
 SUURRIISTAVIRKA-APU -SOPIMUS (SRVA) 
 

 

Sopimuksen osapuolet:  _______________________ poliisilaitos 

 

  _______________________ riistanhoitoyhdistys 

 

Sovittava asia:  Liikenteessä loukkaantuneiden tai kuolleiden hirvieläinten  

  jäljestäminen, lopettaminen ja talteenotto, poliisin avustaminen 

muissa hirvieläintehtävissä (mm. taajamahirvet) sekä suurpetojen ja 

villisian jäljestämis-, lopettamis- ja karkottamistilanteissa 

yllämainitun riistanhoitoyhdistyksen toimialueella. 

 

 

Voimassaolo: ____. ____ 2018 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 

 

Jäljestyksen järjestäminen 

 

Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta huolehtia liikenneonnettomuudessa tai poliisin 

tehtäväannon perusteella muutoin loukkaantuneiden tai muusta syystä poistettavien hirvieläinten 

jäljittämisestä, lopettamisesta ja asianmukaisesta talteenotosta. Riistanhoitoyhdistys käynnistää 

jäljestystoimenpiteet saatuaan ilmoituksen suoraan poliisilta tai hätäkeskuksen välittämänä. 

Ilmoituksesta tulee selvitä mahdollisimman tarkka tapahtumapaikka. Jäljitys on pyrittävä 

aloittamaan mahdollisimman pian ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. 

 

Viranomaiset tekevät SRVA -hälytykset ensisijaisesti valtakunnalliseen SRVA -hälytysnumeroon 

erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Poliisilaitos ja riistanhoitoyhdistys voivat myös perustelluista 

syistä sopia erikseen paikallisista hälytysjärjestelyistä. Riistanhoitoyhdistys on velvollinen 

ylläpitämään hälytysjärjestelmien yhteyshenkilötiedot ajan tasalla. 

 

Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta avustaa poliisiviranomaisia suurpetojen ja villisian 

jäljestämis-, lopettamis- tai karkottamistilanteissa. Poliisi vastaa toiminnasta edellä mainituissa 

tilanteissa ja tarvittaessa johtaa tehtävää. 

 

Tämän sopimuksen nojalla tapahtuvassa toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta 
metsästyksestä, vaan eläinsuojelullisista syistä tehtävistä toimenpiteistä tai yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden turvaamiseen liittyvästä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä. Nämä 
toimenpiteet ja tehtävät voidaan suorittaa ilman toiminta-alueeseen liittyvää metsästysoikeutta, 
kohteena olevan eläimen rauhoituksesta huolimatta sekä tarvittaessa voidaan poiketa eläinsuojelu- 
tai turvallisuusnäkökohdat huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla metsästyslain 
pyyntimenetelmiä koskevista rajoituksista. 
 

Hirvieläimen vasan jäätyä orvoksi ennen 1. päivä syyskuuta tapahtuneessa onnettomuudessa, 

pyritään se lopettamaan eläinsuojelullisista syistä. Tarve vasan lopettamiseen eläinsuojelullisista 

syistä saattaa syntyä myös tilanteissa, missä emänsä menettänyt vasa on esimerkiksi niin 

pienikokoinen, että sen selviytyminen yli talven on hyvin epätodennäköistä. Vastaava tilanne voi  



syntyä, jos vasa on loukkaantunut tai se on jäänyt liikenteelle vaaralliseen paikkaan aiheuttaen 

selkeän liikennevahinkoriskin. Tällaisesta 1.9. jälkeen lopetettavasta vasasta antaa erillisen 

lopettamismääräys toiminta-alueen poliisin kenttäjohtaja. 

 

Riistanhoitoyhdistys sitoutuu huolehtimaan omalla kustannuksellaan poliisin ilmoittamista tai 

hätäkeskuksen välittämistä hirvieläimiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi riistanhoitoyhdistys pyrkii 

huolehtimaan siitä, että toimintaa varten on käytettävissä tehtävään soveltuvia koiria. 

Riistanhoitoyhdistyksen tulee myös kirjata (tilastoida) SRVA -tehtävät OMA RIISTA -järjestelmään. 

Tämä kirjaus toimii samalla riistanhoitoyhdistyksen poliisille antamana tapahtumaraporttina. 

 

 

Kuolleen tai lopetetun eläimen omistusoikeus sekä kustannusten korvaaminen 

Metsästyslain (615/1993) 83 a §:n mukaan, jos metsästyslain 26 §:n mukainen hirvieläin, 

metsäkauris tai villisika on kuollut liikenteessä tai lopetettu liikenneonnettomuuden takia, se kuuluu 

kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle. 

 

Metsästyslain 83 d §:n mukaan poliisilain (2 luvun 16 § 22.7.2011/872) nojalla lopetettu ahma, 

ilves, karhu, saukko ja susi kuuluvat valtiolle ja muu riistaeläin kuuluu alueen 

riistanhoitoyhdistykselle. Edellä tarkoitettu ahma, ilves, karhu, saukko tai susi on toimitettava 

riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitokselle toimittamisesta vastaa poliisi. 

 

Suurpedon kuollessa liikenneonnettomuudessa sovelletaan metsästyslain 83 c §:ää, jonka mukaan 

kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, saukosta ja sudesta on viipymättä 

ilmoitettava riistantutkimusta tekevällä tutkimuslaitokselle sekä Suomen riistakeskukselle. Kuollut 

eläin tai osa siitä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella ja kustannuksella. Jos 

tutkimuslaitos ei ota suurpetoa vastaan, se tulee hävittää asianmukaisesti. 

 

Suurpetoihin ja villisikoihin liittyvistä jäljestys-, karkottamis- ja poistamistehtävistä maksetaan 400 

euron korvaus / karkotus- tai lopettamismääräys sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueella 

kyseinen tehtävä on hoidettu, seuraavin perustein: 

 

Korvauksen maksamisen perusedellytyksenä on, että poliisi on nimenomaisesti päättänyt käyttää 

SRVA -toimijoita poliisilain 2 luvun 16 §:n, 9 luvun 4 §:n ja 8 luvun 4 §:n tarkoittamalla tavalla. 

1. Suurpedon karkottamistehtävä 

Korvaus maksetaan tilanteessa, jossa poliisin tekemän karkotusmääräyksen perusteella on 

suoritettu konkreettinen suurpedon karkottamistehtävä tai -tehtäviä. Karkottamisvaikutuksen 

seuranta-aika on yksi (1) viikko. Jos karkottaminen ei ole tehonnut, pihavierailut jatkuvat ja poliisi 

määrää eläimen lopetettavaksi, erillistä korvausta karkottamisesta ei makseta. 

 

2. Suurpedon tai villisian lopettaminen 

Korvaus maksetaan tilanteessa, jossa poliisin tekemän lopettamismääräyksen perusteella 

suoritettu suurpedon tai villisian lopettaminen on onnistunut (eläin lopetettu) tai sitä on 

konkreettisesti yritetty lopettaa annetun määräajan puitteissa siinä kuitenkaan onnistumatta. 



Korvausta ei suoriteta pelkästä SRVA -toimijoiden hälyttämisestä tai pihavierailuihin liittyvistä 

maastotarkastuksista eikä metsästyksen yhteydessä loukkaantuneiden sopimuksessa mainittujen 

eläinten jäljestys- ja lopettamistehtävistä. 

Korvauksen maksamisen liittyvä lasku on toimitettava yhden (1) kuukauden kuluessa karkottamis- 

tai lopettamismääräyksen päättymisestä RHY:n toimialueen poliisilaitokselle. Laskun liitteenä tulee 

olla raportti toimenpiteistä (OMA RIISTA) ja se tulee toimittaa asiatarkastettavaksi määräyksen 

antaneelle poliisimiehelle. 

Riistanhoitoyhdistys sitoutuu kustannuksellaan huolehtimaan elintarvikkeeksi kelpaamattomien 

ruhojen ja teurasjätteiden asianmukaisesta hyödyntämisestä tai mahdollisesta hävittämisestä. 

 

Sopimus ei koske luonnosta löydettyjä muutoin kuolleita eläimiä. 

 

Riistanhoitoyhdistys voi huolehtia myös alueeltaan asutuksen läheisyydestä löytyneiden ja 

merkittävää terveydellistä haittaa aiheuttavien hirvieläinten raatojen hävittämisestä. Tämä 

edellyttää kaupungin tai kunnan terveysviranomaisen pyyntöä ja erillistä sopimusta tällaisen työn 

suorittamisesta ja kustannusten korvaamisesta. Kyseiset tehtävät eivät kuulu poliisin toimialaan. 

 

Samoin riistanhoitoyhdistys voi huolehtia alueellaan tuotantoeläinten lopettamiseen liittyvistä 

tehtävistä, esimerkiksi tuotantotilojen tulipalojen yhteydessä. Tämä edellyttää eläintenpitäjän, 

kunnaneläinlääkärin tai päivystävän eläinlääkärin pyyntöä, jotka ovat poliisiin nähden ensisijaisia 

tuotantoeläinten lopettamisesta vastaavia tahoja ja viranomaisia. Tällaisen työn suorittamisesta ja 

kustannusten korvaamisesta riistanhoitoyhdistysten tulee tehdä erillinen sopimus ensisijaisesti 

toimivaltaisen viranomaisen (paikalinen aluehallintovirasto - AVI) kanssa. Poliisi voi tarvittaessa 

toimia tehtäväpyynnön välittäjänä kyseisillä tehtävillä. 

 

 

Vastuu vahingoista 

 

Eläimen jäljittämisen, karkottamisen, lopettamisen, kuljettamisen tai käsittelyn yhteydessä 

tehtävään osallistuneille henkilöille, koirille tai muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan 

ensisijaisesti aina metsästäjävakuutuksesta siinä määrätyin ehdoin. Tehtävässä toimivilla tulee olla 

riistanhoitomaksu maksettuna, jotta he ovat toimintaa suorittaessaan metsästäjävakuutuksen 

piirissä. Toissijaisesti vahingot korvataan poliisilain (872/2011) 8 luvun mukaisesti. 

 

Jos koiravahingon aiheuttaa suurpeto muussa kuin suurpedon karkottamiseen tai lopettamiseen 

liittyvässä organisoidussa SRVA -tehtävässä, toissijainen korvausmekanismi on Riistavahinkolaki 

(105/2009). 

 

  



Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 

Tällä sopimuksella kumotaan XXXXXXXXX poliisilaitoksen ja XXXXXXXXXX 

riistanhoitoyhdistyksen välillä tehty aikaisempi vastaava sopimus ilman erillistä irtisanomisaikaa. 

 

Sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti. 

Sopimuksen voimassaolo lakkaa kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta. 

 

Sopimusosapuolten tulee saattaa sopimuksen sisällön tarkistamishalukkuus toisen osapuolen 

tietoon vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä. 

 

Säädökset 

 

Poliisilaki (87212011) 2 luku 16 §, 8 luku 4 § ja 9 luku 4 §  

Metsästyslaki (615/1993) 83 §, 83 a §, 83 b §, 83 C §, 83 d § ja 84 § 

Eläinsuojelulaki (247/1996) 14 § 

 

 

Tästä sopimuksesta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin 

sopimusosapuolelle. 

 

Päiväys ____.____2018 

 

Allekirjoitukset nimenselvennyksineen 

 

______________________ poliisipäällikkö ___________________ poliisilaitos 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 

______________________ puheenjohtaja ___________________ riistanhoitoyhdistys 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 

______________________ toiminnanohjaaja ________________ riistanhoitoyhdistys 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 


