikana ja tulokset raportoidaan
jahtikauden jälkeen.
Poikkeuslupaa haetaan ajalle 1.9.2022 – 15.2.2023

PERUSTELUT

Edellä on jo todettu edellisen poikkeusluvan positiiviset kokemukset.
Raportti on kokonaisuudessaan tämän hakemuksen liitteenä.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan metsästyksellä on nyt
onnistuttu pysäyttämään valkohäntäpeuran kannan kasvu valkohäntäpeuran
tihentymäalueella Lounais-Suomen suunnalla. On mahdollista, että kanta
kääntyi jopa laskuun viime kauden metsästyksen ansiosta. Metsästäjillä on
kuitenkin edelleen iso haaste edessään kannan laskun varmistamiseksi:
• Valkohäntäpeurakanta on kasvanut pitkään ja vasta viime vuonna
onnistuttiin pysäyttämään kannan kasvu,
• Jotta kanta saadaan tihentymäalueella pienenemään, on kaatomäärät
saatava pysymään samalla tasolla kuin kahtena edellisenä kautena myös
lumettomana talvena.
• Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto ovat suositelleet
pyyntilupien määrän pitämistä korkealla tasolla myös tulevana
metsästyskautena.
• Pyyntimäärätavoitteen toteutuminen voi kuitenkin tarvita pyyntiin
lisätehoa poikkeamalla esitetyllä tavalla metsästyslainsäädännön
määräyksistä: tarve korostuu, mikäli edessä on lumettomia tai vähälumisia
talvia lähivuosien aikana peurakannan ollessa korkealla tasolla
tihentymäalueilla. Poikkeusluvan tarkoittamien menetelmien tehosta ei ole
ollut riittävää tietoa, jota poikkeusluvalla pyritään nyt selvittämään.
• Valkohäntäpeuralle on asetettu alueelliset kantatavoitteet, mikä korostaa
yhteiskunnallista painetta valkohäntäpeurakannan harventamiseksi
tihentymäalueilla.
• Uusittavalla kokeiluluvalla nähtäisiin, miten poikkeusluvalla käytettävä
tekniikka voi toimia, kun kokeiluun osallistujilla on jo asiasta osaamista ja
liikkeelle lähtö on vuoden takaista nopeampaa. Lisäksi, mikäli tuleva talvi
on edellistä talvea vähälumisempi, poikkeusluvan tekniikka saattaa olla
edellistä kautta merkittävämmässä roolissa. On myös huomattava, että
oletettavasti luvan käyttö hyvissäkin lumiolosuhteissa kohdistuu yksilöihin
ja sijainteihin, joissa kaatotarve on merkittävin."
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Välitoimenpiteet

PÄÄTÖS

Ehdot

Hakija on täydentänyt hakemusta sähköpostitse 6.6.2022 haettavan määrän
osalta.

Hakija on täydentänyt hakemusta puhelimitse hakemusalueen osalta
22.6.2022 seuraavasti:

Mikäli valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajan metsästysalue ulottuu
hakemuksessa tarkoitettujen riistanhoitoyhdistysten ulkopuolelle, luvan
saajan pyyntialue kuuluisi kokonaisuudessaan poikkeusluvan piiriin.

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää poikkeusluvan seuraavasti:
Valkohäntäpeura 10000 kpl 1.9.2022 - 15.2.2023

Poikkeusedellytys

Metsästyslain 41 c §:n 4 kohta: näiden lajien tutkimus-, koulutus-,
uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien
ehkäisemiseksi

Poikkeuslupa-alue

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan hakemuksen mukaisesti.

Myönnetty määrä ja poikkeuslupa-aika

Suomen riistakeskus on myöntänyt haetun määrän. Myönnettyjä
menetelmäpoikkeuksia voidaan kullakin alueella käyttää päätöskohdan
mukaisesti valkohäntäpeuran tavanomaisena metsästysaikana.

Valkohäntäpeuroja voidaan tämän poikkeusluvan nojalla ampua kullakin
alueella vain metsästyslain 26 §:n mukaisen pyyntilupapäätöksen ollessa
voimassa ja siinä tarkoitetun mitoituksen ja mahdollisten lupaehtojen
mukaisesti.

Poikkeuslupa on myönnetty valkohäntäpeuran metsästyskaudelle 1.9.2022 -
15.2.2023.

Menetelmäpoikkeukset

Suomen riistakeskus on myöntänyt luvan poiketa metsästyslain 33 §:n 1
momentin:

4) kohdasta eli yöammuntaa varten tarkoitetuista tähtäyslaitteista, jotka
elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa ja

5) kohdasta eli keinotekoisista valonlähteistä ja kohteita valaisevista
laitteista.

Metsästyslain 33 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen peilien osalta
lupaa ei kuitenkaan ole myönnetty, koska niiden käytölle käytännön
metsästystapahtumassa ei ole nähtävissä tarvetta.

Tämän poikkeusluvan nojalla voidaan tappaa, päätöksessä mainituin
menetelmäpoikkeuksin enintään päätöskohdan mukainen eläinmäärä,
edellyttäen, että luvan käyttäjällä on hakemuksessa mainitulla alueella
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siihen muutoin metsästyslain säännösten edellyttämä oikeus.

Ennen poikkeusluvan mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, on tämän
poikkeusluvan saajan saatava luvan käyttöön asianomaisen, metsästyslain
26 §:n mukaisen pyyntiluvan saajan suostumus ja metsästyslain 30 a §:ssä
tarkoitetun yhteisluvan osalta myös kyseeseen tulevan lupaosakkaan
suostumus.

Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä voivat käyttää ne pyyntiluvansaajat ja
yhteisluvissa lupaosakkaat, jotka tämän poikkeusluvan saaja hyväksyy
mukaan kokeiluun. Poikkeusluvan saaja voi asettaa tarkempia ehtoja
kokeiluun osallistuville.

Poikkeusluvan tarkoittamia menetelmiä voidaan käyttää vain
vahtimismetsästyksessä. Pyynnin tapahtuessa auringonlaskun ja
auringonnousun välisenä aikana, voi se tapahtua ainoastaan kyseeseen
tulevan, metsästyslain 30 §:ssä tarkoitetun metsästyksenjohtajan
hyväksymässä paikassa. 

Saalisilmoitus on tehtävä poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän
vuorokauden kuluessa. 

Ilmoituksessa on mainittava tämän poikkeusluvan numero ja siinä on
yksilöitävä:

1) pyydetty eläin: sukupuoli ja ikä (vasa/aikuinen)
2) pyyntipaikan koordinaatit
3) pyyntitapahtuman päivämäärä ja kellonaika
4) käytetty poikkeusmenetelmä
5) pyyntipaikan lumen syvyys pyyntihetkellä senttimetreinä

Tiedot voidaan toimittaa Suomen riistakeskuksen määrittelemällä excel -
taulukolla metsästyksen päätyttyä. Taulukkoon kirjataan ilmoituksessa
edellytetyt tiedot.

Menetelmäpoikkeus raportoidaan numeroilla 4 tai 5 seuraavasti:

Tunnuksella 4, jos käytetty menetelmä on ollut:
yöammuntaa varten tarkoitettu tähtäyslaite, joka elektronisesti suurentaa tai
muuttaa kuvaa.

Tunnuksella 5, jos käytetty menetelmä on ollut:
keinotekoinen valonlähde ja kohdetta valaiseva laite.

Taulukkoon täydennetään tiedot lumen syvyydestä senttimetreinä. Mikäli
lunta ei ole, merkitään nolla.

Poikkeusluvan saajan kokeiluun hyväksymän pyyntiluvan saajan tai
yhteisluvassa lupaosakkaan on toimitettava Suomen Metsästäjäliitto ry:n
määräämällä tavalla välittömästi metsästyksen päätyttyä edellä mainitut
tiedot Suomen Metsästäjäliitto ry:lle. Edellisen lisäksi kokeiluun hyväksytyn
on toimitettava Suomen Metsästäjäliitto ry:lle sen edellyttämä
väliraportointi.

Kokeiluun hyväksytyt pyyntiluvan saajat ja yhteisluvissa lupaosakkaat
kirjaavat itse edellä tarkoitetut tiedot. Suomen riistakeskus toimittaa
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Päätöksen perustelut

jäljempänä raportointiin vaadittavan excel-lomakkeen ja ilmoittamista
koskevan ohjeen Suomen Metsästäjäliitto ry:lle toimitettavaksi edelleen
kokeiluun osallistuville.

Suomen Metsästäjäliitto ry:n poikkeusluvan saajana on toimitettava Suomen
riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa lupa-ajan päätyttyä
riistanhoitoyhdistyskohtainen yhdistelmä yksilöityine tietoineen pyynnin
tuloksesta.

Edellä tehtävä ilmoitus ei vapauta metsästysasetuksen 9 §: ään
(15.4.2021/302) perustuvasta hirvieläimen pyyntilupaan liittyvästä
ilmoitusvelvollisuudesta.

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä määrätään. Lisäksi on noudatettava, mitä muussa
lainsäädännössä säädetään sekä niitä yksityisoikeudellisiin sopimuksiin
perustuvia ehtoja, jotka on asetettu luvansaajan aluetta koskeviin
metsästysoikeuksiin tai -lupiin.

Keskeiset sovelletut säännökset

Metsästysasetuksen (666/1993) 24 §:n perusteella valkohäntäpeura on
rauhoitettu helmikuun 16. päivästä elokuun 31. päivään.

Rauhoituksesta voidaan poiketa Suomen riistakeskuksen luvalla
metsästyslain 41 §:n 1 momentin nojalla 41 c §:ssä säädetyin edellytyksin.
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, tällainen poikkeuslupa voidaan
myöntää:
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle,
porotaloudelle, riistataloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi;
3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset
syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä
ympäristölle; tai
4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja
istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi.

Suomen riistakeskus voi metsästyslain 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa
myöntää luvan myös poiketa 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten
kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja
pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun
valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä
metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1
momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen (452/2013) 1 §:ssä säädetään poikkeusluvan hakemisesta, 2 §:ssä
poikkeamisen edellytysten arvioinnista, 4 §:ssä riistaeläintä koskevan
poikkeusluvan myöntämisestä ja lupamääräyksistä, 5 §:ssa poikkeusluvan
voimassaoloajasta sekä 7 §:ssä poikkeuslupaan liittyvästä saaliin
ilmoittamisvelvollisuudesta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:ssä säädetään, että Suomen riistakeskuksen on metsästyslain
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41 a §:n 1 momentin 1-3 kohdassa, 41 b §:n 1 momentin 1-4 kohdassa, 41 c
§:n 1-3 kohdassa ja 41 d §:ssä säädettyjä poikkeusluvan
myöntämisedellytyksiä arvioidessaan selvitettävä:
1) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin kanta tai kannan tila
haetulla poikkeuslupa-alueella, maakunnassa sekä koko valtakunnassa;
2) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin yksilön käyttäytyminen
haetulla poikkeuslupa-alueella;
3) tarvittaessa viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät poikkeusluvan
hakuperusteeseen;
4) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa.

Suomen riistakeskuksen on metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 4 kohdassa,
41 b §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 41 c §:n 4 kohdassa tarkoitettua
tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitusta
arvioidessaan selvitettävä:
1)poikkeusluvan vaikutukset asianomaisen riistaeläinlajin kannan
kehitykseen poikkeusluvan kohteena olevalla alueella ja valtakunnallisesti;
2)poikkeusluvan vaikutukset poikkeusluvan kohteena olevan alueen
luonnonvaraisten eläinlajien kantoihin;
3)toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa.
Suomen riistakeskuksen on kirjattava 1 tai 2 momentissa tarkoitetun
selvityksen keskeiset tulokset poikkeuslupapäätökseen.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 §:n mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää vain sille rajatulle
alueelle, jolla metsästyslain 41 a-41 d §:ssä säädetyt poikkeusluvan
myöntämisedellytykset täyttyvät.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 2 momentissa mukaan poikkeusluvat ovat voimassa
määräajan, jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla
enintään viisi vuotta.

Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi vain:
1) pysyvästi perustetulle kohteelle;
2) eläimistön suojelemiseksi perusteella;
3) tutkimusperusteella; tai
4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 7 §:n mukaan poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen
riistakeskukselle metsästyslain 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan nojalla
tapahtuneen riistaeläimen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä
poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos
poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä
kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa.
Ilmoituksessa on mainittava pyydystettyjen eläinten määrä ja pyyntipaikan
koordinaatit. Nisäkkäiden osalta on mainittava myös pyyntiajankohta ja
sukupuoli.

Asian arviointi

1) poikkeusluvan vaikutukset asianomaisen riistaeläinlajin kannan
kehitykseen poikkeusluvan kohteena olevalla alueella ja valtakunnallisesti:
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Kielteistä vaikututusta poikkeusluvan osalta ei ole nähtävissä. Jos metsästys
poikkeusluvasta seuraten tehostuu, edistyvät tällöin myös valkohäntäpeuran
kannanhoidolle asetetut tavoitteet.

2) poikkeusluvan vaikutukset poikkeusluvan kohteena olevan alueen
luonnonvaraisten eläinlajien kantoihin:

Kielteisiä vaikutuksia ei ole nähtävissä.

3) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa:

Pyynti voitaisiin toteuttaa ilman poikkeuslupaa normaalina pyyntinä, mutta
silloin ei saataisi uutta tietoa myönnettyjen poikkeuksien vaikutuksista
valkohäntäpeurakannan hoidossa. Tämän poikkeusluvan tarkoituksessa ei
muita keinoja tai toimenpiteitä ole.

Asian muu arviointi

Valkohäntäpeuroista on viimeisten vuosien aikana aiheutunut kannan
kasvun seurauksena mm. merkittävät liikenne- ja viljelyvahingot.

Suomen riistakeskus katsoo, että tämä tutkimushanke, siten kuin hakija sen
perustelee, voi antaa merkittävää lisätietoa metsästyksestä muutoin
kiellettyjen menetelmien käytön osalta ja niihin liittyvien poikkeuslupien
myöntämisen osalta jatkossa. 

Edellä mainitun vuoksi Suomen riistakeskus myös edellyttää tämän
päätöksen ehtokohdan mukaisen, yksilöidyn raportin poikkeusluvan
käytöstä.

Poikkeuslupa-alue

Poikkeuslupa on myönnetty hakemuksessa tarkoitetulle alueelle.
Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 §:n mukaan poikkeuslupa myönnetään vain sille rajatulle
alueelle, jolla metsästyslain 41 c §:ssä säädetyt poikkeusluvan
myöntämisedellytykset täyttyvät. 

Sallitun pyynnin laajuus

Suomen riistakeskus on myöntänyt luvan haetulle yksilömäärälle, jonka ei
voida millään tavoin katsoa vaarantavan valkohäntäpeurakannan kehitystä
alueella, koska kaadettavien eläinten määrä perustuu metsästyslain 26 §:n
nojalla myönnettyihin pyyntilupiin.

Poikkeuslupa-aika

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 2 momentin mukaan poikkeusluvat ovat voimassa
määräajan, jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla
enintään viisi vuotta.
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Päätöksen täytäntöönpano

Oikeusohjeet

Muutoksenhaku

LISÄTIEDOT

Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi vain:
1) pysyvästi perustetulle kohteelle;
2) eläimistön suojelemisen perusteella;
3) tutkimusperusteella; tai
4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä.

Poikkeuslupaa on haettu yhdelle valkohäntäpeuran metsästyskaudelle,
1.9.2022-15.2.2023. Poikkeuslupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti.

Loppuyhteenveto

Edellä mainitun perusteella Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää
metsästyslain 41 c §:n 4 kohdan mukaisen poikkeusluvan päätöskohdassa
mainittujen, muutoin kiellettyjen menetelmien käyttöön valkohäntäpeurojen
pyynnissä.

Tämä Suomen riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön Päätös -
kohdassa mainitun ajanjakson alusta lukien muutoksenhausta huolimatta
riistahallintolain (158/2011) 31 §:n 2 momentin nojalla.

Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen
täytäntöönpanon.

Päätöstä tehtäessä on sovellettu seuraavia oikeusohjeita:

metsästyslain (615/1993) 33 §, 41 c § ja 90 §, riistahallintolain (158/2011)
2§, 8 § ja 31 §, metsästysasetuksen (666/1993) 11 § ja 25 §, metsästyslaissa
säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 1
§, 2 §, 4 §, 5 § ja 7 §, valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §, 11 a § ja 11
b §, Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten
hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (902/2021) 1 §:n 1 momentin 7 kohta

Suomen riistakeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta
alueella toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Käsittelymaksun määräämisen osalta valittaja voi vaatia valtion
maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n nojalla oikaisua Suomen
riistakeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa:

Jyri Rauhala    0294312201    jyri.rauhala@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Sauli Härkönen
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JAKELU

MAKSU

Julkisten hallintotehtävien päällikkö

Jyri Rauhala
riistapäällikkö

Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 5
momentin nojalla.

Päätös hakijalle kirjeenä.

Tiedoksi:
HAUSJÄRVEN-RIIHIMÄEN RIISTANHOITOYHDISTYS
RIISTANHOITOYHDISTYKSET
POLIISILAITOKSET
LUONNONSUOJELUPIIRIT

Käsittelymaksu 70.00 EUR
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VALITUSOSOITUS

(Riistahallintolaki 31.1 §)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
asiamiehen valtakirja, jollei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa toisin säädetä

Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle. Valituksen voi toimittaa hallinto-
oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse,
sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon, tai sähköisen asiointipalvelun kautta
(https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän viraston aukioloajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

Hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Käyntiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42000 Faksi: 029 56 42079

—
—
—
—

—
—

—

—

—

—

—
—

—
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (903/2021) 1 §:n perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä
kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa)
päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

päätös, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Suomen riistakeskukselle
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei
ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Suomen riistakeskukselle ennen kuuden kuukauden määräajan
päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän.

Käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Suomen riistakeskuksen yhteystiedot löytyvät päätöksen etusivulta.

—

—

—
—

—

—
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