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LAUSUNTO LUONNOKSISTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI 
METSÄSTYSASETUKSEN JA METSÄSTYSLAISSA SÄÄDETYISTÄ 
POIKKEUSLUVISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 4 § 
MUUTTAMISEKSI 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta asetusluonnok-
sista seuraavaa: 

 
 3.1 METSÄSTYSASETUS 

 
 
1 § Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa 
 
Pykälää muutettaisiin siten, että itämerennorpan metsästykseen ei enää vaa-
dittaisi pyyntilupaa. Metsästäjäliitto tukee muutosta. 

  
  

5 § Hallin ja itämerennorpan metsästyskiintiö  
 

Kuten taustamuistiossa todetaan, Itämeren kasvavat hyljekannat aiheuttavat 
merkittävää haittaa kaupalliselle kalastukselle. Perämerellä vahinkoja aiheuttaa 
pääasiassa itämerennorppa, muualla pääasiassa halli. Hylkeiden metsästystä 
on joustavoitettu viime vuosina. Hallin metsästystä koskevia säännöksiä muu-
tettiin vuonna 2015 siten, että pyyntilupajärjestelmästä siirryttiin hallinnollisesti 
kevyempään kiintiömetsästykseen, mikä on osoittautunut oikeansuuntaiseksi. 
Hallin metsästystä on muutoksesta huolimatta varaa tehostaa edelleen. Kala-
talouden toimijat ovat esittäneet vastaavaa menettelyä myös itämerennorpan 
metsästykseen.  
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Metsästäjäliitto tukee muutosta, sillä muutoksella vähennettäisiin poikkeuslupa-
menettelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja mahdollistettaisiin kalastuk-
selle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien norppayksilöiden poistaminen ny-
kyistä joustavammin. Itämerennorpan pyynti tapahtuu edelleen kestäväksi kat-
sotun kiintiön puitteissa. 
 
 
5 a § Eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävä saalisilmoitus 
 
Merihanhen osalta nyt käytettävissä oleva saalistieto perustuu Luonnonvara-
keskuksen riistasaaliskyselyyn, mikä ei anna riittävän tarkkaa tietoa saaliista. 
Metsästyksen kestävyyden varmistaminen edellyttää nykyistä tarkempia saalis-
tietoja, minkä vuoksi pykälän sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
merihanhi lisätään lajiksi, josta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskuk-
selle. 
 
Metsästäjäliitto näkee muutoksen perusteltuna ja tukee sitä. 
 
 
9 § Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus 
 
Asetusesitys sisältää vaatimuksen ilmoitusvelvollisuudesta hirvieläinkaadoille 7 
vuorokauden sisällä. Metsästäjäliitto on tietoinen, että hirvieläinten metsästyk-
sessä ollut jatkuvasti hankaluuksia arvioida metsästyksen edistymistä, koska 
osa saaliista on ilmoitettu vasta kauden lopussa tai viikkojen viiveellä. Varsinkin 
alkukauden kehityssuunta pyyntimääristä olisi tärkeää saada tietoon nopeam-
min. 
 
Metsästäjäliitto tukee ilmoitusvelvollisuuden muutosta. 

 
 
23 § Metsästyksen johtajan tehtävät 
 
Nykyisin suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poikkeusluvan saa-
jan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asianomaiselle riis-
tanhoitoyhdistykselle. Pykälä muutettaisiin siten, että kirjallista ilmoitusta ei tar-
vita, jos poikkeuslupa on myönnetty tutkimustarkoituksessa. 
 
Metsästäjäliitto tukee muutosta, sillä on perusteltua vähentää ilmoitusvelvolli-
suuksista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 
 
24 § Yleiset rauhoitusajat 
 
Hirven osalta esitetty Pohjois-Suomen kiimarauhoituksen lyhentäminen tehos-
taisi metsästystä huomattavasti, sillä lumiolosuhteet eivät rajoita pyyntiä loka-
kuussa. 
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Metsästäjäliitto tukee esitettyjä muutoksia hirven rauhoitusaikoihin. 
 
Sääntely muuttuisi myös siten, että koiran käyttäminen olisi sallittua tammikuun 
(1.1.‒15.1.) hirvenmetsästyksessä. Ehdotus tehostaisi metsästystä siellä, 
missä koiran käyttäminen on lumiolosuhteiden puolesta mahdollista. Metsästä-
jät ja koiranohjaajat osaavat Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan lumipeitteen 
paksuuden myötä itsenäisesti rajoittaa koiran käyttöä. 
 
Metsästäjäliitto tukee koiran käytön mahdollistamista 1.1. - 15.1. hirvenmetsäs-
tyksessä. 
 
25 § Erityiset rauhoitusajat 
 
Metsästäjäliitto tukee esitystä liittyen hirvinaaraan rauhoitukseen ja vasasuo-
jaan. 
 
 
3.2 VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSLAISSA SÄÄDETYISTÄ 
POIKKEUSLUVISTA 
 
4 § Riistaeläintä koskevan poikkeusluvan myöntäminen ja lupamääräyk-
set 
 
Metsästäjäliitto tukee esityksen mukaista ilmoitusvelvollisuuden keventämistä 
tutkimustarkoituksen ollessa kyseessä. 

 
 
Riihimäellä 12.2.2021 
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