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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Nykyinen metsästyslaki on peräisin vuodelta 
1962. Yhteiskunnan eri aloilla tapahtuneen 
kehityksen sekä sen seurauksena muun muassa 
riistan elinympäristössä, riistakannoissa, met
sästäjäkunnan määrässä ja rakenteessa sekä met
sästystavoissa tapahtuneiden muutosten johdos
ta on lakiin tämän jälkeen tehty useita tarkis
tuksia. 

Esityksen tarkoituksena on edelleen ajan
mukaistaa niitä metsästyslain säännöksiä, jotka 
ovat osoittautuneet vanhentuneiksi tai joiden 
soveltamisessa on käytännössä muutoin esiinty-

nyt vaikeuksia. Epäkohtien poistamiseksi eh
dotetaan riistaeläimiksi katsettavien eläinten 
luetteloa, riistaeläinten metsästysaikoja, pyynti
tapoja, riistanhoitomaksun määrää, metsästä
jäin keskusjärjestöä, riistanhoitopiirien ja 
riistanhoitoyhdistyksien palveluksistaan perimiä 
maksuja sekä rangaistuksia koskevia säännöksiä 
eräiltä osin muutettaviksi. 

Esitys liittyy riistanhoitomaksun määrän osal
ta vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1982 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Nykyisen metsästyslain ( 290/62) 24 §: ssä 
luetellaan useimmat laissa mainittavista riista
eläimistä. Riistaeläimiksi katsottavia eläimiä 
mainitaan kuitenkin myös lain muissa kohdissa. 
Luettelon selventämiseksi esityksessä ehdote
taan kaikki riistaeläimet lueteltavaksi lain 24 
§: ssä sekä luettelon yhdenmukaistamiseksi naa
purimaiden riistaeläinluettelojen kanssa siihen 
lisättäväksi uusina riistaeläiminä sinikettu, supi
koira, villisika, mufloni, viiriäinen, fasaani ja 
nokikana. Hirvieläimet ja hylkeet ehdotetaan 
nykyisestä poiketen eriteltäviksi luettelossa la
jeittain. 

Lain 24 samoin kuin 25 § :ssä mainitaan 
myöskin ajat, jolloin niissä lueteltuja riista-
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eläimiä saa metsästää. Kun laissa muualla mai
nittavien eräiden riistaeläinten metsästysajat 
määrätään asetuksella ja eräiden riistaeläinten 
metsästysajat maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksellä ja kun myöskin laissa mainittavia 
metsästysaikoja on vuosittain säännöllisesti jou
duttu muuttamaan asetuksella, ovat metsästys• 
aikoja koskevat säännökset hajanaisia ja jopa 
vaikeasti luettavissa. Epäkohdan korjaamiseksi 
esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi laissa mai
nittavista metsästysajoista ja niiden sijasta lain 
25 §:ään otettavaksi säännös, jonka mukaan 
kaikkien riistaeläinten metsästysajat säädetään 
asetuksella. Lisäksi ehdotetaan, että joidenkin 
riistaeläinten metsästys voitaisiin säätää ase
tuksella luvanvaraiseksi. Tähän liittyen ehdo
tetaan lain 27 §: ssä jo nykyisin oleva hirvi
eläimiä ja majavaa koskeva vastaava säännös 
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poistettavaksi ja lain 28 § tarpeettomana ku
mottavaksi. Tarkoituksena on, ettei joidenkin 
harvinaisten riistaeläinten metsästystä niiden 
kantojen säilyttämisen niin vaatiessa lainkaan 
sallittaisi. 

Lain 33 §:n mukaan irrallaan olleen ja tal
teen otetun koiran lunastamisesta suoritettava 
maksu on 20 markkaa. Maksu on ollut sama 
vuodesta 1962 saakka. Esityksessä ehdotetaan 
maksun määrä korotettavaksi sekä rahanarvon 
muuttumisen varalta kytkettäväksi lain 49 
§: ssä säädetyn riistanhoitomaksun määrään. 

Lain 49 §:n mukaan riistanhoitomaksun mää
rä voi olla enintään 50 markkaa. Tämän suu
ruinen maksu on ollut vuodesta 1980 saakka. 
Esityksessä ehdotetaan maksun määrä koro
tettavaksi enintään 100 markaksi. 

Lain 39 §:ään sisältyy rantojen käyttämistä 
sekä lain 41 §:ään satimien, loukkujen ym. 
niihin verrattavien pyyntineuvojen käyttämis
tä koskevia säännöksiä. Vaikka tällaisten pyyn
titapojen käyttö metsästyksessä on nykyisen 
lain antamisen jälkeen huomattavasti vähenty
nyt, on niiden käyttäminen eräiden riistaeläin
ten kuten piisamin ja eräiden vahinkoeläinten 
pyydystämiseksi edelleen tarkoituksenmukaista. 
Näiden pyyntitapojen kehittämiseksi vähemmän 
eläimille kärsimyksiä aiheuttaviksi ja vaara~ 
tekijöitä sisältäviksi esityksessä ehdotetaan siir
ryttäväksi rautojen käytössä eläimen välittö
mästi tappavien rautojen sekä satimien, louk
kujen ja muiden näitä vastaavien pyyntilaitteiden 
käytössä eläimen elävänä pyytävien loukkujeu 
käyttämiseen niiden eläinten kohdalla, joiden 
pyydystämisessä se on mahdollista. Luettelot 
eläimistä, joiden pyydystämiseen tällaisia pyyn
tivälineitä saadaan käyttää, ehdotetaan samalla 
tarkistettaviksi sekä lain 40 § :n 2 momentti 
tarpeettomana kumottavaksi. Lain tarkistami
seen liittyy tältä osin eduskunnan toivomus. 
Lain 41 §:ään sisältyy säännös, jonka mu
kaan kissalaukun pito ei ole sallittu kahta
sataa metriä lähempänä toisen asuin- tai piha
rakennusta. Kun etenkin asutusalueilla ei mui
den menetelmien käyttäminen isännättömien 
kissojen pyydystämiseksi yleensä ole mahdollis
'ta ja kun metsästyslain metsästysoikeutta kos
kevista säännöksistä johtuu, että kissalaukun 
samoin kuin muidenkin pyyntineuvojen käyttö 
edellyttää kuitenkin aina metsästysoikeutta 
asianomaisella alueella, ehdotetaan säännös 
poistettavaksi. 
~· Lain 56 §:n mukaan riistanhoitopiirin edus
tajilla on metsästäjäin keskusjärjestön edusta-

jakokouksessa käytettävissään yhteisesti tietty 
määrä ääniä. Äänimäärää ei ole lakia tarkasti 
tulkittaessa mahdollista jakaa kokouksessa 
edustajien kesken. Lakia säädettäessä tarkoi
tuksena kuitenkin oli, että riistanhoitopiirin 
edustajilla olisi käytettävissään yhteensä tietty 
määrä ääniä ja että äänet jaettaisiin tasan edus
tajien kesken. Käytännössä näin on myös me
netelty. Kun menettely on muutoinkin osoit
tautunut tarkoituksenmukaiseksi, ehdotetaan 
lain sanamuotoa tarkistettavaksi alkuperäistä 
tarkoitusta ja omaksuttua käytäntöä vastaa
vaksi. 

Lain 58 §:n mukaan riistanhoitoyhdistyksen 
jäseniä ei voida velvoittaa suorittamaan mak
suja yhdistyksen menojen peittämiseksi. Kun 
riistanhoitoyhdistykset ja myöskin riistanhoito
piirit kuitenkin suorittavat sellaisia palveluja, 
joita vain osa metsästäjistä käyttää, on koh~ 
tuullista, että korvaus niistä peritään palvelu
jen käyttäjiltä. Tällaisia palveluja ovat muun 
muassa uudelle metsästäjälle pakollinen metsäs
täjätutkinto, hirvieläinten metsästykseen ampu~ 
jana Osallistuvalle pakollinen ampumakoe sekä 
riistanhoitopiirien myöntämät eräät metsästys
luvat. Tämän johdosta lain 61 §:ään ehdote
taan lisättäväksi säännös, joka antaa riistanhoi
topiirille sekä riistanhoitoyhdistykselle mahdol~ 
lisuuden periä tällaisista palveluista niistä ai~ 
heutuvia kustannuksia vastaava maksu. 

Lain 62 § :n mukaan luvallisena metsästys
aikana luvattomasti vieraalla alueella metsästä
neen on suoritettava talteenotetuista aseista 
ja muista pyyntineovoista lunastusmaksuna 50 
markkaa. Maksu on ollut sama vuodesta 
1962 saakka. Esityksessä ehdotetaan maksun 
määrä korotettavaksi sekä samoin kuin lain 
33 § :n kohdalla rahanarvon muuttumisen 
varalta kytkettäväksi lain 49 §:ssä säädetyn 
riistanhoitomaksun määrään. 

Lain 64 § sisältää säännökset metsästystä 
koskevien säännösten rikkomisesta tuomittavista 
rangaistuksista. Säännösten soveltamisessa on 
esiintynyt vaikeuksia etenkin eri rikkomusten 
ja niistä tuomittavien rangaistusten ryhmitte
lyssä olevan joustamattomuuden johdosta. Se 
on vaikeuttanut rikkomukseen johtaneiden ja 
siihen muutoin liittyvien, metsästyksessä yleen
'säkin hyvin moninaisten seikkojen huomioon
ottamista rangaistusta määrättäessä. Erityistä 
huomiota tämä on herättänyt tapauksissa, 
jolloin luvallisessa hirvenmetsästyksessä huoli
mattomuudesta tai varomattomuudesta tapah
tuneista lupaehdoista poikkeamisista on tuo-
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mittu yhtä ankarasti kuin kokonaan luvatto
masta metsästyksestä. Luettelo eläimistä, joiden 
luvattomasta tappamisesta, haavoittamisesta tai 
elävänä pyydystämisestä on säädetty muita 
ankarampi rangaistus, on eläinkantojen muut
tuessa vanhentunut. Luvaton tappaminen, haa
voittaminen tai pyydystäminen ovat käsitteinä, 
joita tapauksesta riippuen on sovellettu sekä 
yleisen että yksityisen edun loukkaamiseen, 
myöskin aiheuttaneet epäselvyyttä. Metsästys
lain rikkomisesta säädetyn enimmäisrangaistuk
sen ollessa nykyisin enintään vuosi vankeutta, 
ei poliisilla ole huomattavankaan rikoksen yh
teydessä ollut mahdollisuutta pidättää syylli
seksi epäiltyä tutkimuksia varten. Etenkin 
hirvieläinten laajojen salametsästystapausten 
selvittelyssä tämä on koettu puutteeksi. Samoin 
on varsinkin rikosten ennaltaehkäisyn kannalta 
koettu puutteeksi, ettei rikokseen käytettävää 
kulkuneuvoa, vaikka sillä olisi metsästyksessä 
oleellinenkin osuus, voida tuomita menetetyksi 
valtiolle. 

Rangaistussäännöksissä olevien epäkohtien 
korjaamiseksi rikkeet ehdotetaan ryhmiteltä
väksi uudelleen metsästysrikkomuksiksi ja met
sästysrikoksiksi. Ensinmainituista rangaistus 
olisi s.akkoa ja eräissä tapauksissa aseiden ja 
pyyntilaitteiden tai niiden arvon menettäminen 
valtiolle. Metsästysrikoksista rangaistus olisi 
sakkoa tai enintään . kaksi vuotta vankeutta, 
määräaikainen metsästyskielto, aseiden ja pyyn
tilaitteiden tai niiden arvon menettäminen val
tiolle ja eräissä tapauksissa metsästykseen käy
tetyn koneellisen kulkuneuvon tai ääntä syn
nyttävän koneellisen laitteen tai niiden arvon 
menettäminen valtiolle. Tarkoituksena on, että 
rangaistusseuraamusten piiriin ei saateta sellai
sia metsästyksen yhteydessä suoritettuja tekoja, 
joissa metsästyksessä edellytetystä riittävästä 
huolellisuudesta ja varovaisuudesta huolimatta 
erehdyksessä on rikottu tämän lain säännöksiä. 

Lain 66 § :n mukaan luvattomalla metsäs
tyksellä saatu saalis tai sen arvo tulee metsäs
tysoikeuden haltijalle, jos hänellä oli oikeus 
pyydystää se, muutoin valtiolle. Saaliin arvo 
lasketaan elävän riistan ostoarvon mukaan. Kun 
elävän riistan ostoarvo on yleensä saaliin 
myyntiarvoa huomattavasti suurempi, johtaa 
säännös erilaisiin seuraamuksiin sen mukaan, 
onko luvattomalla metsästyksellä saatu saalis 

otettu talteen vai ei. Epätietoisuutta saaliin 
arvosta on syntynyt samoin tapauksissa, jol
loin vain osa siitä on saatu talteen. Kun 
luvattomalla metsästyksellä on 64 § :n yhtey
dessä selostetulla tavalla käsitetty varsin 
erilaisia rikkomuksia, on menetetyn saaliin ar
von laskeminen elävän riistan ostoarvon mu
kaan saattanut joidenkin vähäistenkin rikko
musten yhteydessä johtaa kohtuuttoman suu
reen rangaistukseen. Näiden epäkohtien korjaa
miseksi saaliin menettämisseuraamuksia eh
dotetaan muutettaviksi siten, että menetet
tävän saaliin arvo lasketaan saaliin osto
arvon mukaan silloin, kun pyynnissä on syyl
listytty ainoastaan metsästysrikkomukseen . sekä 
elävän riistan ostoarvon mukaan silloin 
kun pyynnissä on loukattu toisen metsästys
oikeutta tai syyllistytty metsästysrikokseen. 
Lain rakenteen parantamiseksi ehdotetaan 64 
§:ään sisältyvä hirvieläimen kaatamisesta pe
rittävää maksua koskeva säännös siirrettäväksi 
sanamuodoltaan tarkistettuna tähän pykälään. 

2. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i se t v a i
kutukset 

Riistanhoitomaksu on tarkoitus . ehdotetun 
lain tultua voimaan korottaa nykyisestä 50 mar
kasta 55 markkaan .. · Kun riistanhoitomaksun 
suorittaneita henkilöitä on noin 260 000, saisi 
valtio tuloja tämän perusteella vuosittain noin 
14,3 miljoonaa markkaa, mikä on noin 1,3 mil
joonaa markkaa enemmän kuin vuonna 1981. 
Muita olennaisia taloudellisia vaikutuksia esi~ 
tyksellä ei olisi. 

3. Muut e s i t y k se en vaikuttavat 
seikat ja voimaantulo 

Esitys liittyy riistanhoitomaksun määrän osal
ta vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesitykseen ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1982. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 27 §:n 2 mo

mentti, 28 § ja 40 §:n 2 momentti, 
näistä 27 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa 

laissa (545/76), 
muutetaan 24 ja 25 §, 27 §:n 1 momentti, 33 §:n 3 momentti, 39 ja 41 §, 49 §:n 2 mo

mentti, 56 §:n 1 momentti, 62 §:n 3 momentti, 64 § ja 66 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 1 momentti mainitussa 24 päivänä kesäkuuta 1976 anne

tussa laissa, 39 § 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (764/66), 49 §:n 2 momentti 
10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laiS'sa (12/75), 56 §:n 1 momentti mainitussa 24 
päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa sekä 64 § osittain muutettuna 28 päivänä marras
kuuta 1969 ja 16 päivänä helmikuuta 1973 annetuilla laeilla (713/69 ja 147/73 ), sekä 

lisätään 61 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 64 a ja 64 b § sekä 66 §:ään uusi 2 mo
mentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

24 § 
Riistaeläimiä ovat: 

1) metsäjänis, rusakko, orava, majava, pii
sami, susi, kettu, sinikettu, supikoira, karhu, 
kärppä, vesikko, minkki, hilleri, näätä, ahma, 
mäyrä eli metsäsika, saukko, ilves, harmaa
hylje, saimaannorppa, norppa, villisika, kuusi
peura, saksanhirvi, metsäkauris, hirvi, valko
häntäpeura, metsäpeura ja mufloni; sekä 

· 2) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, 
heinä- eli sinisorsa, jouhisorsa, haapana, tavi, 
heinätavi, lapasorsa, lapasotka, tukkasotka, 
punasotka, telkkä, alli, pilkkasiipi, meriteeri 
eli mustalintu, haahka, tukka- eli pikkukos
kelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, metso, teeri, 
pyy, peltopyy, viiriäinen, fasaani, nokikana, 
taivaanvuohet, lehtokurppa, uuttukyyhky ja 
sepelkyyhky. 

Jos erityisistä syistä osoittautuu tarpeelli
seksi, voidaan asetuksella määräajaksi joko 
koko maassa tai sen osassa määrätä jokin muu
kin kuin 1 momentissa mainittu eläin riista
eläimeksi. 

25 § 
Riistaeläinten metsästysajoista säädetään ase" 

tuksella. 
Metsästyksen säätelemiseksi voidaan riista

eläimen metsästäminen säätää asetuksella luvan
varaiseksi sekä antaa sen metsästämisestä eläin
kannan säilyttämiseksi tarpeellisia säännöksiä. 

Hirvieläinten metsästämisestä säädetään ase
tuksella. Siihen on otettava myös metsästys
turvallisuuden ja eläinkantojen säilyttämisen 
vuoksi tarpeelliset säännökset. 

Muutoin ovat riistaeläimet rauhoitetut, jol
lei tässä laissa ole muuta säädetty. 

27 § 
Hirvieläinten metsästyksestä on suoritettava 

valtiolle maksu, jonka suuruus on määrättävä 
sellaiseksi, että valtiolle maksuista sekä valtion 
lukuun myydyistä hirvieläimistä vuosittain ker
tyvät tulot vastaavat hirvieläinten aiheuttamien 
vahinkojen korvaamisesta sekä vahinkojen es
tämistä tarkoittavista toimenpiteistä valtiolle 
aiheutuviksi arvioituja menoja. Maksun suu-
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r:uridesta ja perimisestä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

33 § 

Milloin koira on otettu talteen, on talteen
ottajan niin pian kuin mahdollista ilmoitettava 
siitä koiran omistajalle, jos tämä ja hänen 
osoitteensa on tunnettu, sekä muussa tapauk
sessa asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Jos 
omistaja tahtoo saada koiransa takaisin, hänen 
on lunastettava se seitsemän päivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus koiran talteen ottamisesta 
hänelle tehtiin, tai neljäntorsta päivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus tehtiin poliisiviranomaiselle, 
ilmoituspäivää lukuun ottamatta. Omistajan on 
suoritettava 49 §:ssä tarkoitetun riistanhoito
maksun suuruinen lunastusmaksu sekä lisäksi 
koiran hoitamisesta korvaus, jonka suuruus 
määrätään asetuksella. Lunastusmaksu ja kor
vaus on suoritettava sanottuna aikana uhalla, 
että koira menetetään talteenottajalle. Niin 
kauan kuin koira on talteenottajan huostassa, 
on kuitenkin entisellä omistajalla oikeus saada 
se takaisin suoritettuaan lunastusmaksun ja 
korvauksen. 

39 § 
Rautoja saa käyttää piisamin pyyntiin sekä 

riistanhoitopiirin luvalla suden, ketun, Slnt

ketun, supikoiran ja ahman pyyntiin. Lisäksi 
saa rautoja, jotka tappavat eläimen heti, käyt
tää majavan, kärpän, minkin, hillerin, näädän 
ja saukon pyyntiin. Muutoin rautojen käyttä
minen riistaeläinten pyyntiin on kielletty. 

41 § 
Veteen asetettua mertaa saa käyttää piisamin 

ja minkin pyyntiin sekä eläimen elävänä pyytä
vää laukkua tai muuta siihen verrattavaa pyyn
tilaitetta majavan, piisamin, ketun, siniketun, 
supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, 
mäyrän eli metsäsian ja saukon pyyntiin sekä 
luonnonsuojelulaissa mainittujen rauhoittamat
tomien lintujen ja kissan pyydystämiseen. Sa
moin saa ansoja käyttää riekon ja kiirunan 
pyyntiin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kun
nissa. Muutoin kaikenlaisten satimien, loukku
jen, ansojen ja koukkujen sekä muiden niihin 

verrattavien pyyntineuvoieri käyttäminen riista
eläinten pyyntiin on kielletty. 

49 § 

Riistanhoitomaksu on viisikymmentä mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
korottaa maksun määrän enintään sadaksi mar
kaksi. Riistanhoitomaksu menee valtiolle. 

56 § 
Metsästäjäin keskusjärjestön vuosittain pidet

tävään edustajakokoukseen voi kukin riistan
hoitopiiri lähettää enintään kolme edustajaa, 
joilla on käytettävissään yhteensä kolme ääntä. 
Tämän lisäksi on edustajilla käytettävissään 
yhteensä yksi ääni piirin metsästyskorttimäärän 
kutakin alkavaa viittätuhatta kohti. 

61 § 

Suorittamistaan palvelutehtävistä voivat riis
tanhoitopiirit sekä riistanhoitoyhdistykset 58 
§: n estämättä periä maksun asetuksessa tar
kemmin säädettävissä tapauksissa maa- ja met
sätalousministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan. 

62 § 

Jollei metsästysoikeuden haltija 2 momen
tissa tarkoitetussa tapauksessa tahdo tehtä
väksi syytettä Iuvattarnasta metsästyksestä, saa 
hän kuitenkin pitää pois otetut aseet ja muut 
metsästysneuvot, kunnes omistaja on selvittä
nyt henkilöllisyytensä ja suorittanut niistä lu
nastusmaksuna 49 §:ssä tarkoitetun riistanhoi
tomaksun suuruisen maksun viisinkertaisena. 
Jollei omistaja lunasta aseita tai metsästysneu
voja kuukauden kuluessa siitä, kun asianomai
selle poliisiviranomaiselle on ilmoitettu niiden 
huostaanottamisesta, saa metsästysoikeuden hal
tija ne omakseen. 

64 § 
Joka 

1) tappaa tai pyydystää elävänä muun kuin 
2 kohdassa 'Sanotun riistaeläimen taikka haa
voittaa tai hätyyttää sitä vastoin tämän lain 
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säännöksiä sen rauhoitusaikana tai ilman sii~ 
hen oikeuttavaa viranomaisen lupaa, 

2} hätyyttää hirvieläintä vastoin tämän lain 
säännöksiä taikka huolimattomuudellaan tai va
romattomuudellaan tappaa hirvieläimen tai haa
voittaa sitä tahi 25 § :n 3 momentin perus
teella annetun luvan nojalla tapahtuvassa hirvi
eläinten metsästyksessä huolimattomuudellaan 
tai varomattomuudellaan rikkoo määräyksiä, 
jotka koskevat metsästysaluetta, metsästettä
väksi sallittujen eläinten määrää, ikää, suku
puolta, hirvieläinlajia tai muita lupaehtoja, 

3) metsästää vastoin tuomioistuimen, läänin
hallituksen tai riistanhoitoyhdistyksen kieltoa, 

4) käyttää metsästyksessä kiellettyä asetta 
tai muuta kiellettyä pyyntilaitetta taikka met~ 
sästää muutoin kielletyllä tavalla, .. 

5) rikkoo tämän lain säännöksiä riistaeläin
ten tai niiden nahkojen merkitsemisesta, hal
lussapidosta, kuljetuksesta tai kaupasta, 

6) metsästää suorittamatta riistanhoitomak
sua, taikka 

7) metsästää muutoin vastoin tämän lain 
säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyk
siä tahi muutoin rikkoo tämän lain kieltoa tai 
käskyä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta, metsästysrik
komuksesta sakkoon. 

Sitä, jolla metsästämässä ollessaan ei ole ol
lut riistanhoitomaksun suorittamisesta annettua 
kuittia mukanaan, ei kuitenkaan ole pantava 
tämän johdosta syytteeseen, jos hän viimeistään 
kolmantena päivänä sen jälkeen esittää kuitin 
asianomaiselle poliisiviranomaiselle ja asianhaa
roista käy ilmi, että laiminlyönti on johtunut 
tilapäis·estä huomaamattomuudesta. 

64 a § 
Joka 
1) metsästää vastoin tämän lain säännöksiä 

koneellista kulkuneuvoa tai ääntä synnyttävää 
koneellista laitetta välittömästi apuna käyttäen, 

2) tappaa tai pyydystää elävänä hirvieläi
men taikka haavoittaa sitä tahallaan ilman 
siihen oikeuttavaa viranomaisen lupaa tahi 
25 §:n 3 momentin perusteella annetun luvan 
nojalla tapahtuvassa hirvieläinten metsästyksessä 
tahallaan rikkoo määräyksiä, jotka koskevat 
metsästysaluetta, metsästettäväksi sallittujen 
eläinten määrää, ikää, sukupuolta, hirvieläin~ 
lajia tai muita lupaehtoja, tahi 

3) harjoittaa 64 §:n 1-5 kohdassa tarkoi
tettua toimintaa huomattavassa laajuudessa tai 
siten, että tekoa on huomioon ottaen siihen 
johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuu
dessaan pidettävä törkeänä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla ole sää
detty ankarampaa rangaistusta, metsästySrikok
sesta sakkoon tai enintään kahdeksi vuodeksi 
vankeuteen sekä määräaikaiseen metsästyskiel~ 
toon vähintään yhdeksi ja enintään viideksi 
vuodeksi. 

Rikoslaissa on säädetty, miten on rangaistava 
sitä, joka luvattomasti metsästää toisen met
sästysalueella taikka ylittää sen metsästysoi
keuden, joka hänellä on yhteisen alueen. osak
kaana tai metsästysvuokrasopimuksen tahi lu
van nojalla. 

64 b § 
Joka on syylHstynyt 64 §: ssä tarkoitettuun 

metsästysrikkomukseen, on tuomittava menet
tämään valtiolle metsästyksessä käyttämänsä 
kielletyt pyyntilaitteet tai. niiden arvo, 

Joka on syyllistynyt 64 a §:ssä tarkoit~ttuun 
metsästysrikokseen, on tuomittava menettä
,mään valtiolle metsästykseen käyttämänsä aseet 
ja pyyntilaitteet tai niiden arvo. Jos koneelli
sen kulkuneuvon tai ääntä synnyttäv,än ko
neellisen laitteen käyttämisellä välittömästi 
apuna metsästyksessä on ollut oleellinen osuus 
metsästykseen ja tällaisesta metsästyksestä 
saadun saaliin arvo on huomattava, on· kulku
neuvon tai laitteen käyttäjä lisäksi tuomittava 
menettämään ne tai niiden arvo valtiolle. 

66 § 
Jos riistaeläin on tapettu tai pyydystetty 

vastoin tämän lain säännöksiä ilman alueen 
metsästysoikeuden haltijan lupaa tai muutoin 
loukkaamaila toisen.· oikeutta sellaisissa olo
suhteissa, joissa toisella oli oikeus pyydystää 
tai ottaa se, kuuluu riistaeläin tai sen arvo 
sille, jonka oikeutta on loukattu, siitä riippu
matta, onko pyynti muustakin syystä tämän 
lain vastaista. Riistaeläimen arvo lasketaan elä
vän riistan ostoarvon mukaan. 

Jos riistaeläin on tapettu tai pyydystetty 
vastoin tämän lain säännöksiä ilman, että toi
sella oli oikeus pyydystää tai ottaa se; mutta 
olosuhteissa, joissa rangaistusta ei ole tuomit
tava, tai syyllistymällä 64 §:n 1-5 kohdassa 
mainittuun metsästysrikkomU:kseen tai 64 a 
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S:ssä mamtttuun metsästysrikokseen, kuuluu 
riistaeläin tai sen saalisarvo valtiolle. Saalis
arvo lasketaan saaliin ostoarvon mukaan. Jos 
riistaeläin on pyydystetty syyllistymällä 64 a 
S:ssä mainittuun metsästysrikokseen, on val
tiolle lisäksi korvattava riistaeläimen saalisar
von ja elävän riistan ostoarvon välinen erotus. 
Hirvieläimen tappamiseen 64 §:n 1-5 kohdas-

sa tai 64 a §: ssä saotulla tavalla syyllistyneen 
on lisäksi suoritettava hirvieläinten metsästyk
sestä 27 §:ssä säädetty maksu valtiolle. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1981 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Taisto Tähkämaa 
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Liite 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhukuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 27 §:n 2 mo

mentti, 28 § ja 40 § :n 2 momentti, 
näistä 27 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa 

laissa (545/76), 
muutetaan 24 ja 25 §, 27 §:n 1 momentti, 33 §:n 3 momentti, 39 ja 41 §, 49 §:n 2 mo

mentti, 56 §:n 1 momentti, 62 §:n 3 momentti, 64 § ja 66 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 27 § :n 1 momentti mainitussa 24 päivänä kesäkuuta 1976 anne

tussa laissa, 39 § 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (764/66), 49 §:n 2 momentti 
10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (12/75), 56 § :n 1 momentti mainitussa 24 
päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa sekä 64 § osittain muutettuna 28 päivänä marras
kuuta 1969 ja 16 päivänä helmikuuta 1973 annetuilla laeilla (713/69 ja 147/73 ), sekä 

lisätään 61 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 64 a ja 64 b § sekä 66 §:ään uusi 2 mo" 
mentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

24 §. 
Metsästää saa seuraavia riistaeläimiä: 

1) koko vuoden aikana: 
karhua, sutta, ahmaa, kettua, minkkiä ja 

hilleriä sekä meren rannikolla ja merialueella 
hyljettä; 

2) elokuun 20 päivän alusta marraskuun 
loppuun: 

heinä- eli sinisorsaa, taveja, haapanaa, jou
hisorsaa, lapasorsaa, hanhia, punasotkaa, tuk
kasotkaa, lapasotkaa, telkkää, allia, meriteertä 
eli mustalintua, isokoskeloa, tukka- eli pikku
kaskelaa sekä sepel- ja uuttukyyhkyä; 

3) syyskuun 10 päivän alusta helmikuun 
loppuun: 

metsäjänistä, rusakkoa ja metsäsikaa eli 
mäyrää, kuitenkin niin, että rusakkoa saa met
sästää Turun ja Porin, Uudenmaan, Hämeen ja 
Kymen läänien alueella syyskuun 1 päivän 
alusta huhtikuun 15 päivän alkuun; 

4) syyskuun 10 päivän alusta joulukuun 
loppuun: 

metsoa, teertä, riekkoa eli metsäkanaa, kii-
runaa, pyytä, lehtokurppaa ja pilkkasiipeä; 

5) lokakuun aikana: 
peltopyytä; 
6) kesäkuun 1 päivän alusta marraskuun 

loppuun: 
koirashaahkaa. 

Ehdotus 

24 § 
Riistaeläimiä ovat: 

1) metsäjänis, rusakko, orava, majava, pii
sami, susi, kettu, sinikettu, supikoira, karhu, 
kärppä, vesikko, minkki, hilleri, näätä, ahma, 
mäyrä eli metsäsika, saukko, ilves, harmaa
hylje, saimaannorppa, norppa, villisika, kuusi
peura, saksanhirvi, metsäkauris, hirvi, valko
häntäpeura, metsäpeura ja mufloni; sekä 

2) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, 
heinä- eli sinisorsa, jouhisorsa, haapana, tavi, 
heinätavi, lapasorsa, lapasotka, tukkasotka, 
punasotka, telkkä, alli, pilkkasiipi, meriteeri 
eli mustalintu, haahka, tukka- eli pikkukos
kelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, metso, teeri, 
pyy, peltopyy, viiriäinen, fasaani, nokikana, 
taivaanvuohet, lehtokurppa, uuttukyyhky ja 
sepelkyyhky. 

] os erityisistä syistä osoittautuu tarpeelli
seksi, voidaan asetuksella määräajaksi joko 
koko maassa tai sen osassa määrätä jokin 
muukin kuin 1 momentissa mainittu eläin 
riistaeläimeksi. 
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Voimassa oleva laki 

25 §. 
Oulun ja Lapin lääneissä saa, paitsi 24 

§:ssä säädettynä aikana, myös metsästää: 

1) tammikuun aikana: 
metsoa ja teertä Kuhmon, Ristijärven, Hy

rynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Pudas
järven, Taivalkosken, Kuusamon, Ranuan, 
Posion, Rovaniemen, Kemijärven, Ylitornion, 
Pellon ja Kolarin kunnissa; 

2) tammikuun alusta helmikuun loppuun: 
metsoa, teertä, riekkoa eli metsäkanaa ja 

kiirunaa Sallan, Pelkosenniemen, Savukosken, 
Sodankylän, Kittilän, Muonion, Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen kunnissa; sekä 

3) maaliskuun aikana: 
riekkoa eli metsäkanaa ja kiirunaa Enonte

kiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. 

27 §. 
Hirvieläinten ja majavan metsästämisestä 

säädetään asetuksella. Hirvieläinten metsästä
misesta on suoritettava valtiolle maksu, jonka 
suuruus on määrättävä siten, että valtiolle 
maksuista sekä valtion lukuun myydyistä hirvi
eläimistä vuosittain kertyvät tulot vastaavat 
hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaa
misesta sekä vahinkojen estämistä tarkoitta
vista toimenpiteistä valtiolle vuosittain aiheu
tuviksi arvioituja menoja. Maksun suuruudesta 
ja perimisestä säädetään tarkemmin asetuksella. 
Asetukseen on otettava myös ne erityiset 
määräykset, jotka metsäsysturvallisuuden vuok
si ja eläinkantojen säilyttämiseksi katsotaan 
tarpeellisiksi. 

Oravan, piisamin, kärpän, saukon, näädän ja 
ilveksen metsästäminen voidaan maa- ja metsä
talousministeriön päätöksellä sallia määrätty
nä aikana joko koko maassa tai jossakin sen 
osassa. Muutoin on niiden metsästäminen kiel
letty. 

28 §. 
Jos erityisistä syistä osoittautuu tarpeelli

seksi, voidaan asetuksella määräajaksi joko 
koko maassa tai sen osassa: 

1) pitentää tai lyhentää 24 ja 25 §:ssä 
säädettyjä metsästysaikoja; 

2) kokonaan rauhoittaa jokin sanotuissa 
lainkohdissa mainittu riistalaji; sekä 

2 168101109D 

Ehdotus 

25 § 
Riistaeläinten metsästysajoista säädetään ase

tuksella. 
Metsästyksen säätelemiseksi voidaan riista

eläimen metsästäminen säätää asetuksella lu
vanvaraiseksi sekä antaa sen metsästämisestä 
eläinkannan säilyttämiseksi tarpeellisia säännök
siä. 

Hirvieläinten metsästämisestä säädetään ase
tuksella. Siihen on otettava myös metsästys
turvallisuuden ja eläinkantojen säilyttämisen 
vuoksi tarpeelliset säännökset. 

Muutoin ovat riistaeläimet rauhoitetut, jol
lei tässä laissa ole muuta säädetty. 

27 § 
Hirvieläinten metsästyksestä on suoritettava 

valtiolle maksu, jonka suuruus on määrättävä 
sellaiseksi, että valtiolle maksuista sekä valtion 
lukuun myydyistä hirvieläimistä vuosittain ker
·tyvät tulot vastaavat hirvieläinten aiheuttamien 
vahinkojen korvaamisesta sekä vahinkojen es
tämistä tarkoittavista toimenpiteistä valtiolle 
aiheutuviksi arvioituja menoja. Maksun suu
ruudesta ja perimisestä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

(2 mom. kumotaan.) 

(Kumotaan.) 
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Voimassa oleva laki 

3) määrätä eläin, jota tässä laissa ei ole 
edellä mainittu, riistaeläimeksi ja sallia sen 
metsästäminen. 

Ehdotus 

33 § 

Milloin koira on otettu talteen, on talteen
ottajan niin pian kuin mahdollista ilmoitetta
va siitä koiran omistajalle, jos tämä ja hänen 
osoitteensa on tunnettu, sekä muussa tapauk
sessa asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Jos 
omistaja tahtoo saada koiransa takaisin, lunas
takoon sen kahdellatuhannella markalla 
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus 
sen talteen ottamisesta hänelle tehtiin, tai nel
jäntoista päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus 
tehtiin poliisiviranomaiselle, ilmoituspäivää lu
kuun ottamatta, ja suorittakoon lisäksi sen 
ruokkimisesta päivittäisen korvauksen, jonka 
suuruus määrätään asetuksella, tai olkoon me
nettänyt koiransa talteenottajalle. Niin kauan 
kuin koira on talteenottajan huostassa, olkoon 
kuitenkin entisellä omistajalla oikeus saada se 
takaisin suoritettuaan edellä mainitun lunas
tuksen ja korvauksen. 

39 §. 
Rautoja saadaan käyttää villiintyneen min

kin, näädän, kärpän, suden, saukon, hylkeen, 
majavan ja piisamin pyyntiin sekä riistanhoito
piirin luvalla ketun ja ahman pyydystämiseen. 
Niin ikään saa maatalousministeriön riistan
hoitopiirin esityksestä antamalla luvalla pyy
dystää petolintuja kuvaraudoilla, joiden sanko
jen korkeus on vähintään kaksikymmentä 
senttimetriä, ja merilakkia veteen vähintään 
metrin syvyyteen asetetuilla raudoilla. 

Milloin koira on otettu talteen, on talteen
ottajan niin pian kuin mahdollista ilmoitettava 
siitä koiran omistajalle, jos tämä ja hänen 
osoitteensa on tunnettu, sekä muussa tapauk
sessa asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Jos 
omistaja tahtoo saada koiransa takaisin, hänen 
on lunastettava se seitsemän päivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus koiran talteen ottamisesta 
hänelle tehtiin, tai neljäntoista päivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus tehtiin poliisiviranomaiselle, 
ilmoituspäivää lukuun ottamatta. Omistajan on 
suoritettava 49 §:ssä tarkoitetun riistanhoito
maksun suuruinen lunastusmaksu sekä lisäksi 
koiran hoitamisesta korvaus, jonka suuruus 
määrätään asetuksella. Lunastusmaksu ja kor
vaus on suoritettava sanottuna aikana uhalla, 
että koira menetetään talteenottajalle. Niin 
kauan kuin koira on talteenottajan huostassa, 
on kuitenkin entisellä omistajalla oikeus saada 
se takaisin suoritettuaan lunastusmaksun ja kor
vauksen. 

39 § 
Rautoja saa käyttää piisamin pyyntiin sekä 

riistanhoitopiirin luvalla suden, ketun, sini
ketun, supikoiran ja ahman pyyntiin. Lisäksi 
saa rautoja, jotka tappavat eläimen heti, käyt
tää majavan, kärpän, minkin, hillerin, näädän 
ja saukon pyyntiin. Muutoin rautojen käyttä
minen riistaeläinten pyyntiin on kielletty. 

40 § 

Hyljerauloja älköön pantaka maalle älköönkä 
vedenpinnan yläpuolelle. 

41 §. 
Kaikenlaisten satimien, loukkujen, ansojen ja 

koukkujen sekä muiden niihin verrattavien 
pyyntineuvojen käyttäminen riistan pyyntiin 
Qlkoon kielletty. Kuitenkin saadaan ansoja 

(2 mom. kumotaan.) 

41 § 
V eteen asetettua mertaa saa käyttää piisamin 

ja minkin pyyntiin sekä eläimen elävänä pyytä
vää loukkua tai muuta siihen verrattavaa pyyn
tilaitetta majavan, piisamin, ketun, siniketun, 
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Voimassa oleva laki 

käyttää jäniksen pyydystämiseen puutarhassa 
sekä riekon ja kiirunan pyyntiin Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen kunnissa. Niin ikään on pii
samin, kärpän ja villiintyneen minkin pyynti 
satimella, loukulla ja muilla niihin verrattavil
la pyyntineuvoilla koko maassa sallittu, sa
moin kettulaukun ja haukkahäkin käyttö. 
Kissalaukun pito on sallittu koko maassa, ei 
kuitenkaan kahtasataa metriä lähempänä toisen 
asuin- tai piharakennusta. 

Ehdotus 

supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, 
mäyrän eli metsäsian ja saukon pyyntiin sekä 
luonnonsuojelulaissa mainittujen rauhoittamat
tomien lintujen ja kissan pyydystämiseen. Sa
moin saa ansoja käyttää riekon ja kiirunan 
pyyntiin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kun
nissa. Muutoin kaikenlaisten satimien, loukku
jen, ansojen ja koukkujen sekä muiden niihin 
verrattavien pyyntineuvojen käyttäminen riista
eläinten pyyntiin on kielletty. 

49 § 

Riistanhoitomaksu on kolmekymmentä mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
muuttuneiden olosuhteiden niin vaatiessa ko
rottaa maksun määrän enintään viideksikym
meneksi markaksi. Riistanhoitomaksu menee 
valtiolle. 

56 §. 
Metsästäjäin keskusjärjestön vuosittain pidet

tävään edustajakokoukseen voi kukin riistan
hoitopiiri lähettää enintään kolme edustajaa, 
joilla on käytettävissään yhteisesti kolme 
ääntä. Tämän lisäksi on edustajilla käytettävis
sään yhteisesti yksi ääni piirin metsästyskortti
määrän kutakin alkavaa viittätuhatta kohti. 

Riistanhoitomaksu on viisikymmentä mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
korottaa maksun määrän enintään sadaksi mar
kaksi. Riistanhoitomaksu menee valtiolle. 

56 § 
Metsästäjäin keskusjärjestön vuosittain pidet

tävään edustajakokoukseen voi kukin riistan
hoitopiiri lähettää enintään kolme edustajaa, 
joilla on käytettävissään yhteensä kolme ääntä. 
Tämän lisäksi on edustajilla käytettävissään 
yhteensä yksi ääni piirin metsästyskorttimäärän 
kutakin alkavaa viittätuhatta kohti. 

61 § 

Suorittamistaan palvelutehtävistä voivat riis
tanhoitopiirit sekä riistanhoitoyhdistykset 58 
§:n estämättä periä maksun asetuksessa tar
kemmin säädeltävissä tapauksissa maa- ja met
sätalousministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan. 

62 § 

Jollei metsästysoikeuden haltija 2 momen
tissa tarkoitetussa tapauksessa tahdo tehtäväksi 
syytettä luvattomasta metsästyksestä, saa hän 
kuitenkin pitää pois otetut aseet ja muut met
sästysneuvot, kunnes omistaja on selvittänyt 
henkilöllisyytensä ja suorittanut niistä lunas
tuksen, viisituhatta markkaa. Jollei omistaja 

Jollei metsästysoikeuden haltija 2 momen
tissa tarkoitetussa tapauksessa tahdo tehtä
väksi syytettä luvattomasta metsästyksestä, saa 
hän kuitenkin pitää pois otetut aseet ja muut 
metsästysneuvot, kunnes omistaja on selvittä
nyt henkilöllisyytensä ja suorittanut niistä lu
nastusmaksuna 49 §:ssä tarkoitetun riistanhoito-
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lunasta aseita tai metsästysneuvoja kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomaiselle poliisiviran
omaiselle on ilmoitettu niiden huostaanottami
sesta, saakoon metsästysoikeuden haltija ne 
omakseen. 

64 §. 
Jos joku 

1) luvattomasti pyydystää tai hätyyttää riis
taa sen rauhoitusaikana, käyttää kiellettyä aset
ta tai muuta kiellettyä pyyntineuvoa tahi asian
omaisetta luvatta tai luvattomalla tavalla käyt
tää myrkkyä; 

2) metsästää vastoin oikeuden, lääninhalli
tuksen tai riistanhoitoyhdistyksen kieltoa tahi 
metsästää, vaikka ei ole suorittanut riistanhoi
tomaksua; tai 

3) rikkoo mitä tässä laissa on säädetty riis
tan tai nahkojen hallussapidosta, kuljetuksesta 
ja kaupan pitämisestä; 

rangaistakoon sakolla. 
Hirven, peuran, valkohäntäpeuran, kuusi

peuran, metsäkauriin, majavan tai joutsenen 
luvattomasta tappamisesta, haavoittamisesta tai 
elävänä pyydystämisestä olkoon rangaistus 
sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Jos hir
vieläin on kaadettu, on siitä rangaistukseen 
tuomittu lisäksi velvoitettava suorittamaan lei
maverolaissa säädetty kaatolupamaksu. 

Joka muulla kuin edellä mainitulla tavalla 
rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, rangaistakoon sakolla. Kuitenkaan 
älköön sitä, jolla metsästämässä ollessaan ei ole 
ollut riistanhoitomaksun suorittamisesta an
nettua kuittia mukana ja joka viimeistään kol
mantena arkipäivänä sen jälkeen esittää sen 
asianomaiselle poliisiviranomaiselle, syytteeseen 
pantako, jos asianhaaroista käy ilmi, että rik
komus on johtunut tilapäisestä huomaamatto
muudesta. 

Siitä, miten sitä on rangaistava, joka luvat
tomasti metsästää sellaisella alueella, jolla hä
nellä ei ole metsästysoikeutta, tai ylittää sen 
metsästysoikeuden, mikä hänellä on yhteisen 
alueen osakkaana tai metsästysvuokrasopimuk
sen tahi erityisen luvan nojalla, säädetään ri
koslaissa. 

Ehdotus 

maksun suuruisen maksun viisinkertaisena. Jol
lei omistaja lunasta aseita tai metsästysneuvoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun asianomaiselle 
poliisiviranomaiselle on ilmoitettu niiden huos
taanottamisesta, saa metsästysoikeuden haltija 
ne omakseen. 

64 § 
Joka 
1) tappaa tai pyydystää elävänä muun kuin 

2 kohdassa sanotun riistaeläimen taikka haa
voittaa tai hätyyttää sitä vastoin tämän lain 
säännöksiä sen rauhoitusaikana tai ilman siihen 
oikeuttavaa viranomaisen lupaa, 

2) hätyyttää hirvieläintä vastoin tämän lain 
säännöksiä taikka huolimattomuudellaan tai va
romattomuudellaan tappaa hirvieläimen tai haa
voittaa sitä tahi 25 §:n 3 momentin perus
teella annetun luvan nojalla tapahtuvassa hirvi
eläinten metsästyksessä huolimattomuudellaan 
tai varomattomuudellaan rikkoo määräyksiä, 
jotka koskevat metsästysaluetta, metsästettä
väksi sallittujen eläinten määrää, ikää, suku
puolta, hirvieläinlajia tai muita lupaehtoja, 

3) metsästää vastoin tuomioistuimen, läänin
hallituksen tai riistanhoitoyhdistyksen kieltoa, 

4) käyttää metsästyksessä kiellettyä asetta 
tai muuta kiellettyä pyyntilaitetta taikka met
sästää muutoin kielletyllä tavalla, 

5) rikkoo tämän lain säännöksiä riistaeläin
ten tai niiden nahkojen merkitsemisestä, hal
lussapidosta, kuljetuksesta tai kaupasta, 

6) metsästää suorittamatta riistanhoitomak
sua, taikka 

7) metsästää muutoin vastoin tämän lain 
säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyk
siä tahi muutoin rikkoo tämän lain kieltoa tai 
käskyä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta, m e t s ä s
t y s r i k k o m u k s e s t a sakkoon. 

Sitä, jolla metsästämässä ollessaan ei ole ol
lut riistanhoitomaksun suorittamisesta annettua 
kuittia mukanaan, ei kuitenkaan ole pantava 
tämän johdosta syytteeseen, jos hän viimeistään 
kolmantena päivänä sen jälkeen esittää kuitin 
asianomaiselle poliisiviranomaiselle, ja asianhaa
roista käy ilmi, että laiminlyönti on johtunut 
tilapäisestä huomaamattomuudesta. 
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Joka tuomitaan rangaistukseen 1 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa, voidaan samalla ju
listaa menettäneeksi oikeutensa metsästykseen 
vähintään yhdeksi ja enintään viideksi vuo
deksi. Joka tuomitaan rangaistukseen 2 mo
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa, julistetta
koon samalla menettäneeksi oikeutensa metsäs
tykseen vähintään kolmeksi vuodeksi. 

Jos joku on syyllistynyt luvattomaan riistan 
pyydystämiseen tai 2 momentissa tarkoitettuun 
rikokseen taikka jos metsästystä on harjoitettu 
koneellista kulkuneuvoa välittömästi apuna 
käyttäen tai asianhaarat ovat muutoin raskaut
tavat, luvattomaan metsästykseen käytetty ase 
ja pyyntilaitteet tai niiden arvo on tuomittava 
valtiolle menetetyksi. 

168101109D 

Ehdotus 

64a § 
Joka 

1) metsästää vastoin tämän lain säännöksiä 
koneellista kulkuneuvoa tai ääntä synnyttävää 
koneellista laitetta välittömästi apuna käyttäen, 

2) tappaa tai pyydystää elävänä hirvieläi
men taikka haavoittaa sitä tahallaan ilman 
siihen oikeuttavaa viranomaisen lupaa tahi 
25 §:n 3 momentin perusteella annetun luvan 
nojalla tapahtuvassa hirvieläinten metsästyksessä 
tahallaan rikkoo määräyksiä, jotka koskevat 
metsästysaluetta, metsästettäväksi sallittujen 
eläinten määrää, ikää, sukupuolta, hirvieläin
lajia tai muita lupaehtoja, tahi 

3) harjoittaa 64 §:n 1-5 kohdassa tarkoi
tettua toimintaa huomattavassa laajuudessa tai 
siten, että tekoa on huomioon ottaen siihen 
johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuu
dessaan pidettävä tärkeänä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla ole sää
detty ankarampaa rangaistusta, m et s ä s t y s
r i k o k s e s t a sakkoon tai enintään kahdeksi 
vuodeksi vankeuteen sekä määräaikaiseen met
sästyskieltoon vähintään yhdeksi ja enintään 
viideksi vuodeksi. 

Rikoslaissa on säädetty, miten on rangaistava 
sitä, joka luvattomasti metsästää toisen met
sästysalueella taikka ylittää sen metsästysoi
keuden, joka hänellä on yhteisen alueen osak
kaana tai metsästysvuokrasopimuksen tahi lu
van nojalla. 

64 b § 
Joka on syyllistynyt 64 §:ssä tarkoitettuun 

metsästysrikkomukseen, on tuomittava menet-
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66 §. 
Luvattomalla metsästyksellä saatu saalis tai 

sen arvo olkoon menetetty ja saakoon sen 
metsästysoikeuden haltija, jos hänellä oli oi
keus pyydystää tai ottaa se, mutta muuten 
valtio. Menetetyksi tuomitun saaliin arvo las
ketaan elävän riistan ostoarvon mukaan. 

Ehdotus 

tämään valtiolle metsästyksessä käyttämänsä 
kielletyt pyyntilaitteet tai niiden arvo. 

Joka on syyllistynyt 64 a §:ssä tarkoitettuun 
metsästysrikokseen, on tuomittava menettä
mään valtiolle metsästykseen käyttämänsä aseet 
ja pyyntilaitteet tai niiden arvo. Jos koneelli
sen kulkuneuvon tai ääntä synnyttävän ko
neellisen laitteen käyttämiseltä välittömästi 
apuna metsästyksessä on ollut oleellinen osuus 
metsästykseen ja tällaisesta metsästyksestä 
saadun saaliin arvo on huomattava, on kulku
neuvon tai laitteen käyttäjä lisäksi tuomittava 
menettämään ne tai niiden arvo valtiolle. 

66 § 
Jos riistaeläin on tapettu tai pyydystetty 

vastoin tämän lain säännöksiä ilman alueen 
metsästysoikeuden haltijan lupaa tai muutoin 
Ioukkaamalla toisen oikeutta sellaisissa olo
suhteissa, joissa toisella oli oikeus pyydystää 
tai ottaa se, kuuluu riistaeläin tai sen arvo 
sille, jonka oikeutta on loukattu, siitä riippu
matta, onko pyynti muustakin syystä tämän 
lain vastaista. Riistaeläimen arvo lasketaan elä
vän riistan ostoarvon mukaan. 

Jos riistaeläin on tapettu tai pyydystetty 
vastoin tämän lain säännöksiä ilman, että toi
sella oli oikeus pyydystää tai ottaa se, mutta 
olosuhteissa, joissa rangaistusta ei ole tuomit
tava, tai syyllistymällä 64 §:n 1-5 kohdassa 
mainittuun metsästysrikkomukseen tai 64 a 
§:ssä mainittuun metsästysrikokseen, kuuluu 
riistaeläin tai sen saalisarvo valtiolle. Saalisarvo 
lasketaan saaliin ostoarvon mukaan. Jos riis
taeläin on pyydystetty syyllistymällä 64 a §:ssä 
mainittuun metsästysrikokseen, on valtiolle li
säksi korvattava riistaeläimen saalisarvon ja elä
vän riistan ostoarvon välinen erotus. Hirvi
eläimen tappamiseen 64 §:n 1-5 kohdassa tai 
64 a §:ssä sanotulla tavalla syyllistyneen on li
säksi suoritettava hirvieläinten metsästyksestä 
27 §:ssä säädetty maksu valtiolle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


