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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi met
sästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläi
men maahantuontia ja luontoon laskemista 
sekä Metsästäjäin keskusjärjestön hallituksen 

kokoonpanoa koskevia metsästyslain säännök
siä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Hallitus antoi vuoden 1992 syksyllä eduskun
nalle esityksen metsästyslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 300/1992 vp). Eduskunta 
hyväksyi lait eräiltä osin muutettuina. Lait 
tulivat voimaan 1 päivänä elokuuta 1993. 

Metsästyslaissa (615/93) on sittemmin ilmen
nyt eräitä virheitä, joiden korjaaminen on 
osoittautunut tarpeelliseksi. 

2. Ehdotetut muutokset ja niiden 
perustelut 

Lain 35 §:n 3 momentin mukaan aseen kul
jettaminen moottoriajoneuvolla maastossa on 
kielletty. Ajoneuvojen rakenteesta ja varusteis
ta annetun asetuksen ( 1256/92) 2 §:n mukaan 
kielto koskisi aseen kuljettamista autossa, 
moottoripyörässä tai mopossa. Tarkoituksena 
on kuitenkin ollut estää maastossa liikkumista 
helpoltavien moottorikäyttöisten maastoajo
neuvojen käyttö metsästyksessä. Aseen kuljet
tamisella moottoriajoneuvossa, vaikka se ajet
taisiinkin tien ulkopuolelle muulta liikenteellä 
syrjään, ei ole merkitystä. Esityksessä metsäs
tysaseen kuljettamiskielto maastossa ehdote-
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taan muutettavaksi maastoajoneuvoja, niihin 
verrattavia maastokäyttöön tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja kuten maastomoottoripyöriä se
kä niillä hinattavia ajoneuvoja koskevaksi. 

Lain 42 §:n mukaan uusieri vierasperäisten 
riistalajien maahantuonti tai luontoon laskemi
nen ilman maa- ja metsätalousministeriön lu
paa on kielletty. Kun riistaeläinlajit on lain 
5 §:ssä lueteltu, jää käsite vierasperäisistä riis
talajeista epäselväksi. Säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kielto koskee vieras
peräisiä lintu- tai nisäkäslajeja. Vastaava haitta 
kuin vierasperäisistä eläinlajeista saattaa luon
nonvaraiselle eläimistölle olla myös vierasperäi
sistä eläinkannoista, jotka mahdollisesti heiken
tävät omia kantoja. Hankkeita tällaisten kan
tojen maahantuomiseksi on jatkuvasti vireillä. 
Tämän estämiseksi kielto maahantuonnista ja 
luontoon laskemisesta ehdotetaan laajennetta
vaksi myös vierasperäisiä riistaeläinkantoja 
koskevaksi. 

Lain 59 §:n 2 momentin mukaan Metsästä
jäin keskusjärjestön edustajakokous valitsee 
hallitukseen riistanhoitopiirien asettamista eh
dokkaista valittujen jäsenten lisäksi enintään 
kolme muuta jäsentä, joista kaksi edustaa 
valtakunnallisesti merkityksellisintä metsästys
järjestöä ja yksi metsästyksen ja riistanhoidon 
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kannalta merkittävää alaa. Tarkoituksena on 
kuitenkin ollut, että mainitut kaksi jäsentä 
edustaisivat kahta eri metsästäjäjärjestöä, ku
ten ennen lain voimaantuloa jo usean vuoden 
aikana on ollut tapana. Asia ehdotetaan kor
jattavaksi aikaisemman käytännön mukaiseksi. 

3. Esityksen taloudelliset ja 
organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia tai organisato
risia vaikutuksia. 

4. Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) 35 §:n 3 momentti, 42 § 

ja 59 §:n 2 momentti seuraavasti: 

35 § 

Metsästysaseen kuljettaminen 

Metsästysasetta saa maastoajoneuvolla tai 
siihen verrattavalla kulkuneuvolla kuljettaa 
yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella ainoas
taan sellainen virantoimituksessa oleva henkilö, 
jolle aseen mukanaolo on tarpeen. Poliisipiirin 
päällikkö voi yksittäisessä tapauksessa antaa 
luvan kuljettaa lataamatoota metsästysasetta 
suojuksessa edellä mainituissa kulkuneuvoissa 
niiden liikkuessa yleisen tai yksityisen tien 
ulkopuolella tiettynä aikana ennakolta ilmoi
tettua reittiä käyttäen ehdolla, että kuljetuksen 
aikana asetta ei käytetä metsästykseen .. Poron-

hoitotyötä suorittavan poromiehen aseenkulje
tuksesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

42 § 

Vieraperäisen eläimen maahantuonti ja 
luontoon laskeminen 

Vierasperäisten lintu- tai nisäkäslajien sa
moin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen 
maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman 
maa- ja metsätalousministeriön lupaa on kiel
letty. Lupahakemuksesta on pyydettävä ympä
ristöministeriön lausunto. Lupa on evättävä, 
jos toimenpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa 
luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Lu
vassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten 
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maahantuonti ja luontoon laskeminen on suo
ritettava. 

59§ 

Keskusjärjestön hallitus ja toiminnanjohtaja 

Edustajakokous valitsee kustakin riistanhoi
topiiristä hallitukseen yhden jäsenen riistanhoi
topiirin asettamista ehdokkaista. Lisäksi edus
tajakokous valitsee hallitukseen enintään kol
me muuta jäsentä, joista kaksi edustaa valta
kunnallisesti merkityksellisiä metsästysjärjestö
jä ja yksi metsästyksen ja riistanhoidon kan-

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993 

nalta merkittävää alaa. Kullekin jäsenelle 
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi 
maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöminis
teriö, metsähallitus sekä riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos määräävät hallitukseen kukin 
yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen vara
miehen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee 
edustajakokous ja varapuheenjohtajan hallitus 
keskuudestaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Martti Pura 
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Liite 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) 35 §:n 3 momentti, 42 § 

ja 59 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

35 § 

Metsästysaseen kuljettaminen 

Aseen kuljettaminen moottoriajoneuvolla 
maastossa on kielletty. Asetta saa kuitenkin 
kuljettaa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle 
aseen mukanaolo virantoimituksen laadusta 
johtuen on tarpeen. Poliisipiirin päällikkö voi 
yksittäisessä tapauksessa antaa luvan kuljettaa 
lataamatonta metsästysasetta suojuksessa edel
lä mainituissa kulkuneuvoissa niiden liikkuessa 
yleisen tien ulkopuolella tiettynä aikana enna
kolta ilmoitettua reittiä käyttäen ehdolla, että 
kuljetuksen aikana asetta ei käytetä· metsästyk
seen. Poronhoitotyötä suorittavan poromiehen 
aseenkuljetuksesta säädetään tarkemmin ase
tuksella. 

Metsästysasetta saa maastoajoneuvolla tai sii
hen verrattavalla kulkuneuvolla kuljettaa yleisen 
tai yksityisen tien ulkopuolella ainoastaan sellai
nen virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen 
mukanaolo on tarpeen. Poliisipiirin päällikkö 
voi yksittäisessä tapauksessa antaa luvan kul
jettaa lataamatonta metsästysasetta suojuksessa 
edellä mainituissa kulkuneuvoissa niiden liik
kuessa yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella 
tiettynä aikana ennakolta ilmoitettua reittiä 
käyttäen ehdolla, että kuljetuksen aikana asetta 
ei käytetä metsästykseen. Poronhoitotyötä suo
rittavan poromiehen aseenkuljetuksesta sääde
tään tarkemmin asetuksella. 

42 § 

Vierasperöisen eläimen maahantuonti ja 
luontoon laskeminen 

Uusien vierasperäisten riistalajien maahan
tuonti tai luontoon laskeminen ilman maa- ja 
metsätalousministeriön lupaa on kielletty. Lu
pahakemuksesta on pyydettävä ympäristömi
nisteriön lausunto. Lupa on evättävä, jos toi
menpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa luon
nolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa 
voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahan
tuonti ja luontoon laskeminen on suoritettava. 

Vierasperäisien lintu- tai nisäkäslajien samoin 
kuin vierasperäisien riistaeläinkantojen maahan
tuonti tai luontoon laskeminen ilman maa- ja 
metsätalousministeriön lupaa on kielletty. Lu
pahakemuksesta on pyydettävä ympäristömi
nisteriön lausunto. Lupa on evättävä, jos toi
menpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa luon
nolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa 
voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahan
tuonti ja luontoon laskeminen on suoritettava. 

59§ 

Keskusjärjestön hallitus ja toiminnanjohtaja 

Edustajakokous valitsee kustakin riistanhoi
topiiristä hallitukseen yhden jäsenen riistanhoi
topiirin asettamista ehdokkaista. Lisäksi edus
tajakokous valitsee hallitukseen enintään koi-

Edustajakokous valitsee kustakin riistanhoi
topiiristä hallitukseen yhden jäsenen riistanhoi
topiirin asettamista ehdokkaista. Lisäksi edus
tajakokous valitsee hallitukseen enintään koi-
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Voimassa oleva laki 

me muuta jäsentä, joista kaksi edustaa valta
kunnallisesti merkityksellisintä metsästysjärjes
töä ja yksi metsästyksen ja riistanhoidon kan
nalta merkittävää alaa. Kullekin jäsenelle 
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi 
maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöminis
teriö,metsähallitus sekä riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos määräävät hallitukseen kukin 
yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen vara
miehen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee 
edustajakokous ja varapuheenjohtajan hallitus 
keskuudestaan. 

Ehdotus 

me muuta jäsentä, joista kaksi edustaa valta
kunnallisesti merkityksellisiä metsästysjärjestöjä 
ja yksi metsästyksen ja riistanhoidon kannalta 
merkittävää alaa. Kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, 
metsähallitus sekä riista- ja kalatalouden tutki
muslaitos määräävät hallitukseen kukin yhden 
jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varamiehen. 
Hallituksen puheenjohtajan valitsee edustaja
kokous ja varapuheenjohtajan hallitus keskuu
destaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




