
      
Hakijan nimi 
 
      
Lähiosoite 

 
            
Postinumero ja -toimipaikka 

 
            
Henkilötunnus ja puhelin  

 
      
Sähköposti 
 
 
 

   
 
 
 

Suomen riistakeskuksen merkinnät: 710 
 

Rhy nro       Pvm    /     20   
 
 
Päätös nro __________ 
 
Koordinaatit: 
 

P       I       

 

 

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle 

 Etelä-Häme  Etelä-Savo  Kaakkois-Suomi  Kainuu  Keski-Suomi  Lappi  Oulu  Pohjanmaa 
 

 Pohjois-Häme  Pohjois-Karjala  Pohjois-Savo  Rannikko-Pohjanmaa  Satakunta  Uusimaa  Varsinais-Suomi 
 
 

HAKEMUS POIKKEUSLUVAKSI LIIKUNTARAJOITTEISELLE HENKILÖLLE 
 
 

OHJE: Metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiel-
lettyyn moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 momentissa kiellettyyn metsästysaseen kuljettami-
seen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa voidaan myöntää henkilölle, joka esittää luotettavan lääke-
tieteellisen selvityksen liikuntarajoitteisuudestaan. Lääketieteellisessä selvityksessä on arvioitava myös se, 
pystyykö hakija metsästämään metsästyslain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. 
 
Hakija hakee metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettua poikkeuslupaa seuraavasti: 

 

 metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiellettyyn moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön 

(= Riistaeläintä ei saa ampua ilma-aluksesta taikka maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä 
ajoneuvosta eikä näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lä-
hempänä näitä eikä myöskään aluksesta tai veneestä moottorin käydessä.) 
 

 metsästyslain 35 §:n 3 momentissa kiellettyyn metsästysaseen kuljettamiseen moottori-

käyttöisellä ajoneuvolla maastossa 
 

ajalle    /    20    -     /    20   
 
 

Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto:   kyllä    ei 

 
 
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai erillisenä 
liitteenä. 
 
 
 
      
Paikka ja aika 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 

      
Nimen selvennys 

 



Selvitys siitä, miksi poikkeuslupaa haetaan (millaiseen metsästykseen sekä erittele käytettävä ajo-

neuvo ja perustele, miksi ajoneuvo on tarpeen): 

mikä metsästysmuoto:       
 
mikä ajoneuvotyyppi:       
 
miksi ajoneuvo on tarpeen:       

 

OHJEITA 
 
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle va-
paamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta käyt-
täen. 
 
 

OHJE LÄÄKETIETEELLISESTÄ 

SELVITYKSESTÄ METSÄSTYSLAIN 41 §:N 

MUKAISEEN POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEEN 

LIIKUNTARAJOITTEISELLE 
 
Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 6 §:n mukaisesti 
metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikke-
uslupa metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiellettyyn 
moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 mo-
mentissa kiellettyyn metsästysaseen kuljettamiseen 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa voidaan 
myöntää sille, joka esittää luotettavan lääketieteellisen 
selvityksen liikuntarajoitteisuudestaan ja siitä, että hän 
pystyy metsästämään metsästyslain 20 §:n 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla. 

 

Käytännössä luotettava lääketieteellinen selvitys 

tarkoittaa lääkärinlausuntoa, josta on ilmettävä 

seuraavat seikat: 

 
1. Selvitys hakijan liikuntakykyyn vaikuttavasta ter-

veydentilasta (liikuntarajoitteen syy) ja liikuntara-
joitteen vakavuudesta (kuten liikkumiskyky, mah-
dollisesti tarvittavat apuvälineet ja liikkuminen 
maastossa) 

 
2. Arvio hakijan liikuntarajoitteen pysyvyydestä tai 

pitkäaikaisuudesta (voiko liikuntarajoite poistua 
tai voiko liikuntarajoite estää turvallisen metsäs-
tämisen tulevaisuudessa) 

 

3. Arvio siitä, pystyykö hakija liikuntarajoitteestaan 
huolimatta metsästämään metsästyslain 20 
§:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että metsästyk-
sestä ei aiheudu vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai 
toisen omaisuudelle. 

 
 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
 
Metsästyslaki 
 
20 § Yleiset vaatimukset 
 
Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaat-
teiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät 
vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riista-
kantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta 
kärsimystä. 
   Riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyrittävä 
turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla. 
   Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmi-
selle tai toisen omaisuudelle. 
 
 
32 § Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön 
rajoitukset 
 
Riistaeläintä ei pyyntitarkoituksessa saa hätyyttää tai 
jäljittää ilma-aluksella taikka maalla kulkevalla mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla eikä aluksella tai veneellä 
moottorin käydessä. 
   Riistaeläintä ei saa ampua ilma-aluksesta taikka 
maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta 
eikä näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen 
jälkeen sataa metriä lähempänä näitä eikä myöskään 
aluksesta tai veneestä moottorin käydessä. 



   Edellä 1 ja 2 momentissa sanottu ei koske haavoittu-
neen riistaeläimen lopettamista merialueella aluksesta 
tai veneestä moottorin käydessä. 
 
 
35 § Metsästysaseen ja metsästysjousen kuljetta-
minen 

 
Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman luval-
lista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostu-
musta kuljettaa muutoin kuin lataamattomana suojuk-
sessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsäs-
tysoikeutta tai metsästyslupaa. Tämä ei kuitenkaan 
koske metsästysalueeseen rajoittuvaa yleistä tietä. 
   Metsästysaseen tai metsästysjousen on ilma-
aluksessa, maalla kulkevassa moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa sekä aluksessa ja veneessä moottorin 
käydessä oltava lataamaton ja sijoitettuna suojukseen 
tai suojattuun tilaan. Tämä ei kuitenkaan koske aseen 
kuljettamista merialueella 32 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetussa tapauksessa. 
   Metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettaminen 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. 
Asetta saa kuitenkin kuljettaa maastossa virantoimituk-
sessa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimi-
tuksen laadusta johtuen on tarpeen sekä suoritettaessa 
poliisin pyynnöstä virka- tai virka-aputehtävää. 
   Edellä 3 momentissa säädetyn kiellon estämättä 
lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta saa 
kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei 
ole välittömästi käytettävissä metsästykseen: 
1) jääpeitteisellä vesialueella; 
2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella 
moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-
uralla; 
3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa 
pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoi-
tusrakennukselle tai kiinteistölle; 
4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää loukkua 
tai jalkanarua koettaessa; sekä 
5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsäs-
tyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikal-
le. 
   Lisäksi Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla 
saa kuljettaa metsästysasetta tai metsästysjousta 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa suojukses-
sa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välit-
tömästi käytettävissä metsästykseen, jos kuljetukseen 
on muu kuin 4 momentissa säädetty hyväksyttävä 
peruste. Suomen riistakeskus voi asettaa päätökses-
sään aluetta sekä metsästysasetta koskevia tarkempia 
lupaehtoja. 
   Suomen riistakeskus voi peruuttaa voimassaolevan 5 
momentin mukaisen luvan, jos luvan saaja rikkoo tä-
män lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Sama 
koskee olennaista lupaehtojen rikkomista. Peruutetun 
luvan saajalle ei myönnetä samana metsästysvuonna 
uutta vastaavaa lupaa ennen kuin aiemman luvan pe-
ruuttaminen on lainvoimaisesti ratkaistu tai peruuttami-
nen kumotaan. 
 
 
41 § Poikkeusluvat 
 
Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa 37 ja 
38 §:n sekä 50 §:n 2 momentin mukaisesta rauhoituk-
sesta, kiellosta tai rajoituksesta 41 a-41 c §:ssä sääde-
tyin 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 sää-
detyin edellytyksin poikkeusluvan riistaeläimen tai rau-

hoittamattoman eläimen häiritsemiseen, pyydystämi-
seen tai tappamiseen. 
   Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa, 41 b 
§:n 1 momentissa sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapa-
uksissa myöntää luvan poiketa myös 32 §:ssä sääde-
tyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoi-
tuksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyynti-
menetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla anne-
tun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 
§:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koske-
vista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa sääde-
tystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta. Suomen riista-
keskus 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. Suomen riistakeskus voi myöntää 
luvan poiketa 34 a §:n 1 momentin nojalla annetun 
asetuksen kiellosta. 
   Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä noudatetta-
vasta menettelystä, poikkeuslupaan liitettävistä määrä-
yksistä, poikkeusluvan nojalla saadun saaliin ilmoitta-
misesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja poik-
keamisen 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 metsätalousministe-
riön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, mitä riistaeläinlajia tai poikkeusluvan myöntämis-
perustetta rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saa-
lismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä 
sekä alueesta, jota rajoitus koskee. 
 
 

Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyis-

tä poikkeusluvista 
 
6 § Poikkeusluvan myöntäminen liikuntarajoitteisel-
le 
 
Metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikke-
uslupa metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiellettyyn 
moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 mo-
mentissa kiellettyyn metsästysaseen kuljettamiseen 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa voidaan 
myöntää sille, joka esittää luotettavan lääketieteellisen 
selvityksen liikuntarajoitteisuudestaan ja siitä, että hän 
pystyy metsästämään metsästyslain 20 §:n 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla. 
   Poikkeusluvassa on mainittava moottoriajoneuvon 
tyyppi, jota lupa koskee. Poikkeusluvassa on määrättä-
vä, että: 

1) moottoriajoneuvon moottorin tulee olla sammutettu 
ja ajoneuvon tulee olla paikallaan ennen metsästysa-
seen poistamista metsästyslain 35 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta suojuksesta tai suojatusta tilasta; 

2) poikkeuslupa oikeuttaa kuljettamaan vain luvan 
saajan metsästykseen tarvitsemia aseita; 

3) luvan saajalla tulee lisäksi olla oikeus muun lain-
säädännön nojalla liikkua moottoriajoneuvolla maas-
tossa; 

4) moottoriajoneuvoa saa käyttää vain passipaikkaan 
siirtymiseen ja loukkaantuneen tai haavoittuneen eläi-
men jäljittämiseen. 
   Poikkeuslupa on voimassa enintään viisi vuotta. 
 
 
 
 
 



Suomen riistakeskukselle osoitettu 

lupahakemus tulee lähettää 
 
joko postitse osoitteella: 
 

Suomen riistakeskus 
LH-kirjaamo 
Sompiontie 1 
00730 Helsinki 

 
tai sähköpostilla: 
 

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 
 
 


