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Hirvieläinten pyyntiluvan saajille 

 

1. Pyyntilupapäätös 
 

Pyyntilupapäätös on syytä lukea huolella. Ohjeet muutoksenhakuun ovat lupapäätöksen liitteenä. 

Metsästyksenjohtajan on pidettävä lupapäätös tai sen jäljennös mukana metsästettäessä. 

 

2. Ilmoitus metsästyksenjohtajasta  
 

Ensisijainen vaihtoehto: 

Ilmoitus metsästyksenjohtajista tehdään Oma riista -palvelussa (https://oma.riista.fi) ennen metsäs-

tyksen aloittamista kustakin erikseen metsästävästä seurueesta.  
 

Toissijainen vaihtoehto: 

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä riistanhoitoyhdistykselle. Lomake löytyy Suomen riistakeskuksen 

internetsivuilta osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/. Ns. yhteis-

luvilla metsästävistä ilmoitetaan kunkin erikseen metsästävän seuran/seurueen nimi, metsästyksen-

johtaja ja hänen varahenkilönsä. 

 

3. Saalisilmoitus ja hirvihavainnot 
 

Ensisijainen vaihtoehto: 

Tee saalisilmoitus1 ja ilmoita hirvihavainnot Oma riista –palvelussa päivittäin jahdin jälkeen, jolloin ei 

tarvitse täyttää ja palauttaa erillistä hirvitietokorttia. Ohjeita saalisilmoituksen ja hirvihavaintojen kir-

jaamiseen Oma riistassa löytyy linkistä https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/  
 

Toissijainen vaihtoehto: 

Vaihtoehtoisesti voi täyttää ja lähettää saalisilmoituksen ja hirvihavainnot hirvitietokortilla. Hirvitie-

tokorttia on saatavana riistanhoitoyhdistyksistä ja lupahallintokirjaamosta. Kortti palautetaan riistan-

hoitoyhdistykseen metsästyksen päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. 
 

Hirvitietokortin saalisilmoituksen ja havaintojen tietoihin vaaditaan myös paikkatiedot (koordinaatit). 

Ohje netissä https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/.  

 

Pienet hirvieläimet: 

Pienten hirvieläinten saaliit (valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura) ilmoitetaan Oma riistassa tai 

”yksilöidyt eläinkohtaiset tiedot” -lomakkeella Suomen riistakeskukselle metsästyksen päätyttyä seit-

semän vuorokauden kuluessa. Saalisilmoituslomake löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta 

https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/saalislomakkeet/hirvielainsaalis/. Saalisilmoituksen yhteyteen 

liitetään tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta1. 

_______________________________________________________ 
 

1 Metsästysasetus (666/1993) 9 §:  

Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus 

https://oma.riista.fi/
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/
https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/saalislomakkeet/hirvielainsaalis/
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4. Pyyntilupamaksu  
 

Pyyntilupamaksu on maksettava ennen kuin metsästys ilmoitetaan päättyneeksi Oma riista -palve-

lussa. Pyyntilupamaksu määräytyy kaadettujen eläinten perusteella. Maksun maksaa luvansaaja tai 

ns. yhteisluvassa yhteyshenkilö Oma riista -palvelussa luvan pääkäyttäjänäkymän kautta.  
 

Paperisen hirvitietokortin käyttäjät palauttavat pyyntilupapäätöksen yhteydessä toimitetun pyyntilu-

pamaksulomakkeen suorituskuitteineen Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon postitse tai 

sähköpostilla lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenume-

roa, jonka perusteella maksut kohdistetaan ko. pyyntilupaan ja eläinlajiin. 
 

Pyyntilupamaksu on maksettava viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mai-

nittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuoro-

kauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. 
 

Hirvieläinten pyyntilupamaksut ovat seuraavat: 
 

Laji Aikuinen Vasa 

Hirvi 120 € 50 € 

Pienet hirvieläimet 17 € 8 € 
 

   Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) 4 § 

 

5. Lomake uuden pyyntiluvan hakemista varten (ihmisravinnoksi kelpaamattomat) 
 

Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ih-

misravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, sen tilalle voidaan hakea 

metsästyslain 28 §:n perusteella uutta pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Suomen riistakeskus 

myöntää luvansaajalle maksutta uuden pyyntiluvan edellä mainittujen edellytysten täyttyessä.  
 

Suomen riistakeskus suosittaa, että uutta pyyntilupaa haettaisiin sähköisesti luvan pääkäyttäjänäky-

mässä osoitteessa https://oma.riista.fi.  
 

Hakemuksen allekirjoittaa alkuperäisen yhteisluvan hakija (ei lupaosakas). Hakemuksen liitteeksi 

voi laittaa eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunnon (tarkastuksessa koko ruho ja kaikki si-

säelimet oltava nähtävillä) ennen sen lähettämistä Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon. 

Lisäksi on hyvä toimittaa myös sairaasta eläimestä otettuja valokuvia, joista käy selkeästi ilmi hake-

muksen peruste. Hakemuslomake löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta osoitteesta: 

https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/  

 

6. Lomakkeiden jakelusta 
 

Lomakkeita löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta. Lomakkeita voi tarvittaessa pyytää myös 

lupahallintokirjaamosta sähköpostitse lupahallinto.kirjaamo@riista.fi tai Suomen riistakeskuksen 

aluetoimistoilta (yhteystiedot https://riista.fi/riistahallinto/alueet-ja-toimipisteet/). 
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