
      
Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) 
 
      
Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) 
 
      
Lähiosoite 
 
            
Postinumero ja -toimipaikka 
 
            
Henkilötunnus ja puhelin  
 
      
Sähköposti 

   
 
 
 
 
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 207, 208 
 
 

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 
 
 
POIKKEUSLUPAHAKEMUS (KANNANHOIDOLLINEN POIKKEUSLUPA) 

- metsästyslain 41 a §:n 3 momentin mukaiset ns. kannanhoidolliset poikkeus-
luvat (karhu tai ilves) 

 
Hakija hakee metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettua 41 a §:n 3 momentin mukaista poikkeuslupaa (tarkoin 
valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi) seuraavas-
ti: 

 
 

Eläinlaji Yksilöä Haettu poikkeusaika 
 
      

 
       kpl

 
     /     20     –      /     20     

 
 
Alue, jolle poikkeuslupaa haetaan, sijaitsee (kunta / kunnat):       
 
Alueen pinta-ala, ha:        
 
Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä. 
 
 
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä tai erillisenä liitteenä.  
 
 
 
      
Paikka ja aika 
 
 
 
_______________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 
      
Nimen selvennys 
 



Selvitys hakemuksen perusteista: 
Hakemuksen perusteluissa on tuotava ainakin esille: 
1) hakemuksen kohteena olevan riistaeläinlajin kanta tai kannan tila haetulla lupa-alueella, 
2) hakemuksen kohteena olevan riistaeläinlajin yksilön tai yksilöiden käyttäytyminen haetulla lupa-alueella, 
3) muut mahdolliset tiedot, jotka liittyvät luvan hakuperusteeseen ja 
4) toimenpiteet, jotka luvan sijasta voitaisiin toteuttaa. 

1)       
 
2)       
 
3)       
 
4)       

 

 



OHJEITA 
 
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle 
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta 
käyttäen. 
 
Metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitettu poikke-
uslupa voidaan myöntää:  

1) suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi poronhoi-
toalueella 1 päivästä lokakuuta 31 päivään maaliskuuta 
ja muualla maassa 1 päivästä marraskuuta 31 päivään 
maaliskuuta;  

2) karhun, lukuun ottamatta vuotta nuorempaa pentua 
sekä naarasta, jota tällainen pentu seuraa, pyydystämi-
seksi tai tappamiseksi elokuun 20 päivästä lokakuun 31 
päivään; 

3) ilveksen, lukuun ottamatta naarasta, jota vuotta 
nuorempi pentu seuraa, pyydystämiseksi tai tappami-
seksi poronhoitoalueella lokakuun 1 päivästä helmikuun 
28 päivään, karkausvuonna helmikuun 29 päivään ja 
muualla maassa joulukuun 1 päivästä helmikuun 28 
päivään, karkausvuonna helmikuun 29 päivään; sekä 
4) saukon pyydystämiseksi tai tappamiseksi marraskuun 
1 päivästä huhtikuun 30 päivään. 
 
 
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 edel-
lytyksin. 
   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, pyydystämiseen 
tai tappamiseen. 
   Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa, 41 b 
§:n 1 momentissa sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa myöntää luvan poiketa myös 32 §:ssä säädetyistä 
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 
33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä 
koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun valtioneu-
voston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä 
metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä 
sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipito-
velvollisuudesta. Suomen riistakeskus voi myöntää luvan 
poiketa 32 §:n 2 momentissa säädetystä moottorikäyt-
töisten 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 mo-
mentin nojalla annetun asetuksen kiellosta. 
   Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä noudatetta-
vasta menettelystä, poikkeuslupaan liitettävistä määrä-
yksistä, poikkeusluvan nojalla saadun saaliin ilmoittami-
sesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja poikkeami-
sen edellytysten arvioinnista. Valtioneuvoston asetuksel-
la voidaan säätää myös ajankohdista, jolloin 37 §:n mu-
kaisesta rauhoituksesta voidaan poiketa. 
   Poikkeuslupien ja 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun 
alueellisen kiintiön nojalla pyydettävän saaliin vuotuista 

määrää voidaan rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, mitä riistaeläinlajia tai poikkeusluvan myöntämispe-
rustetta rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saalis-
määrästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä 
alueesta, jota rajoitus koskee. 
 
 
41 a § Edellytykset eräiden riistaeläinlajien 
poikkeusluvalle 
 
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös hait-
taa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin luon-
taisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä tarkoitettu poikke-
uslupa voidaan myöntää ahman, suden, karhun, saukon, 
ilveksen, euroopanmajavan, hallin, kirjohylkeen, itäme-
ren norpan, hillerin, näädän ja metsäjäniksen pyydystä-
miseen tai tappamiseen: 
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämi-
seksi; 
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kala-
taloudelle, porotaloudelle, vesistölle tai muulle omaisuu-
delle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäi-
semiseksi;  
3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syis-
tä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä 
jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä 
ympäristölle; tai 
4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoitta-
mis- ja istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien eh-
käisemiseksi. 
   Edellä 1 momentin nojalla saaliiksi saatu susi, karhu, 
saukko, ilves ja ahma kuuluvat valtiolle ja ne on toimitet-
tava riistaeläinten tutkimusta tekevälle tutkimuslaitoksel-
le. Tutkimuslaitoksen tulee hävittää riistaeläin, luovuttaa 
se yleishyödylliseen tarkoitukseen tai myydä valtion 
lukuun. 
   Sutta, karhua, saukkoa ja ilvestä koskeva poikkeuslu-
pa voidaan myöntää myös tarkoin valvotuissa oloissa 
valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämi-
seksi tai tappamiseksi. 
   Edellä 3 momentissa tarkoitettu rauhoituksesta poik-
keaminen voidaan järjestää poronhoitoalueella myös 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa määritellyn 
alueellisen kiintiön nojalla. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin kiintiön myöntämisen edellytyksis-
tä ja alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin ilmoittami-
sesta. Suomen riistakeskus vastaa alueellisen kiintiön 
nojalla sallitun rauhoituksesta poikkeamisen seurannas-
ta. 
 
 
Suomen riistakeskukselle osoitettu lu-
pahakemus tulee lähettää 
 
joko postitse osoitteella: 
 

Suomen riistakeskus 
LH-kirjaamo 
Sompiontie 1 
00730 Helsinki 

 
tai sähköpostilla: 
 

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 
 
 


