Hakijan nimi

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 830
Lähiosoite

Rhy nro

Pvm

/

20

Päätös nro __________

Postinumero ja -toimipaikka

Koordinaatit:

Henkilötunnus ja puhelin

P

I

Sähköposti

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle
Etelä-Häme

Etelä-Savo

Pohjois-Häme

Kaakkois-Suomi

Pohjois-Karjala

Kainuu

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Lappi

Rannikko-Pohjanmaa

Oulu

Satakunta

Pohjanmaa
Uusimaa

Varsinais-Suomi

LUPAHAKEMUS SUDEN, KARHUN, SAUKON JA ILVEKSEN METSÄSTÄMISEEN
KÄYTETTÄVÄN KOIRAN METSÄSTYSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISEEN JA TÄLLAISEN
KOIRAN KOULUTTAMISEEN (metsästyslain 52 §:n 3 momentti)
OHJE: Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita
järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun loppuun.
Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta. Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.

Hakija hakee metsästyslain 52 §:n 3 momentissa tarkoitettua lupaa seuraavasti:
karhu

ilves

susi

saukko

metsästyskokeen järjestämiseksi ajalle
koiran kouluttamiseksi ajalle
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/
-
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-

/

20

/

20

Alue, jolle lupaa haetaan, sijaitsee (kunta/kunnat):
Alueen pinta-ala, ha:
Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä.
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai
erillisenä liitteenä.

Paikka ja aika
_____________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Hakemuksen perustelut:

Metsästyskoe (kokeen vastuuhenkilön yhteystiedot, kuvaus mistä kokeesta on kysymys sekä
arvio kokeeseen osallistuvien koirien määrästä):

Koiran kouluttaminen (koulutustapahtuman tai koulutustapahtumien yhteyshenkilön tiedot ja
koulutuksen ajankohdat tai arvio koulutuksen toistuvuudesta (esim. kerran viikossa) sekä
arvio koulutukseen osallistuvien koirien määrästä):

OHJEITA
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta
käyttäen.
Metsästyslain 52 §:n 3 momentin perustelujen
mukaan (HE 237/2010 vp):
”Käytännössä pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti,
jossa direktiivin liitteen IV riistaeläinlajien häiritseminen koirakokeita pitämällä ja koiria kouluttamalla
edellyttäisi aina lain 41 §:n ja 41 a §:ssä säädettyä poikkeuslupaa. Koiran kouluttamista ja koiran metsästyskokeiden järjestämistä varten
tarvittava lupa päätettäisiin samanlaisessa lupamenettelyssä kuin muutkin poikkeuslupahakemukset. Luontodirektiivin liitteen IV riistaeläinlajeja Suomessa ovat susi poronhoitoalueen ulkopuolella sekä karhu, saukko ja ilves. Nämä lajit
ovat rauhoitettu ympäri vuoden. Lain 41 §:n 4 momentissa olisi valtioneuvoston asetuksenantovaltuus, jota voisi tarvittaessa käyttää myös, jos häiritsemistä varten annettavien poikkeuslupien sääntely sitä edellyttää.
Käytännössä lupa esimerkiksi karhun haukuttamiseen voitaisiin myöntää lain 41 a §:n 1
momentin 1—4 kohtien perusteella eli niin sanottuna vahinkoperusteisena poikkeuslupana.
Käytännössä karhun haukuttaminen voitaisiin
perustella esimerkiksi yleisen turvallisuuden
kannalta ja erityisen merkittävän vahingon välttämiseksi. Karhunhaukkutaipumuksia omaavia
koiria tarvitaan myös erilaisten konfliktitilanteiden
hoitamiseen. Karhujen karkotustilanteisiin etenkin
taajamissa ja vahingoittuneiden karhujen jäljestämiseen tulee olla riittävän kokeneita koiria käytettävissä viranomaisten avuksi ja niitä tulee saada
paikalle lyhyellä varoitusajalla. 41 a §:n 3 momentti
koskee luontodirektiivin mukaan tiettyjen yksilöiden
pyydystämistä ja tappamista, joten se ei sovellu
momentissa tarkoitettujen riistalajien haukuttamiseen.”

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Metsästyslaki
41 § Poikkeusluvat
Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa 37
ja 38 §:n sekä 50 §:n 2 momentin mukaisesta rauhoituksesta, kiellosta tai rajoituksesta 41 a-41 c
§:ssä säädetyin edellytyksin.
Suomen riistakeskus voi myös muulloin kuin 37
§:n nojalla säädettynä rauhoitusaikana myöntää 41
a §:n 1 momentissa, 41 b §:n 1 momentissa ja 41 c
§:ssä säädetyin edellytyksin poikkeusluvan riista-

eläimen tai rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai tappamiseen.
Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa,
41 b §:n 1 momentissa sekä 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. Suomen riistakeskus voi myöntää
luvan poiketa 32 §:n 2 momentissa säädetystä
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksesta sekä 35 §:n 3 momentissa säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä
myös silloin, kun hakija on pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteinen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä
noudatettavasta menettelystä, poikkeuslupaan
liitettävistä määräyksistä, poikkeusluvan nojalla
saadun saaliin ilmoittamisesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja poikkeamisen edellytysten arvioinnista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös ajankohdista, jolloin 37 §:n mukaisesta
rauhoituksesta voidaan poiketa.
Poikkeuslupien ja 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen kiintiön nojalla pyydettävän saaliin
vuotuista määrää voidaan rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä riistaeläinlajia tai
poikkeusluvan myöntämisperustetta rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta,
jota rajoitus koskee.

41 a § Edellytykset eräiden riistaeläinlajien
poikkeusluvalle
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös
haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä
lajin luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä
tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää ahman,
suden, karhun, saukon, ilveksen, euroopanmajavan, hallin, kirjohylkeen, itämeren norpan, hillerin,
näädän ja metsäjäniksen pyydystämiseen tai tappamiseen:
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle,
kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle tai muulle
omaisuudelle aiheutuvan erityisen 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.
Edellä 1 momentin nojalla saaliiksi saatu susi,
karhu, saukko, ilves ja ahma kuuluvat valtiolle ja ne
on toimitettava riistaeläinten tutkimusta tekevälle
tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitoksen tulee hävittää riistaeläin, luovuttaa se yleishyödylliseen tarkoitukseen tai myydä valtion lukuun.
Sutta, karhua, saukkoa ja ilvestä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää myös tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi.
Edellä 3 momentissa tarkoitettu rauhoituksesta
poikkeaminen voidaan järjestää poronhoitoalueella
myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
määritellyn alueellisen kiintiön nojalla. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kiintiön
myöntämisen edellytyksistä ja alueellisen kiintiön
nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta. Suomen
riistakeskus vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun rauhoituksesta poikkeamisen seurannasta.

51 § Koiran kiinnipitovelvollisuus
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona
oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se
on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla
tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla
aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä
taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä
olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa
käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

52 § Koirakokeet ja koiran kouluttaminen
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi
tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51
§:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta.
Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten,
että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan
hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran
metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kou-

luttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista
koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun
loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on
kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.

53 § Koiran pitäminen toisen alueella
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla
on oikeus poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti
siellä oleva koira tai ottaa se talteen. Jos koiran
avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa
vieraalle alueelle, alueen omistajan tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai
haukun jatkua häiriintymättä puolen tunnin ajan.
Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa hae
koiraa pois, alueen omistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus keskeyttää ajo tai haukku
sekä poistaa alueelta koira tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2
momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahakemus tulee lähettää
joko postitse osoitteella:
Suomen riistakeskus
LH-kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki
tai sähköpostilla:
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

