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Metsästyslaki 
(615/93)

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Lain soveltamisala

tätä lakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamat-
tomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä 
riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseen ja koiran pitämiseen.

tämä laki koskee soveltuvin osin myös luonnon-
suojelulain (71/23) nojalla rauhoitettujen nisäkkäiden 
ja lintujen pyydystämistä tai tappamista.

sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on nouda-
tettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja eläinsuojelu-
laissa (91/71) säädetään.

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta sää-
detään erikseen.

2 §
Metsästyksen määritelmä

Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan 
riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin 
ottamista metsästäjän haltuun. Metsästystä on myös 
pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkut-
teleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hä-
tyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin 
harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimi-
seen, ajamiseen tai jäljittämiseen sekä pyyntivälineen 
pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon.

3 §
riistanhoidon määritelmä

riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituk-
sena on riistaeläinkantoja säätelemällä, riistaeläinten 
elinolosuhteet turvaamalla tai niitä parantamalla taikka 
muulla tavalla lisätä, säilyttää tai parantaa riistaeläin-
kantaa ja eri eläinkantojen välistä tasa painoa.

4 §
Metsästysvuosi

Metsästysvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 
päivänä heinäkuuta.

5 §
riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet

riistaeläimiä ovat:
1) villikani, metsäjänis, rusakko, orava, euroopan-

majava, kanadanmajava, piisami, rämemajava, susi, 
tarhattu naali, kettu, supikoira, karhu, pesukarhu, 
mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, minkki, ahma, 
ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, kuu-
sipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, 
valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni; sekä

2) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsor-
sa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, puna-
sotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukka koskelo, iso-
koskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, 
 fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

rauhoittamattomia eläimiä ovat:
1) metsämyyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyy-

rä, lapinmyyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri; sekä
2) korppi (poronhoitoalueella), varis, harakka, 

harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas.
Villiintyneeseen kissaan sovelletaan, mitä rauhoit-

tamattomista eläimistä säädetään.

2 luku
Metsästysoikeus, metsästysvuokra ja 

metsästyslupa

6 §
Alueen omistajan metsästysoikeus

Oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu 
alueen omistajalle, jollei jäljempänä muuta säädetä.

7 §
Oikeus metsästää yleisellä vesialueella ja talous-

vyöhykkeellä (1068/2004)
jokaisella suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus 
metsästää yleisellä vesialueella meressä, sellaisilla 
yleisellä vesialueella meressä olevilla saarilla ja luo-
doilla, jotka kuuluvat valtiolle ja joiden hallintaa ei 
ole kenellekään luovutettu, sekä suomen talousvyö-
hykkeellä. (1068/2004)

Yleisellä vesialueella järvessä ja tällaisella alueel- 
la olevilla valtion omistamilla saarilla ja luodoilla on 
oikeus metsästää henkilöllä, jonka kotipaikka on kun-
nassa, johon yleinen vesialue osaksi tai kokonaan 
kuuluu taikka johon se rajoittuu.

edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun oikeuden 
käyttämistä voidaan asetuksella rajoittaa, jos se on 
tarpeen riistakannan turvaamisen tai alueen muun 
käytön vuoksi.

8 §
kuntalaisen oikeus metsästää valtion alueella

Henkilöllä, jonka kotipaikka on lapin lääniin kuulu-
vassa kunnassa tai kajaanin, Hyrynsalmen, kuhmon, 
kuusamon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, risti-
järven, sotkamon, suomussalmen, taivalkosken, 
Vaalan tai Vuolijoen kunnassa, on oikeus metsästää 
kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.

9 §
Metsästäminen luonnonsuojelualueella

Oikeudesta metsästää luonnonsuojelulain mukaisilla 
suojelualueilla on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen 
säädetään tai määrätään.
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10 §
Pyyntilupa

kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, 
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen on 
saatava lupa (hirvieläimen pyyntilupa). tarkempia 
säännöksiä luvasta on 26 ja 27 §:ssä. (314/2005)

jos metsästyksestä aiheutuu muun kuin 1 momen-
tissa tarkoitetun riistaeläimen kannan vaarantuminen 
tai jos tällaisen riistaeläimen metsästyksen tarkoituk-
senmukainen järjestäminen sitä edellyttää, asetuksella 
voidaan säätää, että metsästykseen on saatava pyynti-
lupa tai metsästyksessä on noudatettava maa- ja met-
sätalousministeriön määräämää alueellista kiintiötä. 
asetuksella säädetään tällöin pyyntiluvan tai kiintiön 
myöntämisen edellytyksistä sekä myöntämisessä nou-
datettavasta menettelystä, luvasta perittävästä mak-
susta ja muista lupaa koskevista seikoista. asetuksella 
voidaan myös säätää, että pyyntiluvan myöntää riis-
tanhoitopiiri.

11 §
Metsästysoikeuden vuokraaminen

alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuok-
ralle kokonaan tai  osittain (metsästysvuokrasopimus). 
Metsästysoikeuden vastikkeettomaan luovuttamiseen 
sovelletaan mitä metsästysoikeuden vuokraamisesta 
on  voimassa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Maanvuokralain (258/66) mukainen vuokrasopi-
mus antaa oikeuden metsästykseen vuokratulla 
 alueella vain, jos tästä on sopimuksessa nimenomai-
sesti mainittu.

12 §
Metsästysvuokrasopimus sekä vuokraoikeuden 

siirtäminen ja jälleenvuokraaminen
sopijapuolen vaatimuksesta metsästysvuokrasopimus 
on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava.

Vuokralainen ei ilman vuokranantajan suostu-
musta saa siirtää vuokra oikeuttaan kolmannelle eikä 
vuokrata metsästysvuokraoikeuttaan tai osaa siitä 
edelleen.

13 §
Vuokra-aika ja vuokrasopimuksen irtisanominen
Metsästysvuokrasopimus tehdään määräajaksi tai 
toistaiseksi.

toistaiseksi tehty vuokrasopimus voidaan irti sanoa 
milloin tahansa ja se päättyy irtisanomisen johdosta, 
kun irtisanomisaika on kulunut. jos irtisanomisajasta 
ei ole muuta sovittu ja sopimus irtisanotaan viimeis-
tään kuusi kuukautta ennen metsästysvuoden loppua, 
vuokrasuhde päättyy saman  metsästysvuoden viimei-
senä päivänä. Muussa tapauksessa vuokra suhde päät-
tyy irtisanomisvuotta seuraavan metsästysvuoden vii-
meisenä päivänä.

jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen, 
rikkoo muutoin  sopimusehtoja tai käyttää metsästys-
oikeuttaan väärin, eikä rikkomus ole vähäinen, vuok-
ranantaja saa purkaa metsästysvuokrasopimuksen heti 
päättyväksi.

jos vuokranantaja rikkoo sopimusehtoja, eikä rik-
komus ole vähäinen, tai jos vuokrattu alue olosuhteis-
sa tapahtuneen muutoksen vuoksi käy metsästykseen 
soveltumattomaksi, vuokralainen saa purkaa met-
sästysvuokra sopimuksen heti päättyväksi.

14 §
Vuokrasopimuksen pysyvyys alueen omistajan 

vaihtuessa
jos metsästysvuokra-alue tai osa siitä luovutetaan toi-
selle, alueen uusi omistaja saa irtisanoa metsästys-
vuokrasopimuksen päättymään kuten toistaiseksi teh-
dystä metsästysvuokrasopimuksesta säädetään. jollei 
uusi omistaja käytä irtisanomisoikeuttaan kolmen 
kuukauden kuluessa vuokrasopimuksesta tiedon saa-
tuaan, vuokrasopimus pysyy kuitenkin voimassa. jos 
luovutuskirjassa on määräys metsästysvuokrasopi-
muksen pysyvyydestä tai jos luovutuksensaaja on so-
pimuksen muutoin hyväksynyt, vuokrasopimus sitoo 
luovutuksen saajaa.

Vuokraoikeuden kiinnittämisestä ja kiinnitetyn 
vuokrasopimuksen pysyvyydestä säädetään erikseen.

kun alue myydään pakkohuutokaupalla, vuokra-
sopimus sitoo ostajaa vain, jos oikeus on kiinnitetty ja 
myynti tapahtuu sellaisin ehdoin.

15 §
riistanhoito vuokra-alueella

jollei muuta ole sovittu, vuokralaisella on oikeus met-
sästysvuokra-alueella suorittaa riistanhoidollisia toi-
menpiteitä. tällöin hän ei saa aiheuttaa vahinkoa tai 
haittaa alueen omistajalle tai haltijalle.

16 §
Metsästys riidanalaisella alueella

Metsästysvuokraoikeutta koskevan riita-asian yh tey-
dessä tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta 
antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenellä on oikeu-
denkäynnin aikana oikeus metsästää riidanalaisella 
alueella. ratkaisu, johon ei saa hakea muutosta, on 
voimassa kunnes tuomioistuin antaa asiassa päätök-
sen, jollei määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta.

17 §
Metsästyslupa

se, jolla on 6 §:n, metsästysvuokrasopimuksen tai 
maanvuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeus, 
voi antaa asettamillaan ehdoilla toiselle luvan metsäs-
tää (metsästyslupa), jollei tätä ole vuokrasopimukses-
sa kielletty.

18 §
Metsästysluvan peruuttaminen ja lakkaaminen

jos metsästyslupa on annettu vastikkeetta, metsästys-
oikeuden haltija voi peruuttaa antamansa luvan heti 
päättyväksi.

toistaiseksi vastiketta vastaan annettu lupa voi-
daan peruuttaa noudattaen toistaiseksi tehtyä metsäs-
tysvuokrasopimusta koskevia irtisanomisaikoja. jos 
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luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin 
lupaehtoja, metsästysoikeuden haltija voi peruuttaa 
luvan heti päättyväksi.

kun metsästysoikeuden haltija vaihtuu, edellisen 
oikeudenhaltijan antamat metsästysluvat lakkaavat.

19 §
Metsästys poikkeuksellisissa olosuhteissa

sen estämättä, mitä tässä luvussa säädetään, maa- ja 
metsätalousministeriö voi päättää, että eläintautien 
ehkäisemiseksi tai muista terveydellisistä syistä taik-
ka yleisen turvallisuuden varmistamiseksi tai huomat-
tavan omaisuutta uhkaavan vahingon torjumiseksi saa 
määrättyä riistaeläintä metsästää tietyllä alueella mää-
rättynä aikana ilman alueeseen kohdistuvaa metsäs-
tysoikeutta.

3 luku
Metsästyksen harjoittaminen

20 §
Yleiset vaatimukset

Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön peri-
aatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat ei-
vät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, 
riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tar-
peetonta kärsimystä.

riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyrittävä 
turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla.

Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ih-
miselle tai toisen omaisuudelle.

21 §
Ampumakoe

(314/2005) kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeu-
raa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsä-
peuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella metsästettäes-
sä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorit-
tanut 2 momentissa tarkoitetun ampumakokeen. Mai-
nittuja riistaeläimiä metsästettäessä ampujana saa toi-
mia myös se, jolla on voimassa oleva todistus muussa 
maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai 
joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, 
että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaa-
van kokoisia riistaeläimiä.

riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja 
antaa sen hyväksytystä suorittamisesta maa- ja metsä-
talousministeriön vahvistaman kaavan mukaisen to-
distuksen sekä pyynnöstä jäljennöksen siitä. todistus 
on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta.

ahvenanmaalla suoritettu ampumakoe vastaa 1 
momentissa tarkoitettua ampumakoetta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella sääde-
tään:

1) ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta 
sekä ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä;

2) ampumakokeen suorittamispaikkaa koskevista 
vaatimuksista;

3) ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja 
patruunoita koskevista vaatimuksista.

22 §
Metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen 

esittäminen
Metsästyskortti tai sen jäljennös on pidettävä metsäs-
tettäessä mukana ja pyydettäessä esitettävä 88 §:ssä 
tarkoitetulle metsästystä valvovalle henkilölle. jos 
joku metsästää ilman, että hänellä on mukanaan lu-
nastamansa metsästyskortti tai sen jäljennös, hän voi 
kuitenkin esittää kortin tai jäljennöksen seitsemän 
vuorokauden kuluessa valvontaa suorittaneelle henki-
lölle tai poliisille.

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee myös 
21 §:ssä tarkoitettua ampumakoetodistusta tai sen jäl-
jennöstä metsästäjän toimiessa ampujana hirvieläintä 
tai karhua metsästettäessä.

jos metsästyskortti tai ampumakoetodistus on ka-
donnut, poliisi voi myöntää lykkäystä näyttämistä 
koskevaan aikaan, kunnes asianomainen riistanhoi-
toyhdistys on antanut jäljennöksen.

23 § (1469/2009)
Metsästyksen rajoittaminen yleisen  

turvallisuuden vuoksi
jos yleisen turvallisuuden kannalta on erityisen tär-
keää tai eläintautilain (55/1980) 3§:n nojalla määri-
teltyjen helposti leviävien eläintautien leviämisen 
 ehkäisemiseksi on välttämätöntä, aluehallintovirasto 
voi määräajaksi tietyllä alueella kieltää metsästyksen 
tai rajoittaa sitä. ennen kiellon tai rajoituksen määrää-
mistä on metsästysoikeuden haltijaa ja alueen omista-
jaa kuultava. kuulemista ei kuitenkaan edellytetä, jos 
kiellon tai rajoituksen antaminen perustuu helposti 
 leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseen. 
(939/2006)

aluehallintoviraston tulee kumota 1 momentissa 
tarkoitettu kielto tai rajoitus ennen määräajan päätty-
mistä, jos kiellon tai rajoituksen voimassapitämiseen 
ei enää ole tarvetta.

aluehallintovirastolle kuuluvista 1 ja 2 momentis-
sa tarkoitetuista tehtävistä huolehtii suomen talous-
vyöhykkeellä se aluehallintovirasto, jonka toimialu-
een kohdalla kysymyksessä oleva osa talousvyöhyk-
keestä sijaitsee. ahvenanmaan valtionviraston toimi-
alueen vastaista rajaa lukuun ottamatta aluehallintovi-
rastojen toimialueiden välisen rajan katsotaan jatku-
van aluevesien ulkorajalta suuntaansa muuttamatta 
talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. (1068/2004)

24 §
rannalta metsästäminen merialueella

asumattomilla meren ulkosaarilla saa se, jolla on oi-
keus metsästää vesi alueella, harjoittaa vesilintujen 
pyyntiä maalta toiselle kuuluvalla avoimella rannalla.
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25 §
Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä 

johtuvat rajoitukset
ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomais-
ta lupaa eläintä ei s aa ampua 150:tä metriä lähempänä 
sellaista rakennusta, jossa asutaan. 

ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista 
lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta 
eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä 
ennen kuin sato on korjattu tai koottu.

riistaeläintä ei saa ampua rautatien tai yleisen tien 
yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella 
tiellä. Metsäkanalintua ei saa ampua myöskään sen tai 
ampujan ollessa yksityisellä tiellä.

26 §
Hirvieläinten pyyntiluvan myöntäminen

edellä 10 §:ssä tarkoitetun hirvieläinten pyyntiluvan 
myöntää riistanhoitopiiri. Myönnettäessä pyyntilupia 
on huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei met-
sästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten ai-
heuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.  
liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottami-
seksi riistanhoitopiirin tulee vuosittain kuulla alueelli-
sia liikenneturvallisuudesta vastaavia viranomaisia. 
edellä 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle pyyntilupia myön-
nettäessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota metsäs-
tysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakaantumiseen. 
(1009/2002)

27 §
Hirvieläimen pyyntiluvan myöntämisen  

edellytykset
Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, 
että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen 
sopiva yhtenäinen alue. Hirvenmetsästykseen käytet-
tävän alueen pinta-alan on oltava vähintään 1 000 heh-
taaria ja muiden hirvieläinten metsästykseen käytet-
tävän alueen vähintään 500 hehtaaria. Maa- ja metsä-
talousministeriö voi päättää poikkeuksista edellä tar-
koitettuihin pinta-alavaatimuksiin.

Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle ha-
kijalle tai hakijoille, joilla on kyseisellä alueella oikeus 
metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä.

Muualla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla alueella voidaan 
samalle 1 momentin mukaiselle alueelle myöntää 
pyyntilupa vain yhden hakemuksen perusteella.

28 §
Hirvieläinten metsästyksen johtaja

Hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä met-
sästyksen johtaja. Metsästykseen osallistuva henkilö 
on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan 
antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää 
metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei nou-
data annettuja määräyksiä. 

29 §
Uusi pyyntilupa

jos kaadettu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sai-
ras, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnok-
si kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan 
saajasta, asianomainen poliisi myöntää luvan saajalle 
maksutta vanhan pyyntiluvan tilalle uuden pyynti-
luvan.

30 §
Hirvieläinmetsästystä koskeva  

asetuksenantovaltuus
Hirvieläinten pyyntiluvan hakemisesta ja myönnettä-
vään lupaan liitettävistä ehdoista sekä hirvieläinten 
metsästyksessä käytettävistä koirista ja varusteista, 
metsästyksen johtajan tehtävistä samoin kuin metsäs-
tyksen järjestämisestä muutoinkin säädetään tarkem-
min asetuksella.

Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella vel-
voittaa metsästäjät antamaan riistanhoitopiirille saa-
listietoja metsäkauriin pyynnistä, jos tiedot ovat tar-
peen kannan kehityksen seuraamista varten. 
(314/2005)

31 §
Pyynnin häiritseminen

laillisen metsästyksen estäminen tai vaikeuttaminen 
saattamalla pyyntiväline toimintakunnottomaksi tai 
häiritsemällä muulla tavoin pyyntiä on kielletty.

4 luku
Metsästystavat

32 §
Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön 

rajoitukset
riistaeläintä ei pyyntitarkoituksessa saa hätyyttää tai 
jäljittää ilma-aluksella taikka maalla kulkevalla moot-
torikäyttöisellä 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 käy dessä.

edellä 1 ja 2 momentissa sanottu ei koske haavoit-
tuneen riistaeläimen lopettamista merialueella aluk-
sesta tai veneestä moottorin käydessä.

33 §
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät

Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälinei-
den ja pyyntimenetelmien käyttö:

1) räjähteet;
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta si-

sältävät syötit;
3) tainnuttavat ja tappavat sähkölaitteet;
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4) keinotekoiset valolähteet sekä yöammuntaa 
varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti 
suurentavat tai muuttavat kuvaa; 

5) peilit ja muut häikäisylaitteet;
6) linnunliimat ja lintuverkot;
7) automaattiset aseet ja sellaiset itselataavat 

aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme 
patruunaa;

8) kaasulla tai savulla tappaminen;
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena;
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampuma-

ase tai keihäs tai muu näihin verrattava väline, sekä 
muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat ihmisil-
le tai kotieläimille vaarallisia;

11) raudat, jotka eivät tapa heti; sekä
12) lyijyhaulien käyttö vesilintumetsästyksessä 1 

päivästä elokuuta 1996 alkaen.
Hirvieläinten, metsäkanalintujen ja vesilintujen 

metsästyksessä ei saa käyttää apuna ääntä synnyttävää 
koneellista laitetta.

eräiden pyydysten käyttämiskiellosta säädetään 
luonnonsuojelulain 15 §:ssä. kiellosta aiheuttaa eläi-
melle tarpeetonta kipua ja tuskaa on voimassa, mitä 
eläinsuojelulain 2 a §:ssä säädetään.

34 §
Pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevat 

tarkemmat säännökset
(314/2005) Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä aseiden ja muiden sallittujen 
pyynti välineiden ominaisuuksista ja käytöstä sekä 
sallituissa pyyntimenetelmissä noudatettavista menet-
telytavoista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa sal-
littujen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyt-
töä siten, että jotakin pyyntivälinettä tai pyyntimene-
telmää saa käyttää vain tietyillä alueilla tai vain tietty-
nä aikana taikka vain tiettyjen riistaeläinten metsäs-
tyksessä.

35 §
Metsästysaseen kuljettaminen

Metsästysasetta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai 
metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa 
muutoin kuin lataamattomana suojuksessa sellaisella 
alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästys oikeutta tai 
metsästyslupaa. tämä ei kuitenkaan koske metsästys-
alueeseen rajoittuvaa yleistä tietä.

Metsästysaseen on ilma-aluksessa, maalla kulke-
vassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa sekä alukses-
sa ja veneessä moottorin käydessä oltava lataamaton 
ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. tämä 
ei kuitenkaan koske aseen kuljettamista merialueella 
32 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

(17.12.1993/1268) Metsästysaseen kuljettaminen 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kiellet-
ty. asetta saa kuitenkin kuljettaa virantoimituksessa 
oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimituk-
sen laadusta johtuen on tarpeen. Poliisipiirin päällik-
kö voi yksittäisessä tapauksessa antaa luvan kuljettaa 

lataamatonta metsästysasetta suojuksessa edellä mai-
nituissa kulkuneuvoissa niiden liikkuessa yleisen tai 
yksityisen tien ulkopuolella tiettynä aikana ennakolta 
ilmoitettua reittiä käyt täen ehdolla, että kuljetuksen 
aikana asetta ei käytetä metsästykseen. Poronhoito-
työtä suorittavan poromiehen aseenkuljetuksesta sää-
detään tarkemmin asetuksella.

5 luku
riistaeläinten rauhoittaminen ja  

riistanhoito

36 §
riistaeläinten häiritsemiskielto

(516/2002) riistaeläimiä ei saa häiritä niiden ollessa 
sellaisella alueella, jolla asianomaisella ei ole kysei-
sen riistaeläimen metsästämiseen metsästys oikeutta 
tai metsästyslupaa.

37 §
riistaeläinlajin rauhoittaminen

jos riistaeläimen kannan säilymisen tai riistaeläinlajin 
häiritsemättömän lisääntymisen turvaaminen sitä 
edellyttää, riistaeläinlaji on rauhoitettava määräajaksi 
tai toistaiseksi. rauhoitettavista riistaeläinlajeista ja 
niiden rauhoitusajoista säädetään asetuksella. tällöin 
voidaan paikkakunnan vakituisten asukkaiden hyväksi 
poiketa yleisistä rauhoitusajoista. rauhoitusaikana riis-
taeläintä ei saa metsästää tai vahingoittaa eikä soidinta, 
pesintää tai poikasia saa häiritä.

jäljempänä 39 §:ssä tarkoitetulla riistansuoja- 
alueella voidaan maa- ja metsätalousministeriön pää-
töksellä poiketa yleisistä rauhoitusajoista. koira-
kokeiden pitämisestä ja koiran kouluttamisesta rau-
hoitusaikana säädetään 52 §:ssä.

38 §
Metsästyksen rajoittaminen

jos riistanhoitoyhdistyksen alueella riistaeläimen kan-
nan säilyminen vaarantuu, riistanhoitopiirin on tämän 
yhdistyksen alueella kiellettävä tällaisen eläimen met-
sästäminen tai rajoitettava sitä. kielto tai rajoitus anne-
taan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. ennen sen 
antamista on riistanhoito yhdistystä kuultava. kieltoa 
tai rajoitusta koskeva päätös on tehtävä viimeistään 
kuukautta ennen metsästysvuoden alkamista. 

jos riistaeläinkanta voimistuu elinvoimaiseksi, 
kielto tai rajoitus tulee kumota ennen määräajan päät-
tymistä.

39 §
riistansuoja-alue

jos olosuhteet riistan oleskelulle ja lisääntymiselle 
ovat jollakin saarella tai saariryhmällä tai muulla sel-
västi määritellyllä alueella erityisen suotuisat, aluees-
ta voidaan muodostaa riistansuoja-alue.

riistansuoja-alueelle tulee laatia suojamääräykset, 
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joista ilmenee, miten turvataan alueen luonteen säily-
minen ja miten alueen riistaa hyödynnetään. riistan li-
sääntymisaikana alueella liikkuminen voidaan kieltää 
tai rajoittaa tietyille reiteille. rajoitukset eivät saa ulot-
tua pitemmälle kuin riistanhoidon tarve vaatii.

alueen hyväksymisestä riistansuoja-alueeksi se kä 
2 momentissa tarkoitetuista suojamääräyksistä päät-
tää maa- ja metsätalousministeriö alueen omistajan 
hakemuksesta ympäristöministeriötä kuultuaan. 
Omistajan on merkittävä alue selvästi maastoon.

Maa- ja metsätalousministeriö voi lakkauttaa riis-
tansuoja-alueen omistajan ilmoituksesta tai jos siihen 
olosuhteiden muuttumisen vuoksi on syytä.

40 §
Lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin

riistanhoitopiiri voi riistanhoidollisia toimenpiteitä 
tai eläinten tarhaamista varten antaa metsästysoikeu-
den haltijalle luvan pyydystää riistaeläimiä elävänä 
käyttämällä pyydystämisessä muutoin kiellettyjä 
pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä. Mainittuun tar-
koitukseen voidaan myöntää myös lupa pyydystää 
eläimiä rauhoitusaikana ja ottaa munia. tarkempia 
säännöksiä luvan myöntämisen edellytyksistä ja lu-
paan liitettävistä ehdoista annetaan asetuksella.

41 §
eräitä poikkeuksia

kotieläintä uhkaavan vahingon torjumiseksi taikka ra-
kennuksen, laitteen tai muun omaisuuden suojelemi-
seksi, hoitamiseksi tai käyttämiseksi saadaan poiketa 
38 §:n kiellosta ja 39 §:n 2 momentissa tarkoi tetuista 
suojamääräyksistä. tällöin ei myöskään sovelleta, 
mitä riistanhoitomaksun suorittamisesta säädetään. 
riistaeläimelle ei saa aiheuttaa suojeltavan edun ar-
voon nähden kohtuutonta vahinkoa. riistaeläimen saa 
tappaa vain, jos tappaminen on välttämätöntä ihmistä 
taikka kotieläintä, viljeltyä eläintä tai muuta omai-
suutta välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. ta-
pettuun riistaeläimeen sovelletaan, mitä 83 §:ssä sää-
detään.

Maa- ja metsätalousministeriö voi metsästysoikeu-
den haltijan suostumuksella myöntää tieteellistä tutki-
musta, riistanhoitoa, vahinkojen estämistä, eläintau-
tien ehkäisemistä tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta 
varten luvan kielletyin pyyntivälinein tai -menetelmin 
tappaa tai pyydystää riistaeläin sekä ottaa riistaeläin-
ten pesiä, munia ja poikasia rauhoitusaikana.

42 §
Vierasperäisen eläimen maahantuonti ja  

luontoon laskeminen
(17.12.1993/1268) Vierasperäisten lintu- tai nisäkäslaji-
en samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maa-
hantuonti tai luontoon laskeminen ilman maa- ja metsä-
talousministeriön lupaa on kielletty. lupahakemuksesta 
on pyydettävä ympäristöministeriön lausunto. lupa on 
evättävä, jos toimenpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa 
luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. luvassa 
voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja 

luontoon laskeminen on suoritettava.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaa-

vasti ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle 
suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

43 §
riistan kauppa

(1068/2004) riistakannan säilyttämiseksi voidaan 
valtioneuvoston asetuksella rajoittaa tai kieltää jonkin 
suomessa tai suomen talousvyöhykkeellä metsäste-
tyn riistaeläinlajin kauppa koko maassa tai jossakin 
osassa maata taikka suomen talousvyöhykkeellä tai 
jossakin sen osassa.

6 luku
Metsästys ja riistanhoito valtion alueilla

44 §
Viranomaisten toimivalta

Metsästysoikeuden käyttämisestä ja riistanhoidosta 
valtion alueilla päättää se viranomainen, jonka hallin-
nassa alue on, jollei tämän luvun säännöksistä muuta 
johdu.

45 §
Valtiolle kuuluvan metsästysalueen  

vuokraaminen
Valtion alueista metsästysvuokrasopimus voidaan teh-
dä sellaisen rekisteröidyn metsästysyhdistyksen kans-
sa, jonka perustellusti voidaan katsoa kykenevän huo-
lehtimaan sopimuksen sisältämistä velvoitteista ja 
metsästyksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. 
Vuokraamisessa on etusijalle asetettava sellainen yh-
distys, jonka jäsenistöllä ei muutoin olisi kohtuullista 
metsästysmahdolli suut ta.

kooltaan tai sijaintinsa vuoksi metsästyksen kan-
nalta vähämerkityksinen valtion alue voidaan vuokra-
ta rekisteröidyn metsästysyhdistyksen sijasta yksityi-
selle henkilölle, jos tämä on metsästysolojen järjestä-
misen kannalta tarkoituksenmukaista.

46 §
Metsästyslupa valtion alueelle

Valtion aluetta koskeva metsästyslupa annetaan kirjal-
lisena. luvassa on yksilöitävä metsästysaika ja met-
sästettävät riistaeläimet. lupaehdoissa voidaan mää-
rätä luvan saaja määräajassa ilmoittamaan luvan 
myöntäjälle saamansa saaliin määrä.

jos jollakin valtion alueella on tarpeen rajoittaa lu-
pien määrää, lupia myönnettäessä etusijalle on asetet-
tava sellaiset metsästäjät, joilla muutoin ei olisi koh-
tuullista metsästysmahdollisuutta.

Metsähallitus voi antaa metsästysluvan ulkomaa-
laiselle 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle alueelle 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään.
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47 §
Vuokrat ja lupamaksut valtion alueilla

Valtion alueita koskeva metsästyslupa myönnetään 
maksua vastaan. Valtion viranomaisen hallitsemal-
laan alueella järjestämään metsästykseen osallistuvil-
ta ei maksua peritä. Valtion viranomainen voi metsäs-
tyksen valvontaa tai riistanhoitoa suorittavalle henki-
lölle myöntää tämän toimialueella metsästysluvan 
viran omaisen hallinnassa olevalle alueelle maksutta 
tai alennetulla maksulla.

Metsästysvuokria ja lupamaksuja määrättäessä on 
pyrittävä siihen, että maksutulot riittävät valtion suo-
rittamista riistanhoitotoimenpiteistä aiheutuviin me-
noihin.

7 luku
rauhoittamattoman eläimen  

pyydystäminen ja tappaminen

48 §
Oikeus pyydystää ja tappaa rauhoittamaton eläin
alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai 
tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. tämä oi-
keus hänellä on silloinkin, kun metsästys oikeus alueella 
on metsästysvuokrasopimuksella luovutettu toiselle.

Oikeus pyydystää tai tappaa rauhoittamaton eläin 
on myös rakennuksen omistajalla tai haltijalla, jos 
rauhoittamaton eläin tavataan rakennuksessa tai sen 
pihapiirissä, sekä metsästysvuokraoikeuden haltijalla 
ja metsästysluvan saaneella, jollei vuokrasopimukses-
ta tai luvasta muuta johdu.

sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maa- 
ja metsätalousministeriö voi päättää, että eläintautien 
ehkäisemiseksi, muista terveydellisistä syistä, yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi tai huomattavan omai-
suutta uhkaavan vahingon torjumiseksi määrätyn rau-
hoittamattoman eläimen saa pyydystää tai tappaa tie-
tyllä alueella määrättynä aikana ilman  alueen tai ra-
kennuksen omistajan tai haltijan lupaa.

49 §
rauhoittamattoman eläimen pyyntivälineet ja 

pyyntimenetelmät
rauhoittamattoman eläimen pyydystämisen tai tappa-
misen on tapahduttava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa 
ihmiselle, kotieläimille, riistaeläimille tai rauhoite-
tuille eläimille.

rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai 
tappamiseen ei saa käyttää 33 §:n 1 momentin 1–3, 
5–7 ja 9–11 kohdassa tarkoitettuja pyyntivälineitä tai 
pyyntimenetelmiä. kuitenkin saadaan 33 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua ainetta käyttää muiden 
rauhoittamattomien eläinten kuin lintujen ja villiinty-
neiden kissojen pyydystämiseen tai tappamiseen.

Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttämisessä 
rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai tap-
pamiseen on noudatettava 32 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädettyjä rajoituksia. rauhoittamattoman eläimen 

pyydystämiseen tai tappamiseen sovelletaan lisäksi, 
mitä 25 §:n 3 momentissa säädetään riistaeläimestä.

Maa- ja metsätalousministeriön luvalla saadaan 
rauhoittamattoman eläimen pyydystämisessä tai tap-
pamisessa käyttää sellaista pyyntivälinettä tai pyynti-
menetelmää, joka 2 momentin mukaan on kielletty.

50 §
tarkemmat säännökset rauhoittamattoman 

eläimen pyydystämisestä ja tappamisesta
asetuksella annetaan tarvittaessa tarkempia säännök-
siä rau hoittamattoman eläimen pyydystämisessä tai 
tappamisessa sallituista pyyntivälineistä ja pyynti-
menetelmistä sekä niiden käytöstä.

asetuksella voidaan rauhoittaa rauhoittamaton 
eläin tai rajoittaa sen pyydystämistä ja tappamista.

8 luku
koiran pitäminen

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 
aida tulla alueella olevaa koiraa;

2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä 

taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä ole-
vaa koiraa;

4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai ra-
javartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä

5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoi-
tettuun tehtävään.

edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta 
saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käyte-
tään metsästykseen. kiellosta saadaan poiketa myös, 
kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rau-
hoitettuja riistaeläimiä niiden li sääntymis aikana häi-
ritsemättä.

52 §
koirakokeet ja koiran kouluttaminen

riistanhoitopiiri voi koirakokeen pitämiseksi tai koi-
ran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51 §:n 1 mo-
mentin velvollisuudesta. koirakokeen ja kouluttami-
sen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläi-
miä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.

Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan 
hirvi eläinten metsästykseen käytettävän koiran met-
sästyskokeita 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 
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ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettu-
ja riistaeläimiä ei vahingoiteta.

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 siel-
lä oleva koira tai ottaa se talteen. jos koiran avulla 
metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle 
 alueelle, alueen omistajan tai metsästysoikeuden hal-
tijan on kuitenkin annettava ajon tai haukun jatkua 
häiriintymättä puolen tunnin ajan. jollei koiran omis-
taja tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen omis-
tajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus kes-
keyttää ajo tai haukku sekä poistaa alueelta koira tai 
ottaa se talteen.

edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2 mo-
mentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

54 §
Metsästyksen valvojan oikeudet koiranpidon 

valvonnassa
jos 88 §:ssä tarkoitettu henkilö tapaa 51 ja 52 §:n 
säännösten vastaisesti olevan koiran, hänellä on oi-
keus ottaa koira talteen.

jos 88 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö tapaa 
toistuvasti 51 ja 52 §:n säännösten vastaisesti olevan 
koiran tai koiran repimästä sen kiinniottamaa hirvi-
eläintä, hänellä on oikeus tappaa koira, jollei hän saa 
sitä kiinni.

55 §
koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet

jos koira on 53 tai 54 §:n nojalla otettu talteen, tal-
teenotosta on viipymättä ilmoitettava koiran omista-
jalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille.

koiran omistajan, joka haluaa saada talteen otetun 
koiransa takaisin, on lunastettava se kymmenen päivän 
kuluessa siitä, kun ilmoitus koiran talteenotosta hänelle 
tehtiin. jollei koiraa lunasteta sanotun määräajan ku-
luessa tai 15 päivän kuluessa siitä, kun talteenottaja il-
moitti talteen otosta poliisille, talteenottaja saa koiran 
omistukseensa. entisellä omistajalla on kuitenkin oi-
keus lunastaa koira talteenottajalta takaisin niin kauan 
kuin koira on tämän hallussa maksamalla 3 momentis-
sa tarkoitettu lunastusmaksu ja korvaus.

kun koiran on ottanut talteen muu kuin valtion vi-
ranomainen, koiran omistajan on suoritettava talteen-
ottajalle riistanhoitomaksun suuruinen lunastusmaksu 
sekä korvaus koiran hoitamisesta. jos koiran on otta-
nut talteen valtion viranomainen, koiran omistajan on 
suoritettava korvaus hoitami sesta valtiolle. Hoitami-
sesta suoritettavan korvauksen määrästä säädetään 
asetuksella.

9 luku
Metsästyksen ja riistanhoidon  

viranomaiset ja yhteisöt

56 §
Viranomaiset ja yhteisöt

Metsästystä ja riistanhoitoa koskevia asioita hoitavat 
valtion viranomaisten lisäksi metsästäjien omatoimi-
suuteen perustuvat Metsästäjäin keskusjärjestö, riis-
tanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset niin kuin tässä 
laissa säädetään. Metsästystä ja riistanhoitoa koskevia 
asioita hoitavat lisäksi metsästysseurat ja vapaaehtoi-
seen jäsenyyteen perustuvat valtakunnalliset metsäs-
täjäjärjestöt.

Metsästys- ja riistanhoitotoimen ylin johto ja val-
vonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tehtävis-
tä on voimassa, mitä riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksesta annetussa laissa (1131/87) sää de tään.

57 §
Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävät

Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävänä on:
1) kehittää metsästystä ja riistanhoitoa sekä suo-

rittaa riistanhoidon kokeilua;
2) edistää metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa 

koulutusta ja neuvontaa;
3) ohjata ja valvoa riistanhoitopiirien toimintaa;
4) suorittaa maa- ja metsätalousministeriön mää-

räämät tehtävät; sekä
5) käsitellä muut sille tämän lain mukaan kuulu-

vat asiat.

58 §
keskusjärjestön edustajakokous

Päätösvaltaa Metsästäjäin keskusjärjestölle kuuluvis-
sa asioissa käyttää keskusjärjestön edustajakokous. 
edustajakokous pidetään vuosittain, ja siihen voi ku-
kin riistanhoitopiiri lähettää enintään kolme edusta-
jaa, joilla on käytettävissään yhteensä kolme ääntä. 
tämän lisäksi kunkin piirin edustajilla on käytettävis-
sään yksi ääni piirin metsästyskorttimäärän kutakin 
alkavaa viittätuhatta kohti. kokous valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan.

Ylimääräinen edustajakokous pidetään, kun kes-
kusjärjestön hallitus erityisen tärkeästä syystä katsoo 
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet riistanhoi-
topiireistä määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää 
sitä kirjallisesti hallitukselta.

59 §
keskusjärjestön hallitus ja toiminnanjohtaja

keskusjärjestön hallituksen tehtävänä on edustajako-
kouksen päätöksen valmistelu ja täytäntöönpano sekä 
järjestön muiden käytännön asioiden hoitaminen. Hal-
litus käyttää keskusjärjestön puhevaltaa tuomiois-
tuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa muu-
toinkin keskusjärjestöä.
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Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. jos jäsen 
tai varajäsen eroaa tai pysyvästi estyy tehtäväänsä 
hoitamasta, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen tai va-
rajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(1009/2002) Hallitus on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
viisi muuta hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä.

keskusjärjestöllä on toiminnanjohtaja, jonka ottaa 
ja erottaa hallitus.

59 a §
keskusjärjestön hallituksen jäsenten valinta

keskusjärjestön hallituksen jäsenten valintaa varten 
maa jaetaan kolmeen valinta-alueeseen seuraavasti:

1) Pohjois-Suomen valinta-alue käsittää lapin, 
kainuun ja Oulun riistanhoitopiirien toimialueet;

2) Itä-Suomen valinta-alue käsittää etelä-savon, 
keski-suomen, kymen, Pohjois-savon ja Pohjois-
karjalan riistanhoitopiirien toimialueet; sekä

3) Länsi-Suomen valinta-alue käsittää etelä-Hä-
meen, Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, ruotsinkielisen 
Pohjanmaan, satakunnan, uudenmaan ja Varsinais-
suomen riistanhoitopiirien toimialueet.

keskusjärjestön edustajakokous valitsee ensin hal-
lituksen puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä sen jälkeen kuusi muuta hallituksen 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet riistan-
hoitopiirien asettamista ehdokkaista. Valinta on suori-
tettava siten, että Pohjois-suomen ja itä-suomen va-
linta-alueilta valitaan kummas takin kaksi henkilöä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä länsi-suo-
men valinta-alueelta kolme henkilöä ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet. edustajakokous valitsee halli-
tukseen lisäksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtai-
sen varajäsenen, joiden tulee edustaa järjestäytynyttä 
metsästyksen ja riistanhoidon kannalta merkittävää 
alaa. Hallitukseen kuuluu lisäksi yksi maa- ja metsä-
talousministeriön määräämä jäsen, jolla on maa- ja 
metsätalousministeriön määräämä henkilökohtainen 
varajäsen.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan niiden halli-
tuksen jäsenten keskuudesta, jotka on valittu riistan-
hoitopiirien asettamista ehdokkaista. (1009/2002)

60 §
riistanhoitopiirin tehtävät ja toiminta-alue 

(1068/2004)
riistanhoitopiirin tehtävänä on:

1) suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa 
koulutusta ja neu vontaa;

2) edistää ja avustaa riistanhoitoa;
3) ohjata ja valvoa riistanhoitoyhdistysten toimin-

taa;
4) suorittaa maa- ja metsätalousministeriön ja Met-

 sästäjäin keskusjärjestön määräämät tehtävät; sekä
5) suorittaa muut sille säädetyt tehtävät.
riistanhoitopiirit ovat Metsästäjäin keskusjärjes-

tön valvonnan ja ohjauksen alaisia.
riistanhoitopiirien toiminta-alueet määrätään val-

tioneuvoston asetuksella. riistanhoitopiirille kuulu-

vista tehtävistä huolehtii suomen talousvyöhykkeellä 
se riistanhoitopiiri, jonka toiminta-alueen kohdalla 
kysymyksessä oleva osa talousvyöhykkeestä sijaitsee. 
riistanhoitopiirien toiminta-alueiden välisen rajan 
katsotaan jatkuvan aluevesien ulkorajalta suuntaansa 
muuttamatta talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. 
(1068/2004)

61 §
riistanhoitopiirin kokous

riistanhoitopiirin päätösvaltaa käyttää riistanhoitopii-
rin kokous, johon kukin piirin alueella toi miva riistan-
hoitoyhdistys voi valita yhden edustajan. kullakin 
edustajalla on kokouksessa käytettävissään yksi ääni. 
kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

riistanhoitopiirin ylimääräinen kokous pidetään, 
kun piirin kokous niin on päättänyt, riistanhoitopiirin 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kol-
mannes riistanhoitopiirin alueella olevista yhdistyk-
sistä määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää sitä 
kirjallisesti hallitukselta.

62 §
riistanhoitopiirin hallitus ja riistapäällikkö

riistanhoitopiirin hallituksen tehtävänä on piirin ko-
kouksen päätösten valmistelu ja täytäntöönpano sekä 
piirin käytännön asioiden hoitaminen. Hallitus käyttää 
riistanhoitopiirin puhevaltaa tuomioistuimessa ja muus-
sa viranomaisessa sekä edustaa muutoinkin piiriä.

riistanhoitopiirin kokous valitsee hallitukseen vä-
hintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet riistanhoitoyhdistysten 
asettamista ehdokkaista. riistanhoitopiirin kokous 
valitsee hallitukseen lisäksi yhden jäsenen ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen alueellisesti merkityk-
sellisten maanomistajajärjestöjen asettamista ehdok-
kaista. riistanhoitopiirin kokous valitsee ensin halli-
tuksen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä riistan-
hoitoyhdistysten asettamista ehdokkaista. sen jälkeen 
valitaan muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet. Hallitus valitsee varapuheenjohta-
jan niiden hallituksen jäsenten keskuudesta, jotka on 
valittu riistanhoitoyhdistysten asettamista ehdokkais-
ta. (314/2005)

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. jos jäsen 
eroaa tai pysyvästi estyy tehtäväänsä hoitamasta, vali-
taan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi.

(1009/2002) riistanhoitopiirin hallituksen kokous 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäse-
nistä on läsnä.

riistanhoitopiirillä on riistapäällikkö, jonka ottaa 
ja erottaa hallitus.

63 §
riistanhoitoyhdistys

riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on:
1) suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa 

koulutusta ja neu vontaa;
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2) edistää riistanhoitoa;
3) suorittaa metsästyksen valvontaa; sekä
4) suorittaa muut sille säädetyt tai maa- ja metsä-

talousministeriön tai riistanhoitopiirin määräämät teh-
tävät.

riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alue on kunnan 
alue. Maa- ja metsä talousministeriö voi määrätä yh-
distyksen toiminta-alueen kunnallisesta jaotuksesta 
poikkeavaksi, jos tämä on paikkakunnan olojen vuok-
si tarkoituksenmukaista.

riistanhoitoyhdistys on riistanhoitopiirin valvon-
nan ja ohjauksen alainen.

riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsästyksen 
valvontaa varten metsästyksenvartijoita, joiden on en-
nen tehtäväänsä ryhtymistä allekirjoitettava vakuutus, 
josta säädetään asetuksella.

64 §
riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys

jollei riistanhoitomaksun suorittanut henkilö muuta 
ilmoita, hänet katsotaan sen riistanhoitoyhdistyksen 
jäseneksi, jonka toiminta-alueeseen kuuluvassa kun-
nassa hänellä on kotipaikka. riistanhoitomaksun suo-
rittanut henkilö voi myös liittyä jäseneksi sellaiseen 
riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella hä-
nellä on metsästysoikeus tai vähintään vuodeksi kir-
jallinen lupa metsästyksen harjoittamiseen. Henkilö 
voi samanaikaisesti olla vain yhden riistanhoitoyhdis-
tyksen jäsen tai olla kuulumatta lainkaan riistanhoito-
yhdistykseen.

riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos riis-
tanhoitomaksua ei suoriteta, jos henkilö määrätään 
metsästyskieltoon tai jos henkilö ei täytä 1 momentis-
sa säädettyjä edellytyksiä.

65 §
riistanhoitoyhdistyksen kokous

riistanhoitoyhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdis-
tyksen kokous. kokouksessa kullakin jäsenellä on 
yksi ääni. jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edusta-
maan itseään kokouksessa. kukaan ei saa kuitenkaan 
edustaa useampaa kuin viittä poissa olevaa jäsentä. 
kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

(1009/2002) riistanhoitoyhdistyksen ylimääräi-
nen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeel-
liseksi tai vähintään yksi kymmenesosa yh dis tyk sen 
jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta sitä 
kirjallisesti pyytää.

66 §
riistanhoitoyhdistyksen hallitus ja  

toiminnanohjaaja
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen tehtävänä on yh-
distyksen kokouksen päätösten valmistelu ja täytän-
töönpano sekä yhdistyksen käytännön asioiden hoita-
minen. Hallitus käyttää yhdistyksen puhevaltaa tuo-
mioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa 
muutoinkin yh distystä.

riistanhoitoyhdistyksen kokous valitsee riistan-
hoitoyhdistyksen jäsenistä hallitukseen vähintään vii-

si ja enintään kahdeksan jäsentä, sekä jokaiselle jäse-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen. riistanhoitoyh-
distyksen kokous valitsee ensin hallituksen puheen-
johtajan ja hänen varajäsenensä ja sitten muut halli-
tuksen jäsenet ja varajäsenet. edellä 8 §:ssä tarkoite-
tuilla alueilla hallitukseen kuuluu lisäksi Metsähalli-
tuksen määräämä jäsen, jolla on Metsähallituksen 
määräämä henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valit-
see varapuheenjohtajan niiden hallituksen jäsenten 
keskuudesta, jotka on valittu riistanhoitoyhdistyksen 
jäsenten asettamista ehdokkaista.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. jos halli-
tuksen jäsen tai jäsenen henkilökohtainen varajäsen 
eroaa tai pysyvästi estyy tehtäväänsä hoitamasta, hä-
nen tilalleen valitaan uusi jäsen tai henkilökohtainen 
varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä 
vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

riistanhoitoyhdistyksellä on toiminnanohjaaja, 
jonka ottaa ja erottaa riistanhoitoyhdistyksen hallitus 
(1009/2002).

67 §
Päätöksentekojärjestys

edellä 58, 59, 61, 62, 65 ja 66 §:ssä tarkoitetun ko-
kouksen päätökseksi tulee mielipide, joka on saanut 
yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat vali-
tuiksi eniten ääniä saaneet. äänten mennessä tasan 
ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan mieli-
pide, paitsi vaalissa arpa.

68 §
Ohjesääntö

Metsästäjäin keskusjärjestöä, riistanhoitopiirejä ja 
riistanhoitoyhdistyksiä varten laaditaan ohjesääntö, 
johon otetaan tarkemmat määräykset:

1) toimielimistä, näiden tehtävistä ja toiminnan 
järjestämisestä;

2) varojen hoidosta ja tilien ja hallinnon tarkasta-
misesta; sekä

3) muista asioiden hoitoa ja toiminnan järjestä-
mistä koskevista seikoista.

Ohjesäännön valmistelee Metsästäjäin keskusjär-
jestö ja vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

69 §
Yhteisössä käytettävä kieli

(314/2005) Metsästäjäin keskusjärjestössä, riistanhoi-
topiireissä ja riistanhoi toyhdistyksissä käytettävästä 
kielestä on voimassa, mitä kielilain (423/2003) 25 
§:ssä säädetään.

70 §
Oikeustoimikelpoisuus, nimenkirjoittajat, 

tiedoksiantaminen yhteisölle ja virkavastuu
Metsästäjäin keskusjärjestö, riistanhoitopiirit ja riis-
tanhoitoyhdistykset voivat saada nimiinsä oikeuksia, 
tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

(1009/2002) keskusjärjestön nimen kirjoittavat 
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hallituksen puheenjohtaja ja vara puheenjohtaja yh-
dessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäsenen tai 
toiminnanjohtajan kanssa. riistanhoitopiirin nimen 
kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäse-
nen tai riistapäällikön kanssa. riistanhoitoyhdistyksen 
nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen 
jäsenen tai toiminnanohjaajan kanssa. Ohjesäännössä 
voidaan määrätä, että oikeus nimen kirjoittamiseen on 
siinä mainituissa asioissa lisäksi toiminnanjohtajalla, 
riistapäälliköllä tai toiminnanohjaajalla.

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan keskusjärjes-
tölle, riistanhoitopiirille ja riistanhoitoyhdistykselle 
toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi jollekin 2 mo-
mentissa mainituista henkilöistä.

(1009/2002) keskusjärjestön, riistanhoitopiirin ja 
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseniin sekä nii-
den toimihenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän suorittaes-
saan tämän lain mukaisia tehtäviä.

71 §
Maksut

Metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitopiirien ja 
riistanhoitoyhdistysten suoritteiden maksullisuuden 
ja maksujen suuruuden sekä maksujen perinnän osalta 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä valtion maksupe-
rustelaissa (150/92) säädetään. asetuksella kuitenkin 
säädetään asioista, jotka valtion maksuperustelaissa 
on säädetty asianomaisen ministeriön toimivaltaan 
kuuluviksi.

10 luku
Lainvastaisen toiminnan seuraamukset

72 §
Metsästysrikos

rangaistus metsästysrikoksesta säädetään rikoslain 
(39/1889) 48 a luvun 1 §:ssä. (516/2002)

73 §
kumottu 516/2002.

74 §
Metsästysrikkomus

joka tahallaan tai huolimattomuudesta metsästää
1) vastoin 20 §:n 3 momentissa, 23 §:n 1 momen-

tissa, 32 §:ssä, 33 §:n 1 tai 2 momentissa tai 38 §:n 1 
momentissa säädettyä tai mainittujen säännösten no-
jalla annettua kieltoa tai rajoitusta tai

2) 37 §:n 1 momentissa tarkoitettuna rauhoitus-
aikana tai ilman 10 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa tai 
rikkoen 10 §:n nojalla säädettyä kiintiötä,

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 a luvun  
1 §:n nojalla rangaistava tai siitä muualla laissa sääde-
tä ankarampaa rangaistusta, metsästysrikkomuksesta 
sakkoon.

Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta

1) menettelee vastoin 25 §:ssä tarkoitettua asutuk-
sesta, viljelyksestä tai liikenneväylästä johtuvaa rajoi-
tusta,

2) metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n nojalla 
annetulla asetuksella säädettyä pyyntivälineen tai 
pyyntimenetelmän käytön rajoitusta,

3) kuljettaa metsästysasetta vastoin 35 §:n kieltoa,
4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n kieltoa,
5) järjestää vastoin 28 §:ää hirvieläimen metsäs-

tyksen ilman metsästyksen johtajaa, tai metsästää vas-
toin metsästyksen johtajan 28 §:n nojalla antamaa 
määräystä tai kieltoa,

6) menettelee vastoin 30 §:n nojalla annetun ase-
tuksen hirvieläimen pyyntilupaa koskevaa säännöstä 
tai asetuksen nojalla hirvieläimen pyyntilupaan liitet-
tyä ehtoa,

7) metsästää käyttämättä 30 §:n nojalla annetussa 
asetuksessa säädettyjä hirvieläinten metsästyksessä 
käytettäviä varusteita,

8) metsästyksen johtajana jättää suorittamatta hä-
nelle kuuluvan 30 §:n nojalla annetulla asetuksella 
säädetyn tehtävän,

9) metsästää tai toimii metsästyksen johtajana 
suorittamatta riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta annetussa laissa (616/1993) säädettyä riistanhoi-
tomaksua,

10) toimii ampujana suorittamatta 21 §:ssä sää-
dettyä ampumakoetta,

11) laiminlyö metsästyskortin tai ampumakoeto-
distuksen esittämisen 22 §:ssä säädetyllä tavalla tai

12) metsästää tai toimii metsästyksen johtajana 
vastoin rikoslain 48 a luvun 6 §:n nojalla tuomittua 
metsästyskieltoa. (516/2002)

75 §
Metsästyslain säännösten rikkominen

joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen soi-

dinta, pesintää tai poikasia 37 §:n 1 momentin nojalla 
annetulla asetuksella säädettynä rauhoitus aikana,

2) liikkuu luvatta riistansuojelualueella vastoin 
39 §:n nojalla annettua rajoitusta tai kieltoa,

3) tuo maahan tai laskee luontoon vierasperäisen 
lintu- tai nisäkäslajin tai vierasperäisen riistaeläinkan-
nan taikka tuo ahvenanmaalta olevan eläimen muual-
le suomeen tai laskee tällaisen eläimen luontoon 
muualla suomessa ilman 42 §:ssä säädettyä lupaa tai 
lupaehdon vastaisesti,

4) jättää noudattamatta 43 §:n nojalla annetulla 
asetuksella säädettyä riistan kauppaa koskevaa kieltoa 
tai rajoitusta,

5) luvatta pyydystää tai tappaa rauhoittamattoman 
eläimen vastoin 49 §:ssä säädettyä kieltoa tai 50 §:n 
nojalla annetun asetuksen säännöstä,

6) pitää koiraa luvatta irti vastoin 51–53 §:n kiel-
toa tai

7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n 
säännöstä, 
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on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten 
rikkomisesta sakkoon.

Metsästyslain säännösten rikkomisesta tuomitaan 
myös se, joka saattaa pyyntivälineen toimintakunnot-
tomaksi tai muulla tavoin häiritsee pyyntiä estääkseen 
tai vaikeuttaakseen 31 §:n vastaisesti toisen laillista 
metsästystä. (516/2002)

76 §
Luvaton pyynti ja laittoman saaliin kätkeminen

rangaistus luvattomasta pyynnistä säädetään rikos-
lain 28 luvun 10 §:ssä.

rangaistus laittoman saaliin kätkemisestä sääde-
tään rikoslain 48 a luvun 4 §:ssä. (516/2002)

77 §
kumottu 516/2002.

78 §
Metsästyskielto

Metsästyskiellosta säädetään rikoslain 48 a luvun  
6 §:ssä.

Metsästyskieltoon tuomitulle ei anneta uutta met-
sästyskorttia kiellon aikana. (516/2002)

79 §
korvaus metsästysoikeuden haltijalle

jos riistaeläin on metsästetty ilman alueen metsästys-
oikeuden haltijan lupaa tai muutoin loukkaamalla toi-
sen metsästysoikeutta sellaisissa olosuhteissa, joissa 
toisella oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riista-
eläin, on sillä, jonka oikeutta on loukattu, oikeus saada 
valintansa mukaan joko riistaeläin tai sen arvo, siitä 
riippumatta, onko metsästäminen muustakin syystä tä-
män lain vastaista. riistaeläimen arvo määrätään maa- 
ja metsätalousministeriön riistaeläimille vahvistamien 
elävän riistaeläimen ohjeellisten arvojen pe rusteella.

80 §
Menettämisseuraamus

jos riistaeläin on metsästetty vastoin tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen säännöksiä ilman, että toisel-
la oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riistaeläin, 
tuomitaan eläin tai sen arvo valtiolle menetetyksi. riis-
taeläimen arvo määrätään 79 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, mitä rikos-
lain (39/1889) 10 luvun 1–4 ja 6–11 §:ssä säädetään.

jos 1 momentissa tarkoitetun riistaeläimen metsäs-
tys edellyttää 10 §:n mukaan pyyntilupaa, on metsäs-
täjä samalla määrättävä suorittamaan valtiolle maksa-
matta oleva pyyntilupamaksu.

jos rauhoittamaton eläin on pyydystetty tai tapettu 
vastoin tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen 
säännöksiä, menettämisseuraamuksen osalta on nou-
datettava, mitä rikoslain 10 luvussa säädetään. 

(516/2002) rikoslain 10 luvun 4 §:n 1 momentin 1 
kohtaa sovelletaan vain, jos menettämisseuraamuksen 
perustavana rikoksena on 72 §:ssä tarkoitettu teko tai 
75 §:n 5 kohdassa tarkoitettu tahallinen teko.

81 §
Laiton pyyntiväline

jos 88 §:ssä tarkoitettu metsästyslain valvontaa suo-
rittava henkilö tapaa kielletyn taikka kielletyllä taval-
la tai luvattomasti asetetun pyyntivälineen viritettynä 
pyyntikuntoon paikalleen, hän saa ottaa sen talteen tai 
tehdä toimintakelvottomaksi. talteen otetusta pyynti-
välineestä on viipymättä ilmoitettava poliisille tai toi-
mitettava se poliisille säilytettäväksi.

talteenotettujen tai poliisin säilytettävänä olevien 
pyyntivälineiden  toimittamisesta omistajilleen tai nii-
den hävittämisestä säädetään asetuk sella.

82 §
Syyteoikeus

jos metsästysrikkomuksella tai metsästyslain sään-
nösten rikkomisella on loukattu ainoastaan yksityisen 
oikeutta, virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, el-
lei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. (516/2002)

11 luku
erinäiset säännökset

83 §
kuolleena löydetyn tai pyyntivälineeseen  
tarttuneen riistaeläimen omistusoikeus

kuolleena löydetty tai pyyntivälineeseen tarttunut, 
toisen alueelle kulkeutunut riistaeläin kuuluu alueen 
metsästysoikeuden haltijalle, jos tällä on oikeus met-
sästää samanlainen riistaeläin alueella. Merialueella 
kalanpyydyksestä kuolleena tavattu halli tai norppa 
kuuluu kuitenkin pyydyksen omistajalle. Muussa ta-
pauksessa eläin kuuluu valtiolle, jollei 2 momentista 
muuta johdu.

jos 1 momentissa tarkoitettua riistaeläintä on met-
sästetty pyyntiluvan nojalla, saa se, joka on alueella 
metsästykseen oikeutettu, halutessaan pitää eläimen, 
jos hänellä on samanlainen pyynti lupa. Muussa ta-
pauksessa eläin kuuluu sen metsästäjälle.

Hirvieläimen jättösarvet kuuluvat löytäjälle.
Valtiolle kuuluvan, kuolleena löydetyn riistaeläi-

men saa löytäjä ottaa haltuunsa poliisille tai riista-
eläinten tutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle toi-
mittamista varten.

asetuksella säädetään, miten metsästäjän on 2 mo-
mentissa tarkoitetussa tapauksessa tehtävä ilmoitus 
metsästysoikeuden haltijalle.

84 §
Avuttomassa tilassa olevan eläimen kohtelu

sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa ti-
lassa olevaa tässä laissa tarkoitettua eläintä on pyrittä-
vä auttamaan tai asiasta on pyrittävä ilmoittamaan 
alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle tai 
poliisille.

jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pi-
täminen ilmeisesti tuottaa sille kohtuutonta kärsimys-
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tä, löytäjä saa lopettaa eläimen, vaikka hänellä ei olisi 
alueella kyseisen eläimen pyydystämis- tai tappamis-
oikeutta tai eläin olisi tuona ajankohtana rauhoitettu.

lopetettuun eläimeen sovelletaan, mitä tässä lu-
vussa säädetään kuolleena löydetystä eläimestä.

85 §
Huolenpito kissasta

kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkää-
minen on kielletty.

86 §
kuolleen rauhoittamattoman eläimen haltuunotto
kuolleen rauhoittamattoman eläimen saa ottaa löytäjä.

87 § (106/2009)
riistaeläinten aiheuttamien  

vahinkojen korvaaminen
riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
säädetään riistavahinkolaissa (105/2009).

88 §
Lain noudattamisen valvonta

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tulliviranomaisten sekä 
63 §:n 4 momentissa tarkoitettujen metsästyksenvarti-
joiden tulee toimialueellaan valvoa, että metsästystä 
koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. 
(600/2005)

Valtion omistamilla alueilla lain noudattamista 
valvovat virkamiehet, joiden tehtäväksi valvonta sää-
detään tai määrätään.

Maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla on 
oikeus valvoa tämän lain noudattamista alueellaan.

jos tähän lakiin tai sen nojalla annettuun säännök-
seen tai määräykseen perustuva velvollisuus laimin-
lyödään, aluehallintovirasto voi valvontaviranomai-
sen tai tässä laissa tarkoitetun yhteisön ilmoituksesta 
taikka sen hakemuksesta, jonka oikeutta tai etua asia 
koskee, määrätä laiminlyöjän täyttämään velvollisuu-
tensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätet-
ty teetetään laiminlyöjän kustannuksella. (1469/2009)

89 §
käsittely- ja julkisuussäännösten soveltaminen

(314/2005) Hallintolakia (434/2003) sovelletaan Met-
sästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitopiirien ja riistan-
hoitoyhdistysten toimintaan niiden hoitaessa julkis- 
ta hallintotehtävää. Metsästäjäin keskusjärjestön, 
 riistanhoitopiirien ja riistanhoitoyhdistysten toimin-
taan sovelletaan myös viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) ja sähköisestä 
 asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia 
(13/2003).

90 §
Muutoksenhaku

(314/2005) tässä laissa tarkoitetuissa hallintoasioissa 
tehtyihin riistanhoitopiirin ja riistanhoitoyhdistyksen 

päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. Muutoksenhakuun 
 sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään muutoksenhausta hallintoviran-
omaisen päätökseen.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee 
riistanhoitopiirin ja riistanhoitoyhdistyksen päätök-
sistä tehdyt hallintolainkäyttölain 58 §:ssä tarkoitetut 
kantelut. Muutoin ylimääräisestä muutoksenhausta 
kyseisiin päätöksiin on voimassa, mitä hallintolain-
käyttölaissa säädetään.

91 §
tarkemmat säännökset

tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön panosta 
annetaan asetuksella.

92 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 1993.
tällä lailla kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 

annettu metsästyslaki (290/62) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen.

93 §
Siirtymäsäännökset 

rekisteröityä asetta, jota tällä lailla kumotun lain mu-
kaan on saanut käyttää metsästyksessä, mutta jonka 
käyttäminen tämän lain 33 §:n 1 momentin 7 kohdan 
mukaan on metsästyksessä kielletty, saa käyttää met-
sästyksessä kolmen vuoden ajan tämän lain voimaan-
tulosta lukien.

jos ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettuun 
Metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitopiirien ja 
riistanhoitoyhdistysten ohjesääntöön sisältyy tämän 
lain vastaisia määräyksiä, on niiden sijasta nouda-
tettava lain säännöksiä. Ohjesääntö on kuitenkin 
viivy tyksettä ja viimeistään kahden vuoden kuluessa 
uuden lain voimaantulosta muutet ta va lain mukaisek-
si. ennen tämän lain voimaantuloa suoritettu henkilö-
vaali jää voimaan siksi ajaksi, joksi henkilö on toi-
meen tai tehtävään valittu.

ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt metsästys-
vuokrasopimukset ja annetut metsästysluvat jäävät 
edelleen voimaan. Viranomaisen tällä lailla kumottavan 
lain nojalla antamat luvat jäävät edelleen voimaan.

tällä lailla kumotun lain 30 §:n 2 momentin nojal-
la annetut lääninhallituksen päätökset jäävät edelleen 
voimaan, mutta kuitenkin enintään vuoden 1995 lop-
puun.
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Metsästysasetus 
(666/93) 

1 §
Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa

(664/2001) Metsästyslain (615/1993) 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu pyyntilupa on saatava:

1) euroopanmajavan, itämeren norpan ja hallin 
metsästykseen;

2) peltopyyn metsästykseen muualla kuin uuden-
maan, Varsinais-suomen, satakunnan, Pohjanmaan, 
ruotsinkielisen Pohjanmaan ja Oulun riistanhoito-
piirien alueella; sekä

3) 27–29 §:ssä tarkoitettuun metsästykseen; sekä
4) suden metsästykseen poronhoitoalueella.
Pyyntiluvan myöntää riistanhoitopiiri.

2 §
Pyyntiluvan hakemisen ja myöntämisen edelly-

tykset
edellä 1 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa haetaan kirjal-
lisesti siltä riistanhoitopiiriltä, jonka alueeseen pääosa 
lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta 
kuuluu.

Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
asianomaisen riistaeläimen kanta on alueella elinvoi-
mainen eikä metsästys haittaa suotuisan suojelutason 
säilyttämistä. Pyyntilupa myönnetään enintään hae-
tulle riistaeläinten määrälle. jos kannan tarkoituksen-
mukainen hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen 
ja tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää, 
voidaan pyydettävien eläinten määrää vähentää hae-
tusta. Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huo-
mioon, että kyseisten eläinten aiheuttamat vahingot 
pysyvät kohtuullisella tasolla (869/1998).

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa an-
taa määräyksiä pyyntilupien nojalla sallittavan met-
sästyksen rajoittamisesta, pyyntiluvan myöntämisen 
edellytyksistä, pyyntiluvan myöntämisessä noudatet-
tavasta menettelystä sekä sallittua metsästystä koske-
vasta selvityksestä (869/1998).

3 §
Pyyntilupahakemukseen liitettävät selvitykset

edellä tarkoitettuun pyyntilupahakemukseen on liitet-
tävä selvitys siitä, millä alueella ja minä ajankohtana 
lupahakemuksessa tarkoitettua riistaeläintä on tarkoi-
tus metsästää. lisäksi hakijan on toimitettava riistan-
hoitopiirille selvitys lupahakemuksessa tar koi tetun riis-
taeläimen kannan suuruudesta alueella, jos riistanhoi-
topiiri sitä vaatii. riistanhoitopiirin vaatimuksesta 
pyyntiluvan hakijan on esitettävä selvitys metsästysoi-
keudestaan alueella, jota hakemus koskee.

4 §
Pyyntilupaan otettavat määräykset

Myönnetyssä pyyntiluvassa on mainittava alue, jota 
pyyntilupa koskee, sekä pyydettävien eläinten luku-

määrä. erityisestä syystä voidaan luvassa asettaa 
pyyntitapaa koskevia rajoituksia sekä ottaa lupaan 
pyydettävien eläinten ikää ja sukupuolta koskevia 
määräyksiä.

Myönnetty pyyntilupa on voimassa enintään vuo-
den myöntämisajankohdasta lukien.

5 §
karhun kiintiömetsästys

karhun metsästyksessä poronhoitoalueella on nouda-
tettava maa- ja metsätalousministeriön itäiselle po-
ronhoitoalueelle (utsjoen, inarin, sodankylän, Pelko-
senniemen, savukosken, sallan, kuusamon ja suo-
mussalmen kuntien alueet) sekä läntiselle poronhoito-
alueelle (muu kuin itäiseen poronhoito alueeseen kuu-
luva poronhoitoalue) määräämiä kiintiöitä. näillä alu-
eilla metsästyksessä tapetusta karhusta on välittömäs-
ti ilmoitettava lapin riistanhoitopiirille. kiintiön tul-
tua täyteen lapin riistanhoitopiirin on määrättävä kar-
hunmetsästys alueella lopetettavaksi. lapin riistan-
hoitopiirin mää räyk sestä on tiedotettava riittävän te-
hokkaasti. Metsästyksen lopettamisen katsotaan tul-
leen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluessa 
määräyksen antamisesta (869/1998).

6 §
Hirvieläinten pyyntilupa

Hirvieläimen pyyntilupaa tarkoittava hakemus on teh-
tävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä kartta lupahake-
muksessa tarkoitetusta alueesta ja selvitys alueen pin-
ta-alasta.

riistanhoitopiirin vaatimuksesta hakijan on tarvit-
taessa liitettävä hakemukseen luettelo niistä kiinteis-
törekisterin tai maarekisterin yksiköistä tai niiden 
osista, joiden alueella hirvieläimen metsästys tapah-
tuu, taikka metsästysoikeuden osoittamiseksi tarvitta-
vat asiakirjat.

(1.4.2001/224) jos pyyntilupahakemus koskee hir-
vieläimen metsästämistä metsästyslain 8 §:ssä tarkoi-
tetulla alueella ja metsästysalueeseen sisältyvien val-
tion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 heh-
taaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus 
metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vaki-
naisista asuinpaikoistaan sekä heidän muista hirvieläi-
men metsästysmahdollisuuksistaan.

7 §
Hirvieläinten pyyntilupaan otettavat määräykset

Yhden hirvieläimen pyyntilupa oikeuttaa kaatamaan 
yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. lupaan voi-
daan ottaa tarkempia määräyksiä kaadet tavien hirvi-
eläinten iästä tai sukupuolesta, jos se on tarpeen hir-
vieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Vasalla tarkoitetaan vuotta nuorempaa hirvieläintä.

8 §
Hirvieläinten pyyntiluvan hakeminen ja käsittely
Hirvieläimen pyyntilupaa koskeva hakemus on toimi-
tettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta sille riistan-
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hoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupa-
hakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

riistanhoitoyhdistyksen tulee viimeistään 15 päi-
vänä toukokuuta toimittaa hakemusasiakirjat ja oma 
lausuntonsa riistanhoitopiirille.

riistanhoitopiirin tulee ratkaista hakemukset vii-
meistään 10 päivänä elokuuta ja toimittaa päätökset 
viipymättä hakijoille.

Hirvieläimen pyyntilupa on voimassa metsästys-
vuoden kerrallaan.

9 §
Pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus

(664/2001) luvan saajan on ilmoitettava riistanhoito-
yhdistykselle pyyntiluvan nojalla tapahtuneen met-
sästyksen tuloksesta. ilmoitus on tehtävä seitsemän 
päivän kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten 
tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt 
pyydystämättä, seitsemän päivän kuluessa rauhoitus-
ajan alkamisesta. Vastaavat tiedot, suden, karhun, sau-
kon ja ilveksen osalta on luvan saajan kuitenkin il-
moitettava suoraan riistanhoitopiirille ensimmäisenä 
arkipäivänä siitä, kun luvassa tarkoitettu eläin on tul-
lut pyydetyksi.

ilmoituksessa on mainittava pyydystettyjen eläin-
ten määrä ja pyyntipaikka. Hirvieläinten osalta on li-
säksi ilmoitettava pyydystettyjen aikuisten hirvieläin-
ten ja vasojen lukumäärä, niiden sukupuoli sekä pyyn-
tiajankohta. ilmoitukseen on myös liitettävä tosite 
kaatolupamaksun suorittamisesta.

(664/2001) riistanhoitoyhdistyksen on toimitetta-
va sille annetut edellä tarkoitetut tiedot riistanhoito-
piirille 14 vuorokauden kuluessa asianomaista riista-
eläintä koskevan rauhoitusajan alkamisesta. riistan-
hoitopiirin tulee vuosittain toimittaa maa- ja metsä-
talousministeriölle yhdistelmä myönnettyjen pyynti-
lupien sekä niiden nojalla saaliiksi saatujen eläinten 
määrästä. riistanhoitopiirin on lisäksi toimitettava 
maa- ja metsätalousministeriölle 2 momentissa tar-
koitetut tiedot suden, karhun, saukon ja ilveksen osal-
ta seitsemän päivän kuluessa eläimen pyynnistä.

10 §
rautojen ja ansojen käyttäminen

rautoja saa käyttää majavien, piisamin, tarhatun naa-
lin, ketun, supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, nää-
dän, mäyrän ja saukon metsästykseen sekä rauhoitta-
mattomiin eläimiin kuuluvien nisäkkäiden pyydystä-
miseen. riistaeläinten pyydystämiseen tarkoitettujen 
rautojen on oltava sellaiset, että eläin joutuu mene-
mään rautojen lävitse ja että ne eläimen kokoon näh-
den riittävällä iskuvoimalla aiheuttavat niihin joutu-
neen eläimen välittömän kuoleman. rautojen läpimit-
ta saa olla enintään 30 senttimetriä.

ansoja saa käyttää riekon ja kiirunan pyyntiin 
enontekiön, inarin ja utsjoen kunnissa.

11 §
Loukun ja jalkanarun käyttäminen

elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyn-
tilaitetta saa käyttää ilveksen, euroopanmajavan, ka-
nadanmajavan, piisamin, tarhatun naalin, ketun, supi-
koiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, mäyrän, sau-
kon, villikanin, itämeren norpan ja hallin sekä rau-
hoittamattomien eläinten pyydystämiseen. riistan-
hoitopiirin luvalla tällaista laitetta saadaan käyttää 
muunkin eläimen pyydystämiseen riistanhoitoa var-
ten. lupa laitteen käyttämiseen voidaan antaa myös 
25 a §:n 2 momentin, 27 tai 29 §:n nojalla tehtävän lu-
papäätöksen yhteydessä. loukun ja muun pyyntilait-
teen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seiso-
maan ja makaamaan luonnollisessa asennossa vahin-
goittamatta itseään (823/2009).

jalkanarua saa käyttää ketun pyydystämiseen 
maaston ollessa lumipeitteinen. jalkanarun silmukan 
halkaisijan tulee lauenneena olla vähintään 30 milli-
metriä.

edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pyyntilaitteen 
käyttäminen on järjestettävä siten, että ainakin kerran 
vuorokaudessa voidaan todeta, onko eläin mennyt 
pyyntilaitteeseen.

12 §
koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä

Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemät-
tömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkor keus on 
yli 28 senttimetriä.

Metsäkauriin metsästyksessä saa käyttää 1. mo-
mentin mukaan sallittua koiraa vain syyskuun viimei-
sestä lauantaista 31 päivään tammikuuta saakka. 
(440/2005)

13 §
karhun metsästykseen liittyvät rajoitukset

karhua ei saa ajaa pesästä eikä ampua pesältä tai 
haaskalta taikka sellaiselta pellolta, jolta satoa ei ole 
korjattu. karhun metsästyksessä ei myöskään saa 
käyttää apuna ravintoon liittyvää houkutinta.

14 §
Valonlähteen käyttäminen

keinotekoista valonlähdettä saa käyttää haavoittunut-
ta tai jalkanarussa olevaa eläintä jäljittäessä ja lopetet-
taessa sekä loukussa olevaa eläintä lopetettaessa.

14 a §
ääntä synnyttävän koneellisen laitteen  

käyttäminen
(869/1998) sen lisäksi, mitä metsästyslain 33 §:n 
2 momentissa säädetään, ääntä synnyttävää koneel-
lista laitetta ei saa käyttää apuna muidenkaan riistalin-
tujen, metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden, kar-
hun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren nor-
pan, kirjohylkeen eikä hallin metsästyksessä eikä 
myöskään rauhoittamattomien lintujen pyydystämi-
sessä tai tappamisessa.
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jos vahingon estämiseksi on tarpeen eikä ole muu-
ta tyydyttävää ratkaisua vahingon estämiseksi, riistan-
hoitopiiri voi antaa luvan ääntä synnyttävän koneelli-
sen laitteen käyttämiseen rauhoittamattomien lintujen 
pyydystämiseen tai tappamiseen.

15 §
Myrkyn käyttäminen rauhoittamattomien 

eläinten pyynnissä
rottien, hiirien ja myyrien tappamiseen saa käyttää 
myrkkyä ja myrkytettyä syöttiä  vain rakennuksessa, 
pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa, kaatopaikal-
la ja kalanviljelylaitoksessa. Myrkyt ja myrkytetyt 
syötit on asetettava siten, että ne eivät aiheuta vaaraa 
ihmisille tai muille eläimille.

16 §
Yleiset ampuma-asevaatimukset

ensimmäinen kappale ja luettelon ensimmäinen kohta 
muuttuu:riistaeläimen ampumiseen käytettävän rih-
latun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun 
suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea (e 0 > 
100 j) (823/2009).

sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on:
1) jos asetta käytetään ketun, tarhatun naalin, mäy-

rän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, 
metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen 
ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähin-
tään 2,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin pääs-
sä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea (e 
100 > 200 j) (823/2009).

2) jos asetta käytetään metsäkauriin, hylkeen, su-
den, ilveksen, ahman, majavan tai muflonin ampumi-
seen, patruunan luodin painon oltava vähintään 3,2 
grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun 
suusta mitattuna vähintään 800 joulea (e 100 > 800 j);

3) (31.1.1994/81) jos asetta käytetään valkohäntä-
peuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, ja-
paninpeuran tai villisian ampumiseen, patruunan luo-
din painon oltava vähintään 6 grammaa ja osumaener-
gian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähin-
tään 2 000 joulea (e 100 > 2 000 j) tai, luodin painon 
ollessa vähintään 8 grammaa, osumaenergian vastaa-
valla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea (e 100 > 
1 700 j); ja

4) jos asetta käytetään hirven tai karhun ampumi-
seen, patruunan luodin painon oltava vähintään 9 
grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun 
suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea (e 100 > 
2 700 j) tai, milloin luodin paino on vähintään 10 
grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattu-
na vähintään 2 000 joulea (e 100 > 2 000 j).

edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen 
eläinten ampumiseen ei saa käyttää kokovaippaista 
luotia.

käsiasetta ei saa käyttää metsästyksessä.
itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enem-

män kuin kaksi patruunaa, ei saa käyttää riistalintujen, 
metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden, karhun, hil-
lerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren norpan, kir-

johylkeen, hallin eikä rauhoittamattomien lintujen 
ampumiseen (869/1998).

17 §
Haulikon kaliiperi

riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon ka-
liiperin on oltava 10–20. Pienempikaliiperista haulik-
koa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, 
kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokur-
pan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan hau-
likkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36 
(823/2009).

18 §
Haulikkoa koskevat rajoitukset

(1.1.2001/1206) Haulipatruunalla ladatulla haulikolla 
ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, 
metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, vil-
lisikaa, hyljettä tai muflonia.

Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää 
hirven eikä karhun ampumiseen.

19 §
Poikkeussäännös aseita koskevista kielloista

sen estämättä, mitä edellä säädetään, saa luolassa, 
loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan 
eläimen sekä haavoittuneen tai loukkaantuneen eläi-
men ampumiseen käyttää tarkoitukseen sopivaa am-
puma-asetta.

20 § 
Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset

(1.4.2001/224) jousiasetta saa käyttää vain villikanin, 
metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, 
kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun 
naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kär-
pän, hillerin, näädän, minkin ja metsäkauriin sekä 
riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoit-
tamattomien eläinten ampumiseen.

riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sel-
laista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voi-
ma on vähintään 180 newtonia (180 n).

eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen 
on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti 
tappava. jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan, 
kanadanmajavan tai metsäkauriin ampu miseen, nuo-
lessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisi-
ja on vähintään 22 millimetriä. jos jousiasetta käyte-
tään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumi-
seen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla jouseen.

Varsijousen käyttäminen metsästykseen on kiellet-
ty (30.12.1996).
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21 §
rauhoittamattomien eläinten ampumista  

koskevat säännökset
kissan sekä rauhoittamattomien lintujen ampumiseen 
saa käyttää ampuma-asetta, joka täyttää 16 §:n 1 mo-
mentissa tai 17 §:ssä asetetut vaatimukset.

22 §
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät  

varusteet
(440/2005) kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeu-
ran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsäs-
tyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä 
selvästi näkyvää punaista tai oranssinpunaista päähi-
nettä tai päähineen suojusta sekä väriltään samanta-
paista liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatetta.

23 §
Metsästyksen johtajan tehtävät

kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, 
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksen johta-
jan tulee:

1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;
2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat 

määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista 
turvallisuustoimenpiteistä; sekä

3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä 
koskevia säännöksiä noudatetaan (440/2005).

Metsästyksen johtajasta ja varajohtajasta on pyyn-
tiluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsäs-
tyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistyk-
selle.

24 §
Yleiset rauhoitusajat

riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:
1) villikani 1.4.–31.8. sekä metsäjänis ja rusakko 

1.3.–31.8 (823/2009);
2) orava 1.2.–30.11;
3) euroopanmajava ja kanadanmajava 1.5.–19.8;
4) piisami 20.5.–30.9;
5) susi poron hoitoalueella 1.4.–30.9;
6) kärppä ja näätä 1.4.–31.10;
7) itämeren norppa 16.10.–15.4 ja 1.6.–31.8 sekä 

halli 1.1.–15.4; (812/2003)
8) villisika 1.3.–31.5;
9) hirvi 1 päivästä tammikuuta syyskuun viimeis-

tä lauantaita edeltävään päivään (793/2007);
10) kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsä-

peura ja valkohäntäpeura 1 päivästä helmikuuta syys-
kuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään;

11) metsäkaurisuros 16.6.–31.8. ja 1.2.–15.5. sekä 
metsä kaurisnaaras ja saman vuoden vasa 1.2.–31.8;

12) mufloni 1.12.–31.8;
13) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinä-

sorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, 
punasotka, tukkasotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa 
sekä naarashaahka ja sen saman vuoden poikanen 
1.1.–20.8. kello 12.00 saakka;

14) uroshaahka 1.1.–31.5;
15) alli, tukkakoskelo ja isokoskelo 1.1.–31.8;
16) riekko Pohjois-savon, Pohjois-karjalan, Poh-

janmaan, ruotsinkielisen Pohjanmaan, keski-suo-
men, Oulun, kainuun ja lapin riistanhoitopiirien 
 alueella enontekiön, inarin ja utsjoen kuntia lukuun 
ottamatta 1.11.–9.9. sekä enontekiön, inarin ja uts-
joen kunnissa 1.4.–9.9. ja muualla maassa koko vuo-
den;

17) kiiruna enontekiön, inarin ja utsjoen kunnis-
sa 1.4.–9.9. ja muualla maassa koko vuoden;

18) teeri ja pyy 1.11.–9.9;
19) metso 1.11.–9.9;
20) peltopyy 1.11.–9.9;
21) fasaani 1.3.–31.8; sekä
22) sepelkyyhky 1.11.–9.8.
susi poronhoitoalueen ulkopuolella, karhu, sauk-

ko, ahma, ilves ja kirjo hylje ovat aina rauhoitet tuja.

25 §
erityisiä rauhoitusaikoja

(664/2001) tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesu-
karhun, mäyrän, hillerin, minkin ja rämemajavan naa-
ras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoi-
tettu 1.5.–31.7.

Villisian, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeu-
ran, metsäkauriin, hirven, valkohäntäpeuran, metsä-
peuran ja muflonin naaras, jota vuotta nuorempi jälke-
läinen seuraa, on aina rauhoitettu (869/1998).

Maa- ja metsätalousministeriö voi metsästyslain 
19 §:ssä ja 41 §:n 2 momentissa mainituista syistä 
myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa säädettyihin 
rauhoitusaikoihin.

25 a §
rauhoittamattomien lintujen rauhoitusaikoja

rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja seuraa-
vasti:

1) (664/2001)  varis, harmaalokki, merilokki, ke-
sy   kyyhky ja räkättirastas Oulun, kainuun ja lapin 
riistanhoitopiirien alueella 1.5.–31.7, Pohjois-savon 
ja Pohjois-karjalan riistanhoitopiirien alueel la 1.4.–
31.7. ja muualla maassa 10.3.–31.7;

2) harakka Pohjois-savon, Pohjois-karjalan, Ou-
lun, kainuun ja lapin riistanhoitopiirien alueella 
10.4.–31.7. ja muualla maassa 1.4.–31.7;

3) korppi poronhoitoalueella 10.4.–31.7; sekä
4) harmaalokkikoloniat koko vuoden.
jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä rauhoi-

tusajasta poikkeaminen haittaa suotuisan suojelutason 
säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää luvan poi-
keta 1 momentissa säädetyistä rauhoitusajoista 29 §:n 
1 momentin 1–4 kohdassa säädetyillä perusteilla. 
(793/2007)

26 §
Piisamin ja majavan pesän rauhoitus

(664/2001) Piisamin ja majavan asuttua pesää ei saa 
rikkoa. asuttuun pesään liittyvän padon tai muun ra-
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kennelman saa vahinkojen estämiseksi kuitenkin rik-
koa 15.6.–30.9.

jos vahinkojen estämiseksi on tärkeää, riistanhoito-
piiri voi antaa luvan padon tai rakennelman rikko-
miseen muunakin kuin 1 momentissa tarkoitettuna ai-
kana samoin kuin asutun pesän rikkomiseen 1.8.–
31.8.

27 §
Poikkeus riistanisäkkäiden rauhoitusajoista 

(793/2007)
Viljelyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, eläinten 
pidolle tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien va-
hinkojen sekä terveydellisten tai muiden merkittävien 
haittojen estämiseksi riistanhoitopiiri voi myöntää 
1 §:ssä tarkoitetun pyyntiluvan villikanin, metsäjänik-
sen, rusakon, oravan, kanadanmajavan, piisamin, kär-
pän, näädän, villisian, metsäkauriin ja muflonin 24 
§:n 1 momentissa säädetyistä rauhoitusajoista poik-
keamiseksi.

riistanhoitopiiri voi myöntää 1 momentissa tar-
koitetun pyyntiluvan myös metsästyslain 38 §:n nojal-
la annetun kiellon tai rajoituksen aikana.

28 §
Poikkeus suden, karhun, ilveksen ja saukon, 

rauhoitusajasta
(489/2008) jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole 
eikä päätös haittaa suotuisan suojelutason säilyttämis-
tä, riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tarkoitetun 
pyyntiluvan suden, karhun, ilveksen ja saukon met-
sästämiseksi 24 §:n 1 momentin 5 kohdan sekä 24 §:n 
2 momentin estämättä:

1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyt-
tämiseksi;

2) maataloudelle, metsätaloudelle, kalastukselle, 
eläintenpidolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan 
erityisen merkittävän vahingon estämiseksi;

3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai 
muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakotta-
vista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset 
syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkit-
tävää hyötyä ympäristölle; sekä

4) tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoite-
tusti tiettyjen yksilöiden ottamiseksi.

edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu pyynti-
lupa voidaan myöntää vain:

1) suden metsästämiseksi poronhoitoalueen ulko-
puolella 1.11.–31.3;

2) karhun, lukuun ottamatta vuotta nuorempaa kar-
hun pentua sekä karhun naarasta, jota tällainen pentu 
seuraa, metsästämiseksi 20.8.–31.10;

3) ilveksen, lukuun ottamatta ilveksen naarasta, 
jota vuotta nuorempi pentu seuraa, metsästämiseksi 
1.12.–28.2;

4) saukon metsästämiseksi 1.11.–30.4.
edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu metsäs-

tys voi tapahtua poronhoitoalueella myös kiintiöiden 
puitteissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.

29 §
Poikkeus riistalintujen rauhoitusajoista 

(793/2007)
jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä rauhoitus-
ajasta poikkeaminen haittaa suotuisan suojelutason 
säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tar-
koitetun pyyntiluvan riistalintujen 24 §:n 1 momentis-
sa säädetyistä rauhoitusajoista poikkeamiseksi:

1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden tur-
vaamiseksi;

2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi;
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja 

vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;
4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai
5) salliakseen tiukasti valvotuissa oloissa ja vali-

koivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystä-
misen, hallussa pitämisen tai muuten asiallisen hyöty-
käytön.

30 §
Metsästyksen rajoittaminen

jos riistanhoitopiiri metsästyslain 38 §:n nojalla ra-
joittaa riistaeläimen metsästämistä siten, että eläimen 
metsästys kielletään muulloin kuin tämän asetuksen 
24 §:n 1 momentissa mainittuna rauhoitusaikana, on 
päätöksessä yksityiskohtaisesti perusteltava syyt, joi-
hin päätös perustuu.

edellä 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta tai ra-
joituksesta riistanhoitopiirin on ilmoitettava vuosit-
tain Metsästäjäin keskusjärjestön julkaisemassa valis-
tuslehdessä.

31 §
riistaeläinten kauppa

suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, 
heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, 
pyyn, teeren ja metson samoin kuin niiden tunnistetta-
vien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa 
on kielletty (869/1998).

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta 
niiden kauppaa säätelemällä annetun neuvoston ase-
tuksen (eY) n:o 338/97 täytäntöönpanosta säädetään 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 §:ssä.

32 §
korvaus koiran haltuunotosta

Metsästyslain 55 §:n 3 momentissa tarkoitettu kor-
vaus koiran hoitamisesta määrätään siten, että se kat-
taa haltuunotetun koiran hoidosta aiheutuneet kus-
tannukset täysimääräisesti. tällaisina kustannuksina 
otetaan huomioon hoitamiseen käytetty työ, hoitamis-
ta varten hankitut tarvikkeet ja asianmukainen osuus 
hoitoon käytettyjen tilojen kustannuksista hoito ajalta.

33 §
riistanhoitopiirien toiminta-alueet

riistanhoitopiirien toiminta-alueet ovat seuraavat:
1) uudenmaan riistanhoitopiiri: uudenmaan lääni;
2) Varsinais-suomen riistanhoitopiiri: turun ja 
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Porin lääni lukuun ottamatta satakunnan riistanhoito-
piirin aluetta;

3) satakunnan riistanhoitopiiri: kihniön, kar vian, 
Parkanon, Honkajoen, Merikarvian, siikaisten, Po-
markun, kankaanpään, jämijärven, ikaalisten, Viljak-
kalan, Hämeenkyrön, suodenniemen, lavian, noor-
markun, Porin, ulvilan, kullaan, luvian, nakkilan, 
Harjavallan, kiikoisten, Mouhijärven, Vammalan, 
äetsän, kokemäen, kiukaisten, eurajoen, rauman, 
rauman maalaiskunnan, lapin, säkylän, euran, köy-
liön, Vampulan, Huittisten ja Punkalaitumen kunnat;

4) etelä-Hämeen riistanhoitopiiri: Hämeen lääni 
lukuun ottamatta Pohjois-Hämeen ja satakunnan riis-
tanhoitopiirien aluetta;

5) Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiri: kurun, Vir-
tain, Vilppulan, ruoveden, Mäntän, kuoreveden, juu-
pajoen, Oriveden, längelmäen, kuhmalahden, saha-
lahden, luopioisten, Pälkäneen, kangasalan, tampe-
reen, Ylöjärven, nokian, Pirkkalan, Vesilahden, lem-
päälän, Viialan, Valkeakosken, toijalan, kylmäkos-
ken ja kuhmoisten kunnat;

6) kymen riistanhoitopiiri: kymen lääni
7) etelä-savon riistanhoitopiiri: Mikkelin lääni;
8) Pohjois-savon riistanhoitopiiri: kuopion lääni;
9) Pohjois-karjalan riistanhoitopiiri: Pohjois- 

karjalan lääni;
10) Pohjanmaan riistanhoitopiiri: Vaasan lääni lu-

kuunottamatta ruotsinkielisen Pohjanmaan riistan-
hoitopiirin aluetta;

11) ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri: 
kokkolan, kruunupyyn, luodon, Pietarsaaren, Pietar-
saaren maalaiskunnan, uudenkaarlepyyn, Maksa-
maan, Oravaisten, Vöyrin, Mustasaaren, Vaasan, Maa-
lahden, korsnäsin, närpiön, kaskisten ja kristiinan-
kaupungin kunnat;

12) keski-suomen riistanhoitopiiri: keski-suo-
men lääni kuhmoisten kuntaa lukuun ottamatta;

13) Oulun riistanhoitopiiri: Oulun lääni lukuun 
ottamatta kainuun riistanhoitopiirin aluetta;

14) kainuun riistanhoitopiiri: Hyrynsalmen, ka-
jaanin, kuhmon, Paltamon, Puolangan, ristijärven, 
sotkamon, suomussalmen ja Vuolijoen kunnat; sekä

15) lapin riistanhoitopiiri: lapin lääni.

34 §
riistanhoitoyhdistykseen kuuluminen

jos metsästäjätutkinnon suorittanut henkilö haluaa 
liittyä sellaisen riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, jon-
ka toiminta-alueeseen kuuluvassa kunnassa hänellä ei 
ole kotipaikkaa, tai hän ei halua kuulua jäsenenä mi-
hinkään riistanhoitoyhdistykseen, hänen on ilmoitet-
tava siitä kirjallisesti metsästäjä rekisterin pitäjälle.

riistanhoitoyhdistyksen jäsenyydestä tehdään 
mer kintä metsästyskorttiin. jos henkilö ei halua kuu-
lua mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, hänet merki-
tään metsästäjärekisteriin kotipaikkansa mukaan.

jäsenyys kestää kerrallaan sen metsästysvuoden, 
jolta riistanhoitomaksu on suoritettu. jäsenyys alkaa 
metsästysvuoden alusta, jos maksu on suoritettu en-
nen asianomaisen metsästysvuoden alkamista, ja 

muutoin maksun suorittamisajankohdasta. jäsenyys 
lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei mak seta.

35 §
kumottu 23.12.1999.

36 §
riistanhoitomaksuina kertyvien varojen käyttö  

ja niiden myöntäminen
riistanhoitomaksuina kertyvistä varoista Metsästä-
jäin keskusjärjestölle, riistanhoitopiirille ja riistanhoi-
toyhdistykselle myönnetyt määrärahat käytetään met-
sästyslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten mukaisten tehtävien suorittamiseen. Met-
sästäjäin keskusjärjestön on huolehdittava metsästä-
jäin ryhmävakuutuksen voimassa pitämi sestä.

edellä 1 momentissa tarkoitetut varat myöntää 
maa- ja metsätalousministeriö Metsästäjäin keskus-
järjestön hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä 
Metsästäjäin keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien ta-
lousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä riistanhoi-
toyhdistysten osalta riistanhoitopiirin ehdotus yhdis-
tyksille myönnettävien varojen määrästä.

Myönnetyt määrärahat maksaa maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus vuosineljänneksittäin 
ennakkona. Määrärahojen käytöstä on Metsästäjäin 
keskusjärjestön ja riistanhoitopiirin toimitettava maa- 
ja metsätalousministeriölle selostus viimeistään mak-
samisvuotta seuraavan vuoden toukokuun 31 päivänä. 
riistanhoitopiirin selostukseen on liitettävä riistan-
hoitoyhdistysten selostukset varojen käytöstä.

37 §
Maksujen periminen

(820/2001) Metsästäjäin keskusjärjestö, riistanhoito-
piiri ja riistanhoitoyhdistys voivat periä suorittamis-
taan tehtävistä maksuja seuraavasti:

1) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumako-
keesta 7 euroa koe kerralta;

2) metsästäjätutkinnosta 13 euroa koekerralta;
3) pyyntilupapäätöksen ja muun sellaisen lupa-

päätöksen antamisesta, joka metsästyslain tai tämän 
asetuksen nojalla kuuluu riistanhoitopiirille, 22 euroa; 
sekä

4) tilauksesta suorittamastaan muusta tehtävästä 
siitä aiheutuvia kustannuksia vastaavan maksun.

38 §
Metsästyslupa ulkomaalaiselle

Metsästyslain 46 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa 
voidaan myöntää ulkomaalaiselle, joka metsästää sa-
notussa momentissa tarkoitetulla alueella suomalai-
sen metsästäjän kanssa. edellytyksenä on lisäksi, että 
asianomainen täyttää riistanhoitomaksusta ja pyynti-
lupamaksusta annetun lain (616/93) 2 §:ssä säädetyt 
edellytykset.
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39 §
Ilmoitus metsästysoikeuden haltijalle

(1.4.2001/227) Metsästyslain 83 §:n 5 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus on tehtävä metsästysoikeuden hal-
tijalle suullisesti, puhelimitse tai muulla tavoin vii-
meistään seuraavana päivänä siitä, kun pyydystyksen 
kohteena ollut eläin on otettu haltuun. jollei metsäs-
tysoikeuden haltijaa tavoiteta, ilmoitus on teh tävä po-
liisille, jolloin ampuja saa kahden vuorokauden kulut-
tua ilmoituksen jättämisestä pitää eläimen.

jos metsästysoikeuden haltija ottaa metsästyslain 
83 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa eläi-
men, katsotaan hänen käyttäneen ampujan sijasta sitä 
vastaavan pyyntiluvan.

40 §
Ilmoittaminen eläimen haavoittamisesta

(440/2005) Metsään haavoittuneena jääneestä villi-
siasta, sudesta, karhusta, ahmasta tai ilveksestä on vii-
pymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.

41 §
Lupahakemus eräisiin riistanhoidollisiin  

toimenpiteisiin
Metsästyslain 40 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava 
kirjallisesti riistanhoitopiiriltä. Hakemuksessa on esi-
tettävä ne syyt, joiden vuoksi lupaa haetaan, samoin 
kuin käytettävät pyyntimenetelmät. luvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, että luvassa tarkoitetusta toi-
menpiteestä ei aiheudu merkittävää haittaa luonnon-
varaisille riistaeläinkannoille.

riistanhoitopiirin päätöksessä on mainittava, mit-
kä pyyntitavat luvan nojalla sallitaan ja kuinka monta 
eläintä hakija saa pyydystää tai ottaa.

Myönnetty lupa on voimassa vuoden kerrallaan, 
jollei lupapäätöksessä voimassaoloaikaa määrätä ly-
hyemmäksi.

42 §
Laittoman pyyntivälineen käsittely

jos metsästyslain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
pyyntilaitteen omistaja tiedetään ja jos pyyntilaite vä-
häisin korjauksin voidaan muuttaa asetetut vaatimuk-
set täyttäväksi pyyntilaitteeksi tai jos sen osilla on 
käyttöarvoa, pyyntilaite palautetaan omistajalle. 
Muussa tapauksessa pyyntilaite hävi tetään.

jos 1 momentin mukaisesti palautettu pyyntilaite 
uudestaan otetaan talteen metsästyslain 81 §:n nojalla, 
pyyntilaite hävitetään.

43 §
Metsästyskiellosta ilmoittaminen

Oikeusministeriön on lähetettävä ilmoitus metsästys-
kieltoon määräämisestä metsästäjärekisterin pitäjälle 
rekisteriin tehtävää merkintää varten. lisäksi ilmoitus 
on lähetettävä kieltoon määrätyn henkilön kotipaikan 
poliisille.

44 §
Metsästyksenvartijan vakuutus

Metsästyslain 63 §:n 4 momentissa tarkoitettu metsäs-
tyksenvartija allekirjoittaa seuraavan vakuutuksen: 
”Minä n. n. vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, 
että minä uutterasti ja tunnollisesti, puo lueettomasti ja 
ilman oman voiton tavoittelua parhaan ymmärrykseni 
ja taitoni mukaan täytän velvollisuuteni valvoa met-
sästystä ja riistanhoitoa niin etten mistään syystä toi-
messani edistä vää ryyttä.”

Metsästyksenvartijalla tulee olla riistanhoitoyhdis-
tyksen antama todistus tai tunnuskortti, joka on vaa-
dittaessa esitettävä.

45 §
Poromiehen oikeus metsästysaseen kuljettamiseen
Poliisipiirin päällikkö voi paliskunnan poroisännän 
esityksestä antaa poronhoitotyötä suorittavalle poro-
miehelle luvan kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneu-
volla maastossa metsästyslain 35 §:n 3 momentin 
säännöksen estämättä sellaista metsästyskivääriä, jon-
ka luodin osumaenergia täyttää tämän asetuksen 
16 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

46 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

47 §
Siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 24 §:ssä säädetään, noudatetaan 1 
päivästä elokuuta 1993 31 päivään maaliskuuta 1994 
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaisia metsästys aikoja.

Milloin syytä siihen on, voi maa- ja metsätalous-
ministeriö määrätä poikettavaksi 1 momentin mukai-
sista hirven metsästysajoista.

edellä 36 §:n 3 momentissa säädetystä poiketen 
maksaa vuonna 1993 myönnetyt määrärahat riistan-
hoitopiireille ja riistanhoitoyhdistyksille asianomai-
nen lääninhallitus, jolle myöskin on annettava selos-
tus varojen käytöstä.
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Laki riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta 

(616/93)

1 §
jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii met-
sästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyk-
sen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava val-
tiolle riistanhoitomaksu. Henkilö, joka toimii metsäs-
täjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsäs-
tyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla tavalla avus-
taa metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan 
riistanhoitomaksua. Maksun suorittaneelle annetaan 
metsästyskortti. riistan hoitoyhdistys antaa metsäs-
tyskortista pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.

(1002/2001)  riistanhoitomaksun vahvistaa valtio-
neuvosto, ja maksu on enintään 50 euroa metsästys-
vuodelta.

2 §
ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitetta-
va metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä 
koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorit-
tamalla metsästäjätutkinto riistanhoitoyhdistyksen tai 
riistanhoitopiirin asettamalle tutkijalle. tutkijan pää-
tökseen tyytymätön voi 14 päivän kuluessa päätök-
sestä tiedon saatuaan saattaa asian tutkijan asettaneen 
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin ratkaista-
vaksi. tarkemmat mää räykset tutkinnosta antaa maa- 
ja metsätalousministeriö.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan koske 
henkilöä, joka joltakin kuluvaa metsästysvuotta edel-
täneeltä viideltä metsästysvuodelta on maksanut riis-
tanhoitomaksun, eikä sellaista suomen kansalaista, 
joka saa metsästää ahvenanmaalla ahvenanmaan 
maakuntaa koskevien säännösten mukaisesti, eikä sel-
laista ulkomaalaista, joka kotimaassaan on oikeutettu 
metsästämään.

3 §
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, 
joka vastaa vähintään sitä määrää, minkä kolmen edel-
lisen vuoden metsästäjämäärien perusteella arvioi-
daan samana vuonna kertyvän riistanhoitomaksuina.

edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa voi-
daan käyttää:

1) Metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitopiiri-
en ja riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoi-
hin sekä metsästäjäin ryhmävakuutuksena aiheutuviin 
menoihin;

2) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään ko-
keilutoimintaan ja muuhun riistatalouden edistämi-
seen; sekä

3) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta aiheu-
tuviin menoihin;

4) vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valta-
kunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valis-
tustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistä-
vien hankkeiden tukemiseen ja

5) maanomistajien suorittamien riistan elinympä-
ristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteutta-
miseen.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää edellä tar-
koitetun määrärahan käytettäväksi 2 momentissa mai-
nittuihin tarkoituksiin. samalla ministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä määrärahan käyttämisestä.

4 §
Hirvieläimen metsästykseen tarvittavasta metsästys-
lain 10 §:ssä tarkoitetusta pyyntiluvasta on luvan saa-
jan suoritettava kultakin kaadetulta hirvieläimeltä val-
tiolle maksu (pyyntilupamaksu). Maksu on suoritetta-
va viimeistään seitsemän päivän kuluttua hirvieläi-
men metsästyskauden päättymisestä sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään.

(1002/2001)  Pyyntilupamaksun suuruus on enin-
tään 135 euroa, ja maksun vahvistaa valtionevosto.

5 §
jos pyyntilupamaksua ei suoriteta määräajassa, on po-
liisipiirin päällikön pantava se maksuun. Maksuun 
pantu pyyntilupamaksu saadaan periä ilman eri tuo-
miota tai päätöstä.

6 §
Pyyntilupamaksuina kertyvät varat käytetään ensi si-
jassa hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäise-
misestä ja korvaamisesta aiheutuviin menoihin. li-
säksi varoja voidaan käyttää hirvieläinkantojen seu-
rannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuviin 
menoihin.

7 §
asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 §:ssä 
tarkoitettujen varojen käyttämisestä ja niiden myöntä-
misessä noudatettavasta menettelystä sekä pyyntilu-
pamaksujen perimisestä.

rangaistus riistanhoitomaksun suorittamatta jättä-
misestä säädetään metsästyslain 74 §:n 2 momentin 9 
kohdassa. (517/2002)

7 a §
(23.12.1999) Metsästäjäin keskusjärjestö pitää auto-
maattisen tietojenkä sittelyn avulla metsästäjistä rekis-
teriä (metsästäjärekisteri), jota käytetään met sästäjien 
koulutuksen suunnitteluun ja neuvontaan, metsästyk-
sen valvontaan sekä metsästys- ja riistanhoitotoimin-
nan käytännön järjestelyihin sekä metsästykseen ja 
riistanhoitoon liittyvien muiden tehtävien hoitami-
seen ja tilastojen laatimiseen. lisäksi rekisteriä käyte-
tään riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden 
kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riis-
tanhoitomaksun tilillepanokortin osoitteiston selvittä-
miseen.

rekisterinpitäjä voi antaa sivulliselle toimeksian-
tona suoritettavaksi rekisterinpitoon ja käyttöön liitty-
viä tehtäviä.

7 b §
(23.12.1999) Metsästäjärekisteriin merkitään kusta-
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kin metsästäjästä seuraavat tiedot:
1) metsästäjän täydellinen nimi, osoite, kotikunta 

ja henkilötunnus;
2) suoritetut riistanhoitomaksut vuosittain;
3) metsästysvuosi, jota suoritettu maksu koskee;
4) se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsen metsästäjä 

on; sekä
5) tiedot metsästäjäin ryhmävakuutuksesta.
Henkilö, joka ei ole suorittanut riistanhoitomaksua 

viitenä edellisenä vuotena, poistetaan rekisteristä.

7 c §
(23.12.1999) rekisterinpitäjä saa luovuttaa metsäs-
täjä  rekisterin tietoja 7 a §:ssä tarkoitettujen tehtävien 
suorittamista varten maa- ja metsätalousministeriölle, 
riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle ja muille 
viranomaisille, riistanhoitopiireille ja riistanhoito-
yhdistyksille sekä metsästäjäin ryhmävakuutusta hoi-
tavalle vakuutuslaitokselle. rekisterinpitäjä voi koh-
tuullista mak  sua vastaan luovuttaa rekisteriin merkit-
tyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsäs-
tysalan suoramarkkinointiin, jollei rekisteröity ole sitä 
kieltänyt.

rekisterissä olevien tietojen käsittelystä on muu-
toin voimassa, mitä henkilötietolaissa (523/1999) sää-
detään.

8 §
tämä laki tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 1993.
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Valtioneuvoston asetus  
riistanhoitomaksusta ja  

pyyntilupamaksusta
(823/2001)

annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty 
maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 
28 päivänä kesäkuuta 1993 riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:n 2 
momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla:

1§
riistanhoitomaksu

(137/2008) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu riis-
tanhoitomaksu on 28 euroa.

2 §
Pyyntilupamaksu

(491/2007) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
pyyntilupamaksu on kustakin kaadetusta hirvieläi-
mestä: 

1) aikuinen hirvi 120 euroa
2) hirvenvasa 50 euroa
3) aikuinen kuusipeura, saksanhirvi, 
 japaninpeura, valkohäntäpeura tai 
 metsäpeura 17 euroa

4) kuusipeuran, saksanhirven, 
 japaninpeuran, valkohäntäpeuran 
 tai metsäpeuran vasa  8 euroa

3 §
Voimaantulosääntö

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2002.

tällä asetuksella kumotaan riistanhoitomaksusta 
ja pyyntilupamaksusta 20 päivänä kesäkuuta 2001 an-
nettu valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta (556/2001). Vuonna 2001 myön-
nettyjen lupien nojalla kaadetuista hirvieläimistä mak-
setaan pyyntilupamaksut kuitenkin luvan myöntämi-
sen ajankohtana voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti. Markkamääräiset maksut muunnetaan tarvit-
taessa euroiksi käyttäen muuntokerrointa 5,94573.

ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryh-
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri ritva torvinen
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Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus ampumakokeesta

annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsäs-
tyslain (615/1993) 21§:n 4 momentin nojalla, sellaise-
na kuin se on laissa 314/2005:

1§
Soveltamisala

tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällös-
tä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymi-
sen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamis-
paikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-
aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista.

2§
Määritelmät

tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) metsäkauriskokeella metsäkauriin metsästystä 

varten suoritettavaa ampumakoetta;
2) hirvi- ja peurakokeella hirven, valkohäntä-

peuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja ja-
paninpeuran metsästystä varten suoritettavaa ampu-
makoetta; ja

3) karhukokeella karhun metsästystä varten suori-
tettavaa ampumakoetta.

3§
Ampumakokeen järjestäminen ja  

suorittamispaikka
riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja il-
moittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä 
tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjes-
tämistä. riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää am-
pumakokeen yhteistyössä.

riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin 
ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ammunnan-
valvojaa.

ampumakoe suoritetaan lääninhallituksen tai puo-
lustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.

4§
Maalikuvio

ampumakokeessa ammutaan paikallaan olevaan maa-
likuvioon.

Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa 
käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 
mukaista hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija 
on 23 senttimetriä.

karhukokeessa käytetään maalikuviona tämän 
asetuksen liitteen 2 mukaista karhukuviota, jossa osu-
ma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.

5§
Ampumakokeen suorittamistapa

ampumakoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon 
neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai 
polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä.

koekerran laukaussarja suoritetaan 90 sekunnissa 
laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat il-
moitetaan laukaussarjan jälkeen.

ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, 
ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta 
sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei asetta lukita me-
kaanisesti alustaan. ammunnanvalvoja tarkistaa ja 
hyväksyy käytettävän tuen ennen ampumakokeen 
suorittamista.

6§
Laukaussarjojen määrä

samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enin-
tään viisi koekertaa.

koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään 
metsästysasetuksen (666/1993) 37§:n 1 momentin 1 
kohdassa.

ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koe-
kertaan ampujasta riippumattoman aserikon, patruu-
nan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön 
sattuessa.

7§
Ampuma-aseet ja patruunat

ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampu-
jalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voi-
massa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää am-
pumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta si-
ten, kuin ampuma-aselain 88§:ssä säädetään.

käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä 
metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16§:n 2 mo-
mentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa 
metsästysasetuksen 16§:n 2 momentin 3 kohdan vaa-
timukset ja karhukokeessa 16§:n 2 momentin 4 koh-
dan vaatimukset.

8§
Ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat

ampujan on esitettävä ammunnanvalvojalle ennen 
ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsäs-
tyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden met-
sästyskortti sekä vaadittaessa osoitettava henkilölli-
syytensä.

ampujan on lisäksi esitettävä ammunnanvalvojal-
le ennen ampumakokeen suorittamista ampumako-
keessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tar-
koitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnak-
kaislupa.
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9§
Ampumakokeen hyväksyminen

ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki 
neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ul-
koreunaa.

Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta 
sekä hirvi- ja peurakoetta. lisäksi hyväksytty hirvi- ja 
peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

10§
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2006.

tällä asetuksella kumotaan ampumakokeesta 10 
päivänä kesäkuuta 2005 annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus (518/2005).

ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä ase-
tuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

11§
Siirtymäsäännökset

aikaisempien säännösten mukaisesti suoritettu voi-
massa oleva ampumakoe vastaa tämän asetuksen am-
pumakoetta ampumakokeen voimassaoloajan.

Metsäkauriskokeessa, hirvi- ja peurakokeessa ja 
karhukokeessa voidaan käyttää aikaisempien sään-
nösten mukaista maalikuviota enintään kahden vuo-
den ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

aikaisempien säännösten mukaiseen maaliku-
vioon suoritettu metsäkauriskoe tai hirvi- ja peurakoe 
hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta 
vähintään sivuavat osuma-alueen kahdeksikon ren-
kaan ulkoreunaa.

aikaisempien säännösten mukaiseen maaliku-
vioon suoritettu karhukoe hyväksytään, jos laukaus-
sarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osu-
ma-alueen yhdeksikön renkaan ulkoreunaa.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha korkeaoja

Ylitarkastaja Sauli Härkönen
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Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus metsäkaurissaaliin  

ilmoittamisesta
annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsäs-
tyslain (615/1993) 30 §:n 2 momentin ja 60 §:n 1 mo-
mentin nojalla, sellaisena kuin 30 §:n 2 momentti on 
laissa 314/2005:

1 §
Soveltamisala

tässä asetuksessa säädetään niistä saalistiedoista, jot-
ka ilmoitetaan metsäkauriin metsästyksen tuloksesta.

2 §
Ilmoitusvelvollisuus

Metsästäjän on ilmoitettava alueella toimivaltaiselle 
riistanhoitopiirille metsäkauriin metsästyksen tulok-
sesta. ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa 
siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.

ilmoituksessa on mainittava metsäkaurisyksilöit-
täin saaliiksi saadun metsäkauriin:

1) ikä (aikuinen tai vasa);
2) sukupuoli;
3) pyyntiajankohta; sekä
4) pyyntipaikka.

Pyyntipaikka tulee ilmoittaa tilan tarkkuudella. li-
säksi tulee ilmoittaa, kuuluuko kyseinen tila metsäs-
tysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueeseen 
vai onko kyseessä niistä erillinen tila. samaten tulee 
ilmoittaa, minkä suuruinen metsästysseuran tai met-
sästysseurueen metsästysalueen pinta-ala on. jos saa-
lis on saatu tilalta, joka ei sisälly metsästysseuran tai 
metsästysseurueen metsästysalueeseen, tulee myös 
tämän tilan pinta-ala ilmoittaa.

3 §
Saalistietojen ilmoittaminen maa- ja metsätalous-

ministeriölle
riistanhoitopiirin on toimitettava sille annetut edellä 
tarkoitetut tiedot yhdistelmänä maa- ja metsätalous-
ministeriölle viimeistään 30 vuorokauden kuluessa 
rauhoitusajan alkamisesta.

4 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.
ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja sauli Härkönen
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riistavahinkolaki
annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2009

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

tässä laissa säädetään niistä perusteista ja menette-
lyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtion talous-
arvioon otetuista määrärahoista varoja riistaeläinten 
aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen sekä riista-
eläinten aiheuttamien vahinkojen estämiseen ennalta.

2 §
Määritelmät

tässä laissa tarkoitetaan:
1) riistaeläimellä metsästyslain (615/1993) 5 §:n 1 

momentissa mainittua eläintä;
2) hirvieläimellä kuusipeuraa, saksanhirveä, japa-

ninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa;
3) suurpedolla karhua, sutta, ahmaa ja ilvestä;
4) arviointikustannuksilla kunnan ja metsäkeskuk-

sen perimiä maksuja maastotarkastuksen suorittami-
sesta ja vahingon arvioinnista.

2 luku
korvattavat vahingot ja  

korvauksen saajat 

3 §
Hirvieläinvahingot

Hirvieläimen aiheuttamana:
1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhal-

le, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut 
vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimille aiheutu-
nut vahinko;

3) metsävahinkona korvataan metsälle ja metsän-
viljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

4 §
Suurpetovahingot

suurpedon aiheuttama henkilövahinko korvataan tä-
män lain mukaan.
suurpedon aiheuttamana:

1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhal-
le, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut 
vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimelle, viljel-
lylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon 
käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville 

rakenteille aiheutunut vahinko;
3) irtaimistovahinkona korvataan muulle kuin 1 ja 

2 kohdassa tarkoitetulle elottomalle irtaimistolle ai-
heutunut vahinko;

4) porovahinkona korvataan porolle poronhoito-
laissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella ai-
heutunut vahinko.

5 §
Muiden riistaeläinten kuin hirvieläinten ja 

suurpetojen aiheuttamat vahingot
Muunkin riistaeläimen kuin hirvieläimen tai suurpe-
don aiheuttama erittäin merkittävä vahinko voidaan 
korvata valtion talousarvioon vuosittain otetun määrä-
rahan rajoissa tämän lain mukaan, jos tietyn riistaeläi-
men aiheuttama vahinko kohdistuu samaan elinkei-
noon laajalla alueella ja vahingon syntyminen ei ole 
ollut ennalta estettävissä eikä kyseisen riistaeläimen 
metsästyksellä voida vahinkoja riittävällä tavalla estää 
tai vähentää.

tarkempia säännöksiä tietyn riistaeläimen aiheut-
tamien vahinkojen korvaamisesta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.

6 §
korvauksen saajat

Hirvieläimen aiheuttama viljelys-, eläin- ja metsäva-
hinko voidaan korvata vain siltä osin kuin vahinko on 
aiheutunut:

1) yksityiselle viljelijälle tai yksityiselle maan-
omistajalle;

2) yksityisen viljelijän tai yksityisen maanomista-
jan kuolinpesälle tai kuolinpesän osakkaiden muodos-
tamalle yhtymälle;

3) yhteismetsän osakaskunnalle, jos yhteismetsän 
osakkaiden osuuksista vähintään puolet on luonnollis-
ten henkilöiden omistuksessa; tai

4) yksityisten viljelijöiden tai yksityisten maan-
omistajien perustamille yhtiöille tai yhtymille, joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on maatilatalouden har-
joittaminen.

suurpedon aiheuttama henkilö-, viljelys-, eläin- ja 
irtaimistovahinko voidaan korvata jokaiselle vahin-
gonkärsijälle tai hänen oikeudenomistajalleen. suur-
pedon aiheuttama porovahinko voidaan korvata poro-
nomistajalle ja paliskunnalle.

7 §
Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta 
3―5 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen ehkäisemiseen ta-
lousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa.

avustusta voidaan myöntää materiaalien hankin-
taan, tutkimukseen ja kehitystyöhön siltä osin kuin 
niiden tavoitteena on vahinkojen ehkäiseminen.

edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitettu avustus ei 
poista korvauksen saajien 8 §:n 2 momentissa säädet-
tyä velvollisuutta pyrkiä omatoimisesti estämään va-
hingon syntyminen tai sen laajentuminen.
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avustuksen hakemisesta, maksamisesta, valvon-
nasta, tarkastuksesta, palauttamisesta ja takaisinperin-
nästä säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

3 luku
korvauksen myöntämisen perusteet

8 §
korvauksen myöntämisen yleiset edellytykset

riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan valtion 
talousarvion rajoissa sen mukaan kuin jäljempänä 
säädetään.

korvauksen saamisen edellytyksenä on, että va-
hingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin 
keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai 
sen laajenemisen.

korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos 
vahingonkärsijä on myötävaikuttanut korvaushake-
muksessa tarkoitetun vahingon syntymiseen tai sen 
laajenemiseen taikka ilman hyväksyttävää perustetta 
kieltänyt sellaisten toimenpiteiden suorittamisen, joil-
la olisi voitu estää vahingon syntyminen tai sen laa-
jentuminen.

9 §
korvauksen määrä

korvauksen enimmäismäärä ei saa ylittää vahingoit-
tuneen omaisuuden käypää arvoa.

Mikäli korvauksia ei voida suorittaa talousarvion 
puitteissa täysimääräisesti, vähennetään jokaiselta 
korvaukseen oikeutetulta korvauksen määrää samassa 
suhteessa. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä henkilöva-
hingon perusteella maksettavista korvauksista.

riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan, jos 
korvauksen hakijalle aiheutuneiden tässä laissa tar-
koitettujen vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalente-
rivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. rajoitus 
ei kuitenkaan koske suurpetojen aiheuttamia henkilö-
vahinkoja.

jos vahinko korvataan, maksetaan korvaus myös 
korvauksen hakijan maksamista vahingon selvittämi-
sen kannalta tarpeellisista ja kohtuullisista vahingon 
arviointikustannuksista.

korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähen-
nyksenä huomioon muun lainsäädännön tai vakuutuk-
sen perusteella vahinkotapahtumasta saatava korvaus.

10 §
Viljelysvahinkojen korvaaminen

riistaeläimen aiheuttamasta viljelysvahingosta voi-
daan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaa-
va määrä sekä vahingoittuneiden puutarha- ja taimi-
tarhakasvien käypää arvoa vastaava määrä. korvauk-
sen määrää viljelysvahinkojen osalta laskettaessa ote-
taan vähennyksenä huomioon säästyneet sadonkor-
juu- ja muut kustannukset. korvausta ei makseta riis-
tapelloille aiheutuneista vahingoista.

Vahingon määrää laskettaessa käytetään viljelys-
kasvien yksikköhintoina ja normisatoina satovahinko-
jen korvaamisesta annetussa laissa (1214/2000, sato-
vahinkolaki) tai sen nojalla taikka 3 momentin nojalla 
säädettyjä yksikköhintoja ja alueittaisia normisatoja.

Maaseutuvirasto antaa tarvittaessa määräykset 
puutarha- ja taimitarhakasvien sekä niiden viljelys-
kasvien yksikköhinnoista ja normisadoista, joista ei 
ole säädetty satovahinkolain nojalla. Yksikköhinnan 
ja normisadon määräämiseen sovelletaan, mitä sato-
vahinkojen arvioinnissa käytettävien kasvilajien yk-
sikköhintojen ja normisatojen määräämisestä satova-
hinkolain 6 ja 7 §:ssä säädetään.

11 §
eläinvahinkojen korvaaminen

riistaeläimen kotieläimelle ja muulle eläimelle aihe-
uttamasta vahingosta voidaan korvata enintään tape-
tun taikka vahingon takia lopetetun eläimen käypä 
arvo. Vahingoittuneen eläimen osalta voidaan korvata 
enintään eläinlääkintäkustannuksia ja menetetyn tuo-
ton arvoa vastaava määrä eläimen tai hunajan käypään 
arvoon asti. korvauksen määrää eläinvahinkojen osal-
ta laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon se 
määrä, jolla eläintä voidaan käyttää hyödyksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vah-
vistetaan eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät 
käyvät arvot.

12 §
eräiden eläinvahinkojen korvaaminen

suurpedon koiralle aiheuttama vahinko voidaan kor-
vata vain, jos vahingon sattuessa:

1) koira on ollut valvotuissa olosuhteissa omistajan 
tai haltijan pihassa, puutarhassa tai muutoin sille tar-
koitetussa tilassa;

2) sitä on käytetty metsästysmuoto huomioon otta-
en valvotuissa olosuhteissa metsästykseen tai siihen 
verrattavaan tehtävään; tai

3) sitä on valvotuissa olosuhteissa käytetty pai-
mennukseen, vartiointiin tai muuhun niihin verratta-
vaan tehtävään.

korvausta ei makseta vahingosta, jonka metsäs-
tyksen kohteena oleva suurpeto aiheuttaa pyyntiin 
osallistuvalle koiralle pyynnin yhteydessä. korvausta 
ei myöskään makseta hirvieläimen koiralle aiheutta-
masta vahingosta.

korvausta ei makseta riistanhoidollisessa tarkoi-
tuksessa pidetyille eläimille aiheutuneesta vahingosta.

13 §
Porovahinkojen korvaaminen

Porovahingosta voidaan korvata enintään suurpedon 
tappaman tai 4 §:ssä tarkoitetun suurpetovahingon ta-
kia lopetetun poron käypää arvoa vastaava määrä puo-
litoistakertaisena. Vasonnan ja marraskuun viimeisen 
päivän välisenä aikana suurpetojen tappamat tai suur-
petovahingon takia lopetetut poronvasat korvataan 14 
§:n mukaisessa menettelyssä. joulukuun ensimmäi-
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sestä päivästä alkaen suurpetojen tappamat poronva-
sat tai suurpetovahingon takia lopetetut poronvasat 
korvataan tämän pykälän nojalla.

Porovahingosta suoritettava korvaus maksetaan 
poronomistajalle tai, jos omistajaa ei tiedetä, palis-
kunnalle. korvauksen määrää laskettaessa otetaan vä-
hennyksenä huomioon se määrä, jolla poroa voidaan 
käyttää hyödyksi.

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määräykset po-
rovahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä ar-
voista porolajeittain vähintään viiden vuoden välein. 
käypä arvo määritetään porolajin keskimääräisen pai-
non ja porolajikohtaisen siitoskertoimen sekä poron-
lihan tuottajahinnan perusteella. Poronlihan tuottaja-
hinta lasketaan kolmen viimeksi kuluneen poronhoi-
tovuoden tuottajahintojen keskiarvona.

14 §
Vasahävikkikorvaus

Paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edel-
leen jaettavaksi vasonnan ja marraskuun viimeisen 
päivän väliseltä ajalta laskennallisin perustein mää-
räytyvää korvausta suurpetojen aiheuttamien vahin-
kojen vuoksi kadoksiin jääneistä poronvasoista (vasa-
hävikkikorvaus).

Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain po-
ronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioi-
dun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadin-
ten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpeto-
jen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella.

laskennassa käytettävä poronlihan tuottajahinta 
on määrättävä kolmen viimeksi kuluneen poronhoito-
vuoden tuottajahintojen keskiarvona.

Valtioneuvoston asetuksella vähintään kolmen 
vuoden välein annetaan tarkemmat säännökset:

1) poronhoitoalueella arvioidusta vasontaprosen-
tista;

2) paliskunnittain arvioiduista vasakuolleisuuspro-
senteista.

Vasahävikkikorvaus maksetaan vuosittain palis-
kunnille Paliskuntain yhdistyksen hakemuksesta maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksellä noudattaen val-
tionavustuslain (688/2001) säännöksiä.

15 §
Poikkeuksellisen suuret porovahingot

Poikkeuksellisen suuresta porovahingosta voidaan 
maksaa erityistä korvausta, kun paliskunnan porova-
hinkojen määrä kolmelta edelliseltä vuodelta suh-
teutettuna eloporojen ja teurasporojen yhteismäärään 
ylittää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädet-
tävän vähimmäismäärän.

erityisenä korvauksena maksetaan 13 §:n mukai-
nen korvaus kaksinkertaisena.

korvaukseen oikeutetut paliskunnat vahvistetaan 
maa- ja metsätalousministeriön hallintopäätöksellä.

16 §
Irtaimistovahinkojen korvaaminen

suurpedon eläintenpidolle aiheuttamasta välittömästä 
vahingosta voidaan korvata enintään vahingoittunei-
den aitojen, rakennusten tai muiden vastaavien raken-
teiden korjauskustannuksia vastaava määrä.

suurpedon elottomalle irtaimistolle aiheuttamasta 
välittömästä vahingosta voidaan korvata enintään se 
arvo, joka irtaimistolla oli vahingon sattuessa.

17 §
Metsävahinkojen korvaaminen

Hirvieläimen aiheuttamasta metsävahingosta voidaan 
korvata ne taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat 
metsänviljelyaineiston arvon merkittävästä alenemi-
sesta sekä taimikon tai sitä varttuneemman puuston 
arvon merkittävästä alenemisesta sekä vahinkoalueen 
välttämättömästä täydennysviljelystä tai uudelleen 
metsityksestä.

korvausta ei makseta hirvieläimen taimikolle aihe-
uttamasta vahingosta, jos taimikko ei ollut vahingon 
sattuessa metsälain (1093/1996) 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla taloudellisesti kasvatuskelpoinen.

18 §
Metsänviljelyaineiston korvaaminen

Metsänviljelyaineiston arvon katsotaan alentuneen 
merkittävästi silloin, kun se ei hirvieläimen aiheutta-
mien vaurioiden johdosta enää täytä aineistolle asetet-
tuja laatuvaatimuksia.

Metsänviljelyaineistolle aiheutuneesta vahingosta 
voidaan korvata enintään metsänviljelyaineiston käy-
pää arvoa vastaava määrä vähennettynä säästyneillä 
nosto-, varastointi- ja muilla kustannuksilla.

19 §
taimikon ja sitä varttuneemman  

puuston korvaaminen
taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon katso-
taan alentuneen merkittävästi, jos vahinkoalueella on 
yksi tai useampi vähintään 0,1 hehtaarin suuruinen yh-
tenäinen hirvieläimen vahingoittamien puiden alue.

taimikolle ja sitä varttuneemmalle puustolle ai-
heutuneen vahingon määrää laskettaessa otetaan huo-
mioon hirvieläimen yksittäisten puiden päärangalle, 
sivuoksille, neulas- tai lehtimassalle tai kuorelle aihe-
uttamien vaurioiden suuruus. Vahingoittuneeksi kat-
sotaan kasvatettaviksi tarkoitetut kokonaan tuhoutu-
neet puut ja ne puut, joiden kasvu tai laatu on vaurioi-
den johdosta pysyvästi alentunut. Vahingon määrittä-
misessä otetaan huomioon lisäksi vahinkoalueen 
maantieteellinen sijainti ja pinta-ala, metsätyyppi tai 
kasvupaikka, puulaji, taimien tai puiden lukumäärä ja 
keskipituus ennen vahinkoa sekä vahingoittuneiden 
taimien tai puiden lukumäärä.

korvausta ei makseta, jos kasvatuskelpoisten puu-
lajien vahingoittumattomien taimien lukumäärä tasai-
sesti jakaantuneena ylittää metsänhoitosuositusten 
mukaiset metsänuudistamisen tavoitteena olevat tai-
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mitiheydet.
taimikolle ja sitä varttuneemmalle puustolle ai-

heutuneen vahingon korvauksen laskemisessa käytet-
tävistä puulajikohtaisista vaurioluokista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.

20 §
taimikolle ja sitä varttuneemmalle puustolle 

aiheutuneen vahingon määrittäminen
taimikolle ja sitä varttuneemmalle puustolle aiheutu-
neen vahingon suuruus määritetään metsäkeskuksit-
tain taimikkojen ja varttuneemman puuston lasken-
nallisten käypien arvojen ja 19 §:n 2 momentissa tar-
koitettujen tekijöiden perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään taimikon ja 
sitä varttuneemman puuston laskennallisen käyvän ar-
von määrittämiseen sekä vahinkojen korvausten las-
kentaan käytettävät laskentakaavat.

korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähen-
nyksenä huomioon samalle vahinkoalalle korvauksen 
hakemista edeltävän kolmen vuoden aikana taimikon 
tai sitä varttuneemman puuston arvon merkittävästä 
alenemisesta maksetut korvaukset. Vähennystä ei kui-
tenkaan tehdä, jos:

1) vahinkoalalle on edellisen vahingon jälkeen teh-
ty täydennysviljely tai uudelleen viljely;

2) vahinkoalalle on edellisen vahingon jälkeen 
syntynyt luontaisesti täydennysviljelyä tai uudelleen 
viljelyä vastaava määrä kehityskelpoisia taimia; tai

3) uudet vahingot kohdistuvat pääasiassa taimiin 
tai puihin, jotka ovat edellisen vahingon jälkeen olleet 
vahingoittumattomia.

Muiden tuhonaiheuttajien kasvatuskelvottomaksi 
vahingoittamia taimia ei oteta huomioon puuston kas-
vu- ja laatutappiokorvausta laskettaessa.

21 §
täydennysviljelyn tai uudelleen  

metsityksen korvaaminen
Vahinkoalan välttämättömästä täydennysviljelystä tai 
uudelleen metsityksestä aiheutuvan korvauksen laske-
misessa otetaan huomioon kohtuulliset kustannukset, 
jotka aiheutuvat metsänviljelyaineiston hankkimises-
ta, viljelytoimenpiteen tai uudistumisen edellyttämäs-
tä suunnittelusta, työnjohdosta ja työstä. kustannus-
ten määrittämisessä noudatetaan kestävän metsätalou-
den rahoituksesta annettuja säännöksiä.

taimisuojia, heinäntorjunta-aineita sekä niiden 
hankinnasta aiheutuneita kustannuksia ei korvata.

jos vahinkoalueella tehdään täydennys- tai uudel-
leenviljely hirvieläinten ja muiden tuhonaiheuttajien 
yhteensä aiheuttamien vahinkojen vuoksi, voidaan kor-
vausta täydennys- ja uudelleenviljelystä maksaa siltä 
osin kuin vahingot ovat hirvieläinten aiheuttamia.

22 §
Henkilövahinkojen korvaaminen

suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta makset-
tava korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvaus-

lain (412/1974) 5 luvun 2, 2 a–2 d, 3, 4, 7 ja 8 §:n ja 7 
luvun 3 §:n säännöksiä.

4 luku
Vahingon ilmoittaminen ja arviointi

23 §
Vahingosta ilmoittaminen

sen, joka aikoo hakea tässä laissa tarkoitettua korva-
usta riistaeläimen aiheuttamasta vahingosta, tulee va-
hingon havaittuaan tehdä viipymättä vahinkoilmoitus 
vahingon toteamista ja arviointia sekä muita asian 
vaatimia toimenpiteitä varten. Porovahingoissa vahin-
koilmoituksen tekee paliskunta poronomistajalta tai 
muulta henkilöltä saamansa ilmoituksen perusteella.

Vahinkoilmoitus tehdään:
1) henkilövahingoista vahinkopaikkakunnan polii-

sille;
2) viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista 

vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle;

3) metsävahingoista vahinkopaikkakunnan toimi-
valtaiselle metsäkeskukselle.

Vahinkoilmoituksessa on annettava asian laadun mu-
kaan seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

1) vahingonkärsijän nimi-, osoite-, tila- ja muut 
yhteystiedot;

2) vahingon tapahtumispaikka ja muut tarvittavat 
paikkatiedot;

3) vahingon aiheuttaja;
4) vahingon ajankohta;
5) kasvilaji, vahinkopinta-ala ja tuhoutuneen sadon 

määrä;
6) eläinlaji ja tapettujen tai vahingoittuneiden 

eläinten määrä;
7) tuhoutuneen tai vahingoittuneen irtaimiston laji 

ja määrä;
8) onko vahingonkärsijällä mahdollisuus saada va-

hingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perus-
teella;

9) muut vahingon suuruuteen vaikuttavat seikat.
Maaseutuvirasto vahvistaa ilmoituslomakkeen 

kaavan sekä voi antaa tarkempia määräyksiä vahin-
koilmoitusten teknisessä käsittelyssä noudatettavasta 
menettelystä.

24 §
Maastotarkastuksen järjestäminen

kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää 23 
§:ssä tarkoitetun vahingon toteamiseksi ja arvioimi-
seksi tarvittavat viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porova-
hinkojen maastotarkastukset. Metsäkeskus järjestää 
vastaavasti metsävahinkojen maastotarkastukset.

Porovahinkojen maastotarkastusten tarpeellisuu-
desta ja järjestämisestä sekä kustannusten korvaami-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja metsävahinkojen tar-
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kastusten teknisestä järjestämisestä voi Maaseutuvi-
rasto antaa tarkempia määräyksiä.

25 §
Maastotarkastuksesta ilmoittaminen

Maastotarkastuksesta on hyvissä ajoin etukäteen il-
moitettava vahinkoa kärsineelle sekä riistanhoitoyh-
distyksen edustajalle. Vahinkoa kärsineellä ja riistan-
hoitoyhdistyksen edustajalla on oikeus olla läsnä 
maastotarkastuksessa sekä oikeus liittää maastotar-
kastuksesta laadittuun arviokirjaan oma käsityksensä 
vahingosta.

Porovahinkojen osalta myös asianomaisen palis-
kunnan edustajalle on hyvissä ajoin etukäteen ilmoi-
tettava maastotarkastuksesta. Paliskunnan edustajalla 
on myös oikeus olla läsnä maastotarkastuksessa sekä 
oikeus liittää maastotarkastuksesta laadittuun arvio-
kirjaan oma käsityksensä vahingosta.

26 §
Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinkojen 

toteaminen ja arviointi
Viljelysvahingon toteaa ja arvioi vahinkopaikkakun-
nan maaseutuelinkeinoviranomainen noudattaen, mitä 
satovahingon arvioinnista satovahinkolaissa sääde-
tään.

eläin-, irtaimisto- ja porovahingon toteaa ja arvioi 
vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen. kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi tar-
vittaessa käyttää porovahingon toteamisessa ja arvi-
oinnissa esteetöntä asiantuntijaa. arviointi on tehtävä 
viipymättä sen jälkeen, kun kunnan maaseutuelinkei-
noviranomainen on saanut vahingosta tiedon.

jos vahinko on tapahtunut muussa kuin vahingon-
kärsijän kotikunnassa, tulee arvioinnin suorittajan lä-
hettää vahinkoilmoitus ja arviokirja vahingonkärsijän 
kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kor-
vauspäätöksen tekemistä varten.

edellä 2 momentissa tarkoitettuun esteettömään 
asiantuntijaan sovelletaan hänen suorittaessaan poro-
vahingon toteamis- ja arviointitehtävää rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

27 §
Metsävahinkojen toteaminen ja arviointi

Metsävahingon toteaa ja arvioi vahinkopaikkakunnal-
la toimivaltainen metsäkeskus. Metsäkeskus voi tar-
vittaessa käyttää metsävahingon toteamisessa ja arvi-
oinnissa apuna hyväksymäänsä esteetöntä asiantunti-
jaa. arviointi on tehtävä viimeistään kolmen vuoden 
kuluessa vahingon syntymisestä.

Metsäkeskuksen toimihenkilöön tämän lain mu-
kaisissa tehtävissä sekä 1 momentissa tarkoitettuun 
asiantuntijaan hänen suorittaessaan metsävahingon 
toteamis- ja arviointitehtävää sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

28 §
Henkilövahinkojen toteaminen ja arviointi

Henkilövahingon toteaa vahinkopaikkakunnan polii-
siviranomainen. Poliisi suorittaa vahinkopaikalla po-
liisitutkinnan korvauksen perusteen selvittämiseksi.

Vahinkotapahtumasta on tehtävä poliisiilmoitus, 
johon merkitään vahingon kärsineen osalta henkilö- ja 
osoitetiedot sekä lisäksi vahinkotapahtuman kulku ja 
ne vahingot, jotka henkilölle ovat ilmeisesti aiheutu-
neet.

Henkilövahingon laadun ja vaikeusasteen määrit-
telee Valtiokonttori vahingoittunutta henkilöä hoita-
neen lääkärin antaman lausunnon perusteella.

29 §
Arviokirja

Vahingon arvioinnista on laadittava viljelys-, eläin-, 
irtaimisto-, poro- ja metsävahinkojen osalta erillinen 
arviokirja. Maaseutuvirasto vahvistaa arviokirjojen 
kaavan.

5 luku
korvauksen hakeminen ja maksaminen

30 §
toimivaltainen viranomainen korvauskäsittelyssä
Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinkojen korva-
uskäsittelyssä toimivaltainen viranomainen on haki-
jan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

Metsävahinkoa koskevan korvausasian ratkaisee 
vahinkopaikkakunnalla toimivaltainen metsäkeskus.

Henkilövahinkojen korvauskäsittelyssä toimival-
tainen viranomainen on Valtiokonttori.

31 §
Hakemuksen jättäminen

kirjallinen korvaushakemus on jätettävä kuukauden 
kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta tai va-
hingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin antaman 
lausunnon ajankohdasta toimivaltaiselle viranomai-
selle tai metsäkeskukselle.

erityisestä syystä korvausta voidaan hakea myö-
hemminkin.

32 §
korvaushakemus

korvaushakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) korvauksen hakijan nimi ja osoite sekä tila- ja 

muut yhteystiedot;
2) korvauksen hakijan yhteyshenkilön nimi ja yh-

teystiedot;
3) korvauksen hakijan kotikunta;
4) porovahingoissa korvauksen hakijan paliskunta 

ja paliskuntanumero;
5) vahingon aiheuttaja;
6) vahinkolaji;
7) vahinkopaikkakunta;
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8) vahinkopaikan paikkatieto;
9) korvauksen hakijan kunnalle tai metsäkeskuk-

selle maksamat arviointikustannukset;
10) selvitys korvauksen hakijan mahdollisuudesta 

saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla 
perusteella;

11) haettavan korvauksen suuruus.
korvaushakemukseen on liitettävä vahingosta laa-

dittu arviokirja. Henkilövahinkojen osalta korvausha-
kemukseen on liitettävä poliisi-ilmoitus sekä lisäksi 
vahingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin lausunto 
ja selvitys vahingosta aiheutuneista hoito- ja muista 
kustannuksista.

Hakijan tulee korvaushakemuksen käsittelyn yhte-
ydessä pyynnöstä antaa tiedot muistakin seikoista, 
joita 30 §:n mukainen toimivaltainen viranomainen 
tarvitsee korvaushakemuksen ratkaisemiseksi.

Maaseutuvirasto vahvistaa korvaushakemuksen 
kaavan sekä voi antaa tarkempia määräyksiä korvaus-
hakemusten teknisessä käsittelyssä noudatettavasta 
menettelystä.

33 §
korvauspäätös

korvaushakemukseen on annettava kirjallinen päätös, 
josta tulee käydä selvästi ilmi seuraavat seikat:

1) korvattavan vahingon laatu ja määrä;
2) korvauksen määrä ja laskentaperuste;
3) korvauksen mahdollisen takaisin perimisen pe-

rusteet.
korvauspäätöstä muutoin samoin kuin muutoksen-

hakuohjausta koskee, mitä hallintolain (434/2003) 7 
luvussa säädetään.

34 §
Viranomaisten tietojensaantioikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseutuvirastolla, 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisella ja metsä-
keskuksella on salassapitosäännösten estämättä oike-
us saada muulta viranomaiselta korvauksen hakijaa 
koskevia sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
korvausta koskevan asian käsittelemiseksi. tällaisia 
tietoja ovat korvauksen hakijan taloudellista asemaa 
ja liike- tai ammattitoimintaa taikka muuta korvauk-
sen myöntämisen tai takaisinperinnän kannalta merki-
tyksellistä olosuhdetta koskevat tiedot.

35 §
korvausten seurantajärjestelmä

korvausten ja avustusten myöntämisen, maksamisen, 
tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä korvausjärjes-
telmän toimivuuden ja vaikutusten seurannan tietojär-
jestelmänä toimii riistavahinkorekisteri.

rekisterin kehittämisestä vastaavat Maa- ja metsä-
talousministeriö ja Maaseutuvirasto. rekisterin yllä-
pidosta vastaavat ja henkilötietolaissa (523/1999) tar-
koitettuna rekisterinpitäjänä toimivat edellä mainittu-
jen lisäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset, 
metsäkeskukset ja Valtiokonttori yhdessä.

rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
1) hakijan nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus 

tai yritys ja yhteisötunnus;
2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) korvattavaa vahinkoa tai myönnettävää avustus-

ta koskevat hakemuksen sisältämät tiedot;
4) tiedot korvauksen tai avustuksen maksamises-

ta;
5) tiedot takaisinperittävistä korvauksista ja avus-

tuksista;
6) muut tilastojen laatimista, riistaeläinten aiheut-

tamien vahinkojen seurantaa ja tutkimusta tai euroo-
pan yhteisöjen komissiolle annettavia raportteja ja 
valvontaa varten tarvittavat tiedot.

36 §
tietojen julkisuus ja tietojen luovuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseutuvirastolla, 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisella ja metsä-
keskuksella on salassapitosäännösten estämättä oike-
us luovuttaa muulle viranomaiselle tai euroopan yh-
teisön toimielimelle tässä laissa säädettyä tehtävää 
hoidettaessa saatuja, korvauksen saajaa koskevia tie-
toja, jotka ovat välttämättömiä viranomaiselle tai toi-
mielimelle säädetyn tarkastustehtävän suorittamiseksi 
tai sen valvomiseksi, että euroopan yhteisön lainsää-
däntöä on noudatettu.

salassapitosäännösten estämättä korvauksen haki-
jan kotikuntaa, vahingon aiheuttajaa, vahinkolajia, va-
hinkopaikkakuntaa, vahinkopaikan paikkatietoa, arvi-
ointikustannuksia sekä haetun ja maksetun korvauk-
sen suuruutta koskevia tietoja voidaan luovuttaa myös 
riistaeläinten kantoja, niiden aiheuttamia vahinkoja ja 
vahinkojen ennaltaehkäisyä varten tehtäviin tutkimus-
tarkoituksiin sekä riistaeläinkantojen metsästyksen 
mitoitusta ja kohdentamista koskevaan päätöksente-
koon.

edellä 1 ja 2 momentin perusteella saatuja tietoja 
ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jo-
hon niitä on pyydetty.

tietojen julkisuudesta säädetään muutoin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999).

37 §
tietojen säilyttäminen ja  

rekisteröidyn tarkastusoikeus
riistavahinkorekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään 
kymmenen vuotta siitä, kun korvauksen viimeinen 
maksuerä on maksettu. jos korvaus on määrätty takai-
sinperittäväksi, säilytetään tietoja edellä säädetyn 
kymmenen vuoden ajan lisäksi vuoden ajan takaisin-
perintäpäätöksen täytäntöönpanosta.

rekisteröidyn oikeuteen tarkastaa häntä koskevat 
riistavahinkorekisteriin sisältyvät tiedot, tiedoissa ole-
vien virheiden tai puutteiden oikaisuun sekä vanhen-
tuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamiseen sovel-
letaan, mitä henkilötietolaissa säädetään.
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38 §
Vahinkoyhdistelmät

Maaseutuviraston tulee toimittaa maa- ja metsätalous-
ministeriölle määrärahojen varaamista varten vuosit-
tain helmikuun loppuun mennessä yhdistelmä edelli-
sen kalenterivuoden aikana arvioiduista viljelys-, 
eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista.

Metsäkeskuksen tulee toimittaa maa- ja metsätalo-
usministeriölle määrärahojen varaamista varten vuo-
sittain helmikuun loppuun mennessä yhdistelmä toi-
mialueellaan edellisen kalenterivuoden aikana arvioi-
duista metsävahingoista sekä aikaisempien korvaus-
päätösten perusteella edelleen vireillä olevista korvat-
tavista metsävahingoista.

Valtiokonttorin tulee toimittaa maa- ja metsätalo-
usministeriölle määrärahojen varaamista varten vuo-
sittain helmikuun loppuun mennessä yhdistelmä edel-
lisen kalenterivuoden aikana arvioiduista henkilöva-
hingoista sekä aikaisempien korvauspäätösten perus-
teella edelleen vireillä olevista korvattavista henkilö-
vahingoista.

Vahinkoyhdistelmien sisällöstä voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

39 §
Maksatusyhdistelmät

Maaseutuviraston, metsäkeskuksen ja Valtiokonttorin 
tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle vuo-
sittain marraskuun loppuun mennessä yhdistelmät 
korvatuista vahingoista.

Maksatusyhdistelmien sisällöstä voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

6 luku
korvauksen palautus ja takaisinperintä

40 §
korvauksen palauttaminen

korvauksen saajan tulee viipymättä palauttaa korva-
uksen myöntäjälle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 
perusteettomasti saamansa korvaus tai sen osa. jos pa-
lautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jät-
tää palauttamatta.

41 §
korvauksen takaisinperintä

korvauksen myöntäneen tai maksaneen viranomaisen 
ja, metsävahinkoja koskevan korvauksen osalta met-
säkeskuksen esityksestä, Maaseutuviraston on pää-
töksellään määrättävä korvauksen maksaminen lope-
tettavaksi sekä jo maksettu korvaus takaisin perittä-
väksi, jos:

1) korvauksen saaja on jättänyt palauttamatta korva-
uksen tai sen osan, joka 40 §:n mukaan on palautetta-
va;

2) korvauksen saaja on antanut korvauksen myön-

täjälle tai maksajalle väärän tai harhaanjohtavan tie-
don seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikut-
tamaan korvauksen saantiin tai määrään, taikka salan-
nut sellaisen seikan;

3) korvaus on muusta syystä myönnetty tai mak-
settu perusteettomasti; taikka

4) euroopan yhteisön lainsäädännössä sitä edelly-
tetään.

Periminen saadaan toimittaa siinä järjestyksessä 
kuin verojen ulosotosta säädetään. takaisin periminen 
voidaan toimittaa myös siten, että korvauksen saajalle 
saman viranomaisen tai metsäkeskuksen tämän lain 
nojalla myöhemmin myöntämää korvausta vähenne-
tään takaisin perittävällä määrällä.

42 §
korko

korvauksen saajan on maksettava palautettavalle tai 
takaisin perittävälle määrälle korvauksen maksupäi-
västä takaisinmaksupäivään saakka korkolain 
(633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista kor-
koa korotettuna kolmella prosenttiyksiköllä.

43 §
Viivästyskorko

jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään 
takaisinperimispäätöksessä määrättynä eräpäivänä, 
sille on maksettava eräpäivästä lukien vuotuista vii-
västyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun korkokannan mukaan.

44 §
kohtuullistaminen

kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, Valtiokont-
tori ja Maaseutuvirasto voivat 41 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa päättää, että osa palautettavasta tai takai-
sin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta 
tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimää-
räinen palauttaminen tai takaisinperintä on kohtuu-
tonta korvauksen saajan taloudelliseen asemaan ja 
olosuhteisiin tai olosuhteiden muutokseen nähden.

erityisen painavasta syystä korvauksen myöntänyt 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, Valtiokont-
tori tai Maaseutuvirasto voi päättää, että palautettava 
tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai 
viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä.

45 §
takaisinperinnän määräaika

korvauksen takaisinperintään ei saa ryhtyä, kun kym-
menen vuotta on kulunut korvauksen tai sen viimei-
sen erän maksamisesta.
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7 luku
erinäiset säännökset

46 §
Maksut maastotarkastuksen suorittamisesta  

ja vahingon arvioinnista
kunta voi periä viljelys-, eläin- tai irtaimistovahinko-
jen vahingonkärsijältä vahingon maastotarkastuksen 
suorittamisesta ja vahingon arvioinnista enintään 
omakustannusarvon suuruisen maksun.

Porovahinkojen osalta vahingon maastotarkastuk-
sen suorittamisesta ja siitä perittävästä maksusta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Metsäkeskus voi periä vahingonkärsijältä maksun 
maastotarkastuksen suorittamisesta ja metsävahingon 
arvioinnista. Metsäkeskuksen suoritteista perittävistä 
maksuista annetaan tarkempia säännöksiä maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella.

47 §
Muutoksenhaku

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
päätökseen haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus työvoima- ja elinkeinokeskukselle 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. toimi-
valtainen on se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka 
toimialueella asianomainen kunta sijaitsee.

työvoima- ja elinkeinokeskuksen, metsäkeskuk-
sen ja Maaseutuviraston tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakuntaan siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätök-
seen, joka koskee korvauksen takaisinperintää, saa ha-
kea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Muutoin valituslautakunnan tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallintooikeus myöntää valitus-
luvan. Maa- ja metsätalousministeriön tekemään val-
tionapupäätökseen voi hakea valtionavustuslain mu-
kaisesti oikaisua maa- ja metsätalousministeriöltä.

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään.

48 §
Päätöksen täytäntöönpano

tässä laissa tarkoitettu korvauspäätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

korvauksen takaisin perimistä koskeva päätös voi-
daan panna täytäntöön siinä järjestyksessä kuin vero-
jen ulosotosta säädetään.

49 §
Maa- ja metsätalousministeriön valvontatehtävä

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on valvoa 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten, metsäkes-
kusten ja Maaseutuviraston toimintaa niiden hoitaessa 
tässä laissa säädettyjä tehtäviä. Maa- ja metsätalous-
ministeriöllä on oikeus saada kuntien maaseutuelin-
keinoviranomaisilta, metsäkeskuksilta ja Maaseutuvi-
rastolta valvontatehtäväänsä liittyviä yleisiä käyttö- ja 
seurantatietoja ja tehdä tämän lain noudattamisen val-
vonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Maa- ja metsäta-
lousministeriön tarkastusoikeuteen ja tarkastusten 
suorittamiseen sovelletaan valtionavustuslain 16 ja 
17 §:n säännöksiä.

Maa- ja metsätalousministeriöllä on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada kuntien maaseu-
tuelinkeinoviranomaisilta, metsäkeskuksilta ja Maa-
seutuvirastolta sellaisia tehtävänsä hoitamiseksi vält-
tämättömiä tietoja tuen hakijaa ja saajaa koskevista 
seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän lain 
noudattamisen varmistamiseksi tuen myöntämisessä, 
maksamisessa ja käytön valvonnassa.

50 §
Maaseutuviraston valvontatehtävä

Maaseutuviraston tehtävänä on suorittaa tämän lain 
noudattamisen valvonnassa tarpeellisia kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaisten sekä metsäkeskusten tar-
kastuksia sen mukaan kuin maa- ja metsätalousminis-
teriö tarkemmin määrää. Maaseutuviraston valvonta-
tehtävään sovelletaan tällöin, mitä 49 §:ssä säädetään 
maa- ja metsätalousministeriön valvontatehtävästä.

Maaseutuvirasto voi käyttää apunaan tarvittaessa 
työvoima- ja elinkeinokeskusten apua valvontatehtä-
vänsä suorittamiseen.

51 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009. 
lain 35 ja 37 § tulee kuitenkin voimaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävänä ajankohtana.

ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

52 §
Siirtymäsäännös

edellä 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
omistusoikeusrajoitusta ei sovelleta, jos yhteismetsän 
osakaskunta on muodostettu ennen 1 päivää maalis-
kuuta 2003.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2009

tasavallan Presidentti 

tArJA HALONeN 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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rikoslaki 

10 luku
Menettämisseuraamuksista (V:1.1.2002, 

A:26.10.2001, Sk: 875/2001)

10 luku on lisätty l:lla 26.10.2001/875, joka tuli voi-
maan 1.1.2002.

1 § Menettämisseuraamuksen yleiset edellytykset. 
Menettämisseuraamuksen määräämisen edellytykse-
nä on laissa rangaistavaksi säädetty teko (rikos).

Menettämisseuraamuksen määrääminen voi perus-
tua myös rangaistavaksi säädettyyn tekoon,

1) jonka tekijä ei teon hetkellä ole täyttänyt viittä-
toista vuotta tai on syyntakeeton;

2) jonka tekijä on rangaistusvastuusta vapaa 4 lu-
vun 2 §:n, 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 
3 momentin tai 45 luvun 26 b §:n 2 momentin nojalla; 
taikka (515/2003) 

3) josta oikeushenkilö voidaan tuomita rangaistuk-
seen 9 luvun nojalla, vaikkei rikoksentekijää saada 
selville tai muusta syystä tuomita rangaistukseen.

2 § Hyödyn menettäminen. rikoksen tuottama talou-
dellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi. 
Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, 
osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on 
tehty.

jos rikoksen tuottaman hyödyn määrästä ei ole 
saatavissa selvitystä tai se on vain vaikeuksin esitettä-
vissä, hyöty on arvioitava ottaen huomioon rikoksen 
laatu, rikollisen toiminnan laajuus ja muut olosuh-
teet.

Hyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin se on 
palautettu tai tuomittu taikka tuomitaan suoritettavak-
si loukatulle vahingonkorvauksena tai edunpalautuk-
sena. jos korvaus- tai edunpalautusvaatimusta ei ole 
esitetty tai se on vielä ratkaisematta silloin, kun me-
nettämisvaatimuksesta annetaan ratkaisu, menettä-
misseuraamus on tuomittava.

3 § Laajennettu hyödyn menettäminen. Omaisuus voi-
daan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyk-
si.

1) siltä, jonka todetaan syyllistyneen rikokseen, 
josta voidaan tuomita vähintään neljä vuotta vankeut-
ta tai sellaisen rikoksen rangaistavaan yritykseen taik-
ka 32 luvun 1 §:ssä, 46 luvun 4 §:ssä, 50 luvun 1 tai 4 
§:ssä taikka alkoholilain (459/1968) 82 §:ssä tarkoi-
tettuun rikokseen sekä

2) 1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen osalliselta ja 
siltä, jonka puolesta tai hyväksi edellä mainittu rikos 
on tehty, jos rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi 
tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä ja jos on syy-
tä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi pe-
räisin rikollisesta toiminnasta, jota ei ole pidettävä vä-

häisenä.
edellä 1 momentissa mainittu omaisuus voidaan 

tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi 
myös

1) siltä, joka on 1 momentissa tarkoitettuun henki-
löön sellaisessa suhteessa, jota tarkoitetaan takaisin-
saannista konkurssipesään annetun lain (758/1991)  
3 §:n 1 momentissa (läheinen) sekä 

2) yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta, yhtiöltä, 
muulta yhteisöltä tai säätiöltä, joka on 1 momentissa 
tarkoitettuun henkilöön tai hänen läheiseensä sellai-
sessa suhteessa, jota tarkoitetaan takaisinsaannista 
konkurssipesään annetun lain 3 §:n 2 momentin 1 tai 
2 kohdassa,

jos on syytä olettaa, että omaisuus on menettämis-
seuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämisek-
si siirretty edellä mainituille.

edellä 2 momentissa tarkoitettua menettämisseu-
raamusta ei tuomita, jos omaisuus on siirretty yli viisi 
vuotta aikaisemmin kuin 1 momentissa tarkoitettu ri-
kos on tehty.

jos kaksi tai useampi tuomitaan samaan menettä-
misseuraamukseen, he vastaavat siitä yhteisvastuulli-
sesti.

4 § Rikoksentekovälineen menettäminen. Valtiolle me-
netetyksi on tuomittava rikoksen tekemisessä käytet-
ty:

1) ampuma- tai teräase sekä muu niihin rinnastetta-
va hengenvaarallinen välinen; ja

2) muu esine tai omaisuus, jonka hallussapito on 
rangaistavaa.

Menetetyksi voidaan tuomita myös:
1) esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen ri-

koksen tekemisessä; ja
2) oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen 

rikokseen läheisesti liittyvä esine tai omaisuus, joka 
on yksinomaan tai pääasiallisesti tahallista rikosta var-
ten hankittu tai valmistettu taikka ominaisuuksiltaan 
erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen.

Menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkit-
taessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien  
rikosten ehkäisemiseen.

5 § Muun omaisuuden menettäminen. rikoksella tuo-
tettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen koh-
teena ollut esine tai omaisuus on tuomittava valtiolle 
menetetyksi, jos sen hallussapito on rangaistavaa.

rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu 
taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voi-
daan tuomita kokonaan tai osaksi menetetyksi, jos 
menettämisseuraamus on tarpeen:

1) esineen tai omaisuuden terveydelle tai ympäris-
tölle haitallisten ominaisuuksien vuoksi;

2) uusien rikosten ehkäisemiseksi, ja esine on erityi-
sen sovelias rikoksen kohteeksi tai rikolliseen käyttöön;

3) säännöstelyä taikka maahantuontia tai maasta-
vientiä koskevien säännösten tai määräysten tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi; tai

4) luonnon tai ympäristön suojelemiseksi annettu-
jen säännösten tai määräysten tarkoituksen toteutta-
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miseksi.
astia, päällys tai muu väline, jota on käytetty me-

netetyksi tuomittavan esineen tai omaisuuden säilyttä-
miseen, voidaan myös tuomita menetetyksi, jos me-
nettämisseuraamusta ei muuten ole hankaluuksitta 
mahdollista panna täytäntöön.

6 §  Menettämisen rajoitukset. Menetetyksi ei tuomita 
4 tai 5 §:ssä tarkoitettua esinettä tai muuta omaisuutta, 
joka kokonaan tai osaksi kuuluu muulle kuin rikok-
sentekijälle, rikokseen osalliselle tai sille, jonka puo-
lesta tai suostumuksin rikos on tehty. esine tai omai-
suus voidaan kuitenkin tuomita menetetyksi siltä, jol-
le se on rikoksen tekmisen jälkeen siirretty, jos hän 
sen vastaanottaessaan on tiennyt esineen tai omaisuu-
den liittymisestä rikokseen tai hänellä on ollut perus-
teltu syy sitä epäillä taikka jos hän on saanut sen lah-
jana tai muuten vastikkeetta.

esine tai omaisuus on sen omistusoikeudesta riip-
pumatta tuomittava menetetyksi, jos sen omistajakin 
sitä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen.

7 § Menettämisseuraamuksen raukeaminen. tuomi-
oistuin voi menettämisvaatimuksen ratkaistessaan 
vastaajan suostumuksella määrätä, että menettämis-
seuraamus raukeaa, jos 4 tai 5 §:ssä tarkoitettuun esi-
neeseen tai omaisuuteen tehdään määräajassa tuo-
miossa mainittavat muutokset tai sen suhteen muuten 
menetellään tuomiossa mainitulla tavalla, joka tekee 
menettämisseuraamuksen tarpeettomaksi.

ulosottomies valvoo tuomiossa mainittujen vel-
voitteiden noudattamista ja päättää menettämisen rau-
keamisesta.

Menettämisseuraamukseen tuomittu voi valittaa 
päätöksestä siinä järjestyksessä kuin ulosottovalituk-
sesta säädetään. ulosottomies voi erityisestä syystä 
jatkaa 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa. Menet-
tämisseuraamuksen raukeamisesta on ilmoitettava Oi-
keusrekisterikeskukselle.

Menettämisseuraamukseen tuomittu vastaa kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat muutostöistä ja muutoin 
tuomion täytäntöönpanosta.

8 § Arvon menettäminen. jos 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua 
esinettä tai omaisuutta ei voida tuomita menetetyksi 
6 §:n 1 momentissa säädetyn rajoituksen vuoksi tai 
siksi, että esine tai omaisuus on kätketty tai sitä ei 
muutoin tavoiteta, rikoksentekijä, rikokseen osallinen 
ja se, jonka puolesta tai suostumuksin rikos on tehty, 
voidaan tuomita esineen tai omaisuuden sijasta me-
nettämään kokonaan tai osaksi sen arvo. arvon me-
nettämiseen voidaan tuomita myös se, jolle esine tai 
omaisuus on siirretty, jos hän sen vastaanottaessaan 
on tiennyt sen liittymisestä rikokseen tai hänellä on 
ollut perusteltu syy sitä epäillä taikka hän on saanut 
sen lahjana tai muuten vastikkeetta.

arvoa ei kuitenkaan tuomita menetetyksi, jos 1 
momentissa tarkoitettu henkilö saattaa todennäköi-
seksi, että esine tai omaisuus on hävitetty tai käytet-
ty.

jos kaksi tai useampi tuomitaan samaa esinettä tai 

omaisuutta koskevaan arvon menettämiseen, he vas-
taavat siitä yhteisvastuullisesti. se, jota ei ole tuomittu 
menettämään arvoa kokonaan, vastaa kuitenkin vain 
tuomitusta määrästä.

9 § Menettämisseuraamuksen vaatiminen. Menettä-
misseuraamus määrätään syyttäjän tai rangaistusmää-
räysmenettelystä annetun lain (692/1993) 3 §:ssä tar-
koitetun virkamiehen vaatimuksesta. Myös asian-
omistaja voi esittää menettämisvaatimuksen ajaes-
saan yksin syytettä oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain (689/1997) 7 luvun mukaisesti.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 lu-
vun 8 b §:ssä säädetään perusteista, joiden nojalla 
syyttäjä saa jättää menettämisvaatimuksen esittämät-
tä. (650/2003) 

10 § Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen. 
Menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, 
jos

1) hyöty taikka esineen tai omaisuuden arvo on vä-
häinen;

2) tekijä jätetään rangaistukseen tuomitsematta  
3 luvun 5 §:n 3 tai 4 momentin taikka muun vastaavan 
lainkohdan nojalla; tai

3) menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi 
kohtuutonta ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai 
omaisuuden laatu, vastaajan taloudellinen asema sekä 
muut olosuhteet.

Menettämisseuraamus voidaan 1 momentissa mai-
nituilla edellytyksillä määrätä koskemaan esineen tai 
omaisuuden sijasta sen arvoa taikka vain osaa esinees-
tä tai omaisuudesta tai sen arvosta. Menetetyksi voi-
daan niin ikään tuomita osa sekä esineestä tai omai-
suudesta että sen arvosta. Menetetyksi voidaan tuomi-
ta myös osa hyödystä.

Vastaaja oli jätetty alkoholipitoisen aineen välittä-
misestä rikoslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla 
rangaistukseen tuomitsematta. kysymys rikoksen 
tuottaman taloudellisen hyödyn ja alkoholijuoman ar-
von tuomitsematta jättämisestä. 

11 § Erinäisiä säännöksiä. tutkittaessa esitutkinnas-
sa tai oikeudenkäynnissä muun kuin rikoksesta epäil-
lyn tai rikoksesta syytetyn vastuuta menettämisseu-
raamuksesta on soveltuvin osin noudatettava, mitä ri-
koksesta epäillystä tai rikosasian vastaajasta sääde-
tään.

jos korvausta taikka edunpalautusta on suoritettu 
tai tuomittu suoritettavaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun ratkaisun antamisen jälkeen, menettämisseuraa-
mus voidaan panna täytäntöön vastaavalla määrällä 
vähennettynä. jos menettämisseuraamus on jo pantu 
täytäntöön, vastaava määrä voidaan tuomita suoritet-
tavaksi valtion varoista. kanne asiasta on nostettava 
kantajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa 
viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona menettä-
misseuraamusta koskeva tuomio sai lainvoiman. Vas-
taajana asiassa on valtio, jota edustaa Oikeusrekisteri-
keskus.

joka on vilpittömässä mielessä saanut kiinnityksen 
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taikka pantti- tai pidätysoikeuden 4 tai 5 §:ssä tarkoi-
tettuun, menetetyksi tuomittuun esineeseen tai omai-
suuteen, voi saada maksun sen arvosta saamisen 
erääntymisestä riippumatta. kanne siitä on nostettava 
2 momentissa mainitussa ajassa ja tuomioistuimessa. 
Muussa tapauksessa kiinnitys taikka pantti- tai pidä-
tysoikeus raukeaa.

2 a luku
Sakosta, muuntorangaistuksesta ja 

rikesakosta

9 §
rikesakkorikkomukset

rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös jäte-
laissa (1072/1993) säädetyn roskaamiskiellon vähäi-
sestä rikkomisesta sekä kalastuslaissa (286/1982) sää-
detyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suo-
rittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun 
suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittä-
misen laiminlyönnistä. (515/2002)

3 luku 

10 § jos joku, pelastaakseensa itseään tahi toista taik-
ka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaaras-
ta, on tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pelastus 
ilman sitä olisi ollut mahdoton; tutkikoon oikeus, teon 
ja asianhaarain mukaan, onko hän teostaan jääpä ran-
kaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden tahi 
2 §.n 1 momentin mukaan vähennetyn rangaistuksen.

16 luku
rikoksista viranomaisia vastaan  

(563/98)

1 §
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

joka
1) käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen 
virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julki-
sen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen,

2) muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sel-
laisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virka-
miestä vastaan tai

3) käyttää väkivaltaa virkamiestä tai häneen 15 lu-
vun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevaa 
henkilöä vastaan kostaakseen sellaisen virkatoimen,

on tuomittava virkamiehen väkivaltaisesta vastus-
tamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 
ja enintään neljäksi vuodeksi.

Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuo-
mitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa maini-
tulla tavalla palvelusta toimittavaa sotilasta tai sitä 

kohtaan, joka virkamiehen pyynnöstä tai suostumuk-
sella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä sisäl-
tävässä virkatoimessa.

2 §
Virkamiehen vastustaminen

jos virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, huo-
mioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys 
taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuu-
tena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa 
tehty, rikoksentekijä on tuomittava virkamiehen vas-
tustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.

3 §
Haitanteko virkamiehelle

joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa oikeudetto-
masti estää tai yrittää estää 1 §:ssä tarkoitetun virka-
toimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä, on tuomittava 
haitanteosta virkamiehelle sakkoon.

Haitanteosta virkamiehelle tuomitaan myös se, 
joka menettelee 1 momentissa mainitulla tavalla pal-
velusta toimittavaa sotilasta tai sitä kohtaan, joka vir-
kamiehen pyynnöstä tai suostumuksella avustaa vir-
kamiestä julkisen vallan käyttöä sisältävässä virkatoi-
messa.

4 §
Niskoittelu poliisia vastaan

joka
1) jättää noudattamatta rajavartiomiehen tehtävän 

suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käs-
kyn tai kiellon,

2) kieltäytyy antamasta rajavartiomiehelle rajavar-
tiolain (578/2005) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
henkilötietoja,

3) jättää noudattamatta rajavartiolain 38 §:ssä tar-
koitetun, rajavartiomiehen liikenteen ohjaamiseksi 
taikka kulkuneuvon pysäyttämiseksi taikka siirtämi-
seksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määrä-
yksen,

4) jättää noudattamatta meripelastusjohtajan meri-
pelastuslain (2001/1145) 11 a §:n nojalla antaman 
kiellon tai määräyksen tai

5) hälyttää aiheettomasti rajavartiomiehen tai anta-
malla vääriä tietoja vaikeuttaa rajavartiomiehen toi-
mintaa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, niskoittelusta rajavartio-
miestä vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kol-
meksi kuukaudeksi.

5 §
Väärän henkilötiedon antaminen

joka erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä 
väärin tai antaa muutoin henkilöllisyydestään väärän 
tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituk-
sessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokort-
tia tai muuta sen kaltaista todistusta, on tuomittava 
väärän henkilötiedon antamisesta sakkoon tai van-
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keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

6 §
Sakkovilppi

joka hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa 
viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, 
varallisuudestaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta 
maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti to-
tuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, on tuo-
mittava sakkovilpistä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kolmeksi kuukaudeksi.

7 §
rekisterimerkintärikos

joka
1) aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen 

virheen viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin an-
taa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon tai

2) hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka 
toista vahingoittaakseen käyttää hyväkseen 1 kohdas-
sa tarkoitetulla tavalla aiheutettua virhettä,

on tuomittava rekisterimerkintärikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 §
Väärän todistuksen antaminen

viranomaiselle
joka antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkitykselli-
sen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen tai siihen 
rinnastettavan teknisen tallenteen taikka laadittuaan sel-
laisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle sanot-
tuun tarkoitukseen käytettäväksi, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sak-
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle 
tuomitaan myös viranomaisen erityisen valvonnan 
alaisen toiminnan harjoittaja taikka tämän edustaja tai 
palveluksessa oleva henkilö tai valvottavan yhteisön 
tilintarkastaja, joka lakiin perustuvan tarkastuksen yh-
teydessä tai lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta 
muuten täyttäessään antaa valvovalle viranomaiselle 
oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen 
suullisen tiedon.

9 §
Virkavallan anastus

joka toista erehdyttääkseen
1) ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toi-

meen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltai-
nen viranomainen saa tehdä, tai

2) muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkis-
ta valtaa käyttävänä virkamiehenä,

on tuomittava virkavallan anastuksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

9 a §
Lähestysmiskiellon rikkominen

jos lähestymiskieltoon tai väliaikaiseen lähestymis-
kieltoon määrätty rikkoo lähestymiskieltoa koskevas-
sa ratkaisussa yksilöityä kieltoa, hänet on tuomittava 
lähestymiskiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään yhdeksi vuodeksi. (902/98)

10 §
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon  

rikkominen
joka oikeudettomasti

1) murtaa viranomaisen asettaman lukon, sinetin, 
esteen tai merkinnän, jolla esine tai muu kohde on sul-
jettu tai eristetty, tai muuten murtautuu viranomaisen 
tällä tavoin sulkemaan esineeseen tai muuhun kohtee-
seen,

2) tunkeutuu viranomaisen sulkemaan rakennuk-
seen tai huoneeseen tai muuten rikkoo rikoksen selvit-
tämisen turvaamiseksi pakkokeinolain 6 luvun 2 §:n 
nojalla annetun kiellon,

3) ryhtyy takavarikkoon tai vakuutustakavarik-
koon otettuun, ulosmitattuun tai sellaiseen irtaimeen 
esineeseen, jonka muualle siirtämisen viranomainen 
on kieltänyt, tai

4) vastoin hukkaamiskieltoa tai muuta viranomais-
kieltoa hukkaa tai luovuttaa omaisuutta tai vastoin 
maksukieltoa maksaa saatavan tai palkan,

on tuomittava omaisuutta koskevan viranomais-
kiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi.

edellä 1 momentin 1 kohdassa viranomaisella tar-
koitetaan suomen viranomaisen lisäksi ulkomaan tul-
liviranomaista.

11 §
Liiketoimintakiellon rikkominen

joka rikkoo liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liike-
toimintakiellon, on tuomittava liiketoimintakiellon 
rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.

liiketoimintakiellon rikkomisesta tuomitaan myös 
se, joka toimii toisen välikätenä liiketoimintakiellon tai 
väliaikaisen liiketoimintakiellon kiertämiseksi.

12 §
Viranomaisen hallussa olevan

todistuskappaleen hävittäminen
joka oikeudettomasti hävittää, ottaa haltuunsa, vahin-
goittaa tai muutoin tekee käyttökelvottomaksi yleises-
sä arkistossa tai viranomaisen hallussa olevan asiakir-
jan tai muun todistuskappaleen taikka viranomaisen 
pitämän yleisen rekisterin tai sen osan, on tuomittava 
viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hä-
vittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdek-
si vuodeksi.
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13 § (604/2002) 
Lahjuksen antaminen

joka virkamiehelle lupaa, tarjoaa tai antaa hänen 
toiminnastaan palvelussuhteessa hänelle tai toiselle 
tarkoitetun lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai 
pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikut-
tamaan virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa, on 
tuomittava lahjuksen antamisesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kahdeksi vuodeksi.

lahjuksen antamisesta tuomitaan myös se, joka 
virkamiehen toiminnasta palvelussuhteessa lupaa, tar-
joaa tai antaa 1 momentissa tarkoitetun lahjan tai edun 
toiselle.

14 §
törkeä lahjuksen antaminen

jos lahjuksen antamisessa
1) lahjalla tai edulla pyritään saamaan asianomainen 

toimimaan palvelussuhteessa velvollisuuksiensa vas-
taisesti lahjojaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai 
toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen tai

2) lahjan tai edun arvo on huomattava ja lahjuksen 
antaminen on myös kokonaisuutena arvostellen tör-
keä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lahjuksen 
antamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukau-
deksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

14 a § (604/2002) 
Lahjuksen antaminen kansanedustajalle

joka kansanedustajalle lupaa, tarjoaa tai antaa hä-
nelle tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun oikeudet-
toman edun, jotta tämä edun vuoksi edustajantoimes-
saan menettelisi jonkin eduskunnassa käsiteltävänä 
olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi 
tietyllä tavalla, on tuomittava lahjuksen antamisesta 
kansanedustajalle sakkoon tai vankeuteen enintään 
neljäksi vuodeksi.

15 §
Vangin laiton vapauttaminen

joka laittomasti
1) vapauttaa vangin, pidätetyn tai kiinniotetun 

taikka sotilaskurinpitolaissa (331/1983) tarkoitettuun 
arestiin määrätyn henkilön vankilasta tai muusta säi-
lytyspaikasta tai häntä vartioivan, saattavan tai kuljet-
tavan virkamiehen tai sotilaan huostasta taikka auttaa 
häntä pääsemään karkuun tai

2) estää toimivaltaista virkamiestä tai sotilasta ot-
tamasta kiinni pakosalla olevaa vangittavaksi tai pidä-
tettäväksi määrättyä tai kiinniotettavaa henkilöä,

on tuomittava vangin laittomasta vapauttamisesta  
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

16 §
Vangin karkaaminen

Vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva 
kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun 
arestiin määrätty henkilö, joka karkaa tai yrittää kara-
ta rangaistuslaitoksesta tai muusta säilöstä taikka hän-

tä vartioivan, saattavan tai kuljettavan henkilön huos-
tasta, on tuomittava vangin karkaamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

17 §
Vangin varustautuminen aseella

Vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva 
kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun 
arestiin määrätty henkilö, joka vastoin hänen tietoon-
sa saatettua kieltoa valmistaa, hankkii tai pitää hallus-
saan ampuma- tai teräaseen tai niihin rinnastettavan 
hengenvaarallisen välineen, on tuomittava vangin va-
rustautumisesta aseella sakkoon tai vankeuteen enin-
tään yhdeksi vuodeksi.

18 § (604/2002)
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

lahjuksen antamiseen, törkeään lahjuksen antami-
seen ja lahjuksen antamiseen kansanedustajalle sovel-
letaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta sää-
detään.

19 §
rajoitussäännös

tämän luvun 1–3 §:n säännöksiä ei sovelleta 17 luvun 
6 §:ssä tarkoitettuihin tekoihin.

20 § (604/2002)
Soveltamisalasäännökset

sovellettaessa tämän luvun 1–3 §:ää rikollisen teon 
kohteena olevaan virkamieheen rinnastetaan 40 luvun 
11 §:ssä tarkoitettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, joka toimii 
kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa 
taikka suomen alueella kansainvälisen sopimuksen 
tai muun kansainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämis- tai rikosten ennalta estämis- tai 
esitutkintatehtävissä, ja julkista valtaa käyttävä henki-
lö sekä palvelusta toimittava sotilas. (282/2007)
sovellettaessa tämän luvun 9 §:ää virkamieheen rin-
nastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoitettu julkista luotta-
mustehtävää hoitava henkilö, sellainen ulkomainen 
virkamies, joka toimii kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen palveluksessa taikka suomen alueella kan-
sainvälisen sopimuksen tai muun kansainvälisen vel-
voitteen nojalla tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo-, ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämis- tai ri-
kosten ennalta estämis- tai esitutkintatehtävissä, ja 
julkista valtaa käyttävä henkilö. (282/2007) 
sovellettaessa tämän luvun 13 ja 14 §:ää rikollisen 
teon kohteena olevaan virkamieheen rinnastetaan 40 
luvun 11 §:ssä tarkoitettu julkista luottamustehtävää 
hoitava henkilö, julkisyhteisön työntekijä, ulkomai-
nen virkamies, julkista valtaa käyttävä henkilö ja soti-
las.
sovellettaessa tämän luvun 14 a §:ää rikollisen teon 
kohteena olevaan kansanedustajaan rinnastetaan 40 
luvun 11 §:ssä tarkoitettu ulkomaisen parlamentin jä-
sen.
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24 § (650/2004)
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistu-
miseen, laittoman maahantulon järjestämiseen, törke-
ään laittoman maahantulon järjestämiseen, eläinsuo-
jelurikokseen, uhkapelin järjestämiseen, väkivaltaku-
vauksen levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaavan kuvan levittämiseen, törkeään sukupuolisi-
veellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittä-
miseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esit-
tävän kuvan hallussapitoon ja sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavaan markkinointiin sovelletaan, mitä oikeus-
henkilön rangaistusvastuusta säädetään.

28 luku

10 § (24.8.1990/769) luvaton pyynti. joka luvatto-
masti metsästää toisen metsästysalueella tai kalastaa 
tai muuten pyytää toisen kalavedessä taikka ylittää la-
kiin, lupaan sopimukseen tai päätökseen perustuvan 
metsästys- tai kalastusoikeutensa, on tuomittava lu-
vattomasta pyynnistä sakkoon. 

luvattomasta pyynnistä tuomitaan myös se, joka 
tahallaan luvattomasti pyydystää tai tappaa rauhoitta-
mattoman eläimen sellaisella alueella, jolla hänellä ei 
ole tähän oikeutta tai lupaa. (515/2002)

41 luku (531/2007)
Aserikoksista

1 §
Ampuma-aserikos

joka ampuma-aselain (1/1998) vastaisesti
1) siirtää tai tuo suomeen, siirtää suomesta, kau-

pallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai val-
mistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan 
tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita 
tai erityisen vaarallisia ammuksia,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai muuntaa 
ampuma-aseen tai aseen osan, pitää ampumarataa 
taikka kouluttaa ampuma-aseiden käyttöön,

3) lainaa ampuma-aseen tai aseen osan sille, jolla 
ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinon-
harjoittajalle ampuma-aselain 25 §:n 1 momentissa 
säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö ampuma-aselain 110 §:n 1 momen-
tissa säädetyn velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä 
varten valmistetut, korjatut, suomeen siirretyt tai tuo-
dut ampuma-aseet tai patruunat taikka

6) laiminlyö ampuma-aselain 112 a §:ssä sääde-
tyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampumakelvotto-
maksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
ampuma-aserikoksena ei pidetä 1 momentin 1 

jos muualla kuin tässä laissa säädetään rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevien säännösten soveltami-
sesta muuhun kuin 1–4 momentissa tarkoitettuun hen-
kilöön, hänet rinnastetaan rikollisen teon kohteena 
olevaan virkamieheen sovellettaessa tämän luvun 
1–3, 9, 13 ja 14 §:ää.

17 luku
rikoksista yleistä järjestystä vastaan

14 § (1431/2006)
eläinsuojelurikos

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pa-
hoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tar-
peellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten
1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojalla annetun 
säännöksen,
2) eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) tai 
sen nojalla annetun säännöksen tai
3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/etY 
ja 93/119/eY ja asetuksen (eY) n:o 1255/97 muutta-
misesta annetun neuvoston asetuksen (eY) n:o 
1/2005 liitteen i vastaisesti kohtelee eläintä julmasti 
tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, 
on tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

15 §
Lievä eläinsuojelurikos

jos eläinsuojelurikos, ottaen huomioon aiheutetun 
kärsimyksen, kivun tai tuskan laatu tai muut rikok-
seen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen 
vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä eläin-
suojelurikoksesta sakkoon.

23 § (563/1998)
Seuraamuksia koskevia säännöksiä

joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä 
eläinsuojelurikoksesta, voidaan samalla tuomita me-
nettäneeksi oikeutensa pitää tai hoitaa eläimiä taikka 
muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. eläintenpito-
kielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka tuomi-
taan eläinsuojelulain 54 §:n 1 momentin nojalla eläin-
suojelurikkomuksesta tai eläinten kuljetuksesta anne-
tun lain 39 §:n nojalla eläinkuljetusrikkomuksesta ja 
jota voidaan pitää soveltumattomana tai kykenemättö-
mänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. kielto 
voidaan antaa määräajaksi tai pysyvästi. kielto voi 
koskea määrättyjen eläinlajien pitämistä tai eläinten 
pitämistä yleensä. eläintenpitokielto voidaan määrätä 
myös henkilölle, joka jätetään rangaistukseen tuomit-
sematta tämän lain 3 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla. 
kielto on voimassa muutoksenhausta huolimatta, 
kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisesti. (1431/2006) 
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kohdassa tarkoitettua ampuma-aseen, aseen osan, pat-
ruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallus-
sapitoa, jos tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloit-
teisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen 
poliisin haltuun.

2 §
törkeä ampuma-aserikos

jos ampuma-aserikoksessa
1) rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen am-

puma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen 
osia,

2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellis-
ta hyötyä taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen tör-

keä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-
aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukau-
deksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

3 §
Lievä ampuma-aserikos

jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen koh-
teena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut 
rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostel-
len vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä 
ampuma-aserikoksesta sakkoon.

4 §
Vaarallisia esineitä koskevien säännösten  

rikkominen
joka järjestyslain 9 §:n vastaisesti tuo maahan tai val-
mistaa vaarallisen esineen tai pitää sellaista kaupan, 
on tuomittava vaarallisia esineitä koskevien säännös-
ten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

5 §
Vaarallisen esineen hallussapito

joka järjestyslain 9 §:n vastaisesti pitää yleisellä pai-
kalla tai yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa 
hallussaan vaarallista esinettä, on tuomittava vaaralli-
sen esineen hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi.

6 §
toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen  

tai aineen hallussapito
joka järjestyslain 10 §:n vastaisesti pitää yleisellä pai-
kalla hallussaan toisen vahingoittamiseen soveltuvaa 
esinettä tai ainetta taikka ampuma-asetta tai räjähtä-
vää esinettä erehdyttävästi muistuttavaa esinettä, on 
tuomittava toisen vahingoittamiseen soveltuvan esi-
neen tai aineen hallussapidosta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

7 §
toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen 

luovuttaminen alaikäiselle
joka järjestyslain 11 §:n vastaisesti myy tai muuten 
pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle ilma-aseen, jou-
sitoimisen aseen tai harppuunan, on tuomittava toisen 
vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamises-
ta alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.

8 §
rikesakko

rikesakosta seuraamuksena vähäisestä 6 §:ssä tarkoi-
tetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen 
tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 7 §:ssä tarkoi-
tetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen 
luovuttamisesta alaikäiselle säädetään 2 a luvun 9 §:n 
5 momentissa ja 6 momentin nojalla annetulla valtio-
neuvoston asetuksella.

48 luku

Ympäristörikoksista

1 § (748/2007) Ympäristön turmeleminen. joka tahal-
laan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, 
ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla 
annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa 
edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsitte-
lee tai säilyttää ainetta, valmistetta tai tuotetta taikka 
käyttää laitetta ympäristönsuojelulain (86/2000) no-
jalla annetun säännöksen vastaisesti tai otsonikerrosta 
heikentävistä aineista annetun euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (eY) n:o 2037/2000 vastai-
sesti taikka jätelain (1072/1993) 60 §:n 1 momentissa 
mainitun säännöksen tai jätelain nojalla annetun sään-
nöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai 
kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mukaisen 
jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa taikka

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää suomen alu-
een kautta jätettä jätelain tai sen nojalla annetun sään-
nöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai 
jätteiden siirrosta annetun euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (eY) n:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta 
tai tuotetta vastoin ympäristönsuojelulain nojalla an-
nettua asetusta taikka vastoin otsonikerrosta heikentä-
vistä aineista annettua euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (eY) n:o 2037/2000, tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista annettua euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (eY) n:o 842/2006, vaa-
rallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annettua 
euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (eY) n:o 
304/2003 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä 
direktiivin 79/117/etY muuttamisesta annettua eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta (eY) n:o 
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joka muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta
1) puuttuu ympäristöön 1 §:n 1 momentin 1 koh-

dassa tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla taikka 
2) rikkoo jätelakia tai ympäristönsuojelulakia tai 

niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä  
1 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
siten, että ympäristölle tai terveydelle aiheutettu va-
hinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri 
ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon 
pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus ja muut seikat, on 
tuomittava tuottamuksellisesta ympäristön turmelemi-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo-
deksi.

5 § Luonnonsuojelurikos. joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta

1) oikeudettomasti hävittää tai turmelee luonnon-
suojelulaissa (1096/1996) tai sen nojalla suojeltavaksi 
tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimen-
piderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon määrä-
tyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luon-
toon kuuluvan kohteen taikka 

2) luonnonsuojelulain tai sen nojalla annetun sään-
nöksen tai määräyksen vastaisesti erottaa ympäristös-
tään taikka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa suo-
men alueen kautta kohteen taikka myy, luovuttaa, os-
taa tai ottaa vastaan kohteen, joka on mainitulla taval-
la erotettu ympäristöstään, tuotu maahan tai viety 
maasta, on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyt-
tää suomalaista alusta valaanpyyntiin taikka rikkoo 
valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 
2 tai 2 a §:n maahantuontikieltoa taikka 3 §:n rauhoi-
tussäännöstä tai haltuunottokieltoa. 

luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan niin ikään 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
aiheuttaa vahinkoa etelämanneraluee lla alkuperäi-
senä esiintyville eliöille rikkomalla etelämantereen 
ympäristönsuojelusta annetun lain (28/1998) 4 §:n  
2 momentissa tarkoitettua kieltoa taikka menettele-
mällä ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen 
vastaisesti lain 21 §:n 1 momentissa, 23 §:n 1 momen-
tissa tai 25 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

luonnonsuojelurikoksena ei kuitenkaan pidetä te-
koa, jonka merkitys luonnonsuojelun kannalta on  
vähäinen. 

tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

6 § Rakennussuojelurikos. joka tahallaan tai törkeäs-
tä huolimattomuudesta ilman laissa edellytettyä lupaa 
purkaa, hävittää, turmelee tai peittää rakennettuun 
ympäristöön kuuluvan kohteen, joka on

1) maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla an-
netulla määräyksellä suojeltu tai 

2) rakennussuojelulain (60/85) nojalla suojeltu tai 
päätetty asettaa toimenpidekieltoon, on tuomittava ra-
kennussuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kahdeksi vuodeksi.

850/2004 taikka vie maasta muuntogeenisiä organis-
meja, niitä sisältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin 
muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittä-
vistä siirroista annettua euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (eY) n:o 1946/2003 siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muu-
ta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai 
roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomitta-
va ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi. (409/2009) 

edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tahalli-
sen rikoksen yritys on rangaistava.

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ryh-
tyy muuten kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
muuttamaan ympäristöä vastoin maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999), vesilain (264/1961) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai saimaan ja 
Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden nojalla an-
nettuja säännöksiä, yleisiä tai yksittäistapausta koske-
via määräyksiä taikka kaavaa tai lupaa siten, että teko 
on omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pi-
laantumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

2 § Törkeä ympäristön turmeleminen. jos ympäristön 
turmelemisessa

1) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko 
tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen 
huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkä-ai-
kaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka

2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn 
johdosta saadusta viranomisen määräyksestä tai kiel-
losta huolimatta ja rikos on myös kokonaisuutena ar-
vostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeäs-
tä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään 
neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä  
1 §:ssä on yrityksestä säädetty.

3 § Ympäristörikkomus. jos ympäristön turmelemi-
nen, huomioon ottaen ympäristölle tai terveydelle ai-
heutetun vaaran tai vahingon vähäisyys taikka muut 
rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostel-
len vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava ympäristö-
rikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 
ympäristönsuojelulain 64 §:n nojalla annettuja määrä-
yksiä. 

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan niin ikään se, 
joka laiminlyö ympäristönsuojelulain 28 ja 29 §:ssä 
tarkoitetun velvollisuuden hakea ympäristölupaa, joll-
ei teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava. 

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo ve-
siliikennelain 5 §:ää tai vesiliikennelain 15 tai 16 §:n 
nojalla annettuja kieltoja tai rajoituksia siten, että teko 
on omiaan aiheuttamaan vaaraa ympäristölle. 

4 § Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen. 
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rakennussuojelurikoksesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pur-
kaa, hävittää tai turmelee muinaismuistolaissa 
(295/63) tarkoitetun kiinteän muinaisjäännöksen taik-
ka aluksen hylyn tai sen osan ilman laissa edellytettyä 
lupaa tai lupaehtojen vastaisesti.

rakennussuojelurikoksesta tuomitaan niin ikään 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
vahingoittaa, siirtää tai tuhoaa etelämantereen ympä-
ristönsuojelusta annetun lain (28/1998) 4 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetun historiallisen paikan tai 
muistomerkin. 

tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

7 § Vastuun kohdentuminen. tässä luvussa rangaista-
vaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistuk-
seen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai lai-
minlyönti on. tätä arvioitaessa on otettava huomioon 
asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimival-
tuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen 
osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

8 § (297/2003) on kumottu l:lla 297/2003.

9 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu. tässä luvussa 
mainittuihin rikoksiin sovelletaan, mitä oikeushenki-
lön rangaistusvastuusta säädetään.

48 a luku
Luonnonvararikoksista (515/2002)

1 §
Metsästysrikos

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeu-
dettomasti

1) metsästää käyttäen metsästyslaissa (615/1993) 
kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka 
vastoin metsästyslaissa säädettyä moottorikäyttöisen 
kulkuneuvon käytön rajoitusta,

2) metsästää vastoin metsästyslain tai sen nojalla 
annettua riistaeläimen rauhoitusta tai metsästyskieltoa 
tai -rajoitusta tai kiintiötä koskevaa säännöstä tai mää-
räystä taikka ilman pyyntilupaa tai

3) aiheuttaa metsästäessään vaaraa tai vahinkoa 
ihmiselle tai toisen omaisuudelle taikka rikkoo ylei-
sen turvallisuuden vuoksi annettua metsästystä koske-
vaa kieltoa tai rajoitusta,

on tuomittava metsästysrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2 §
kalastusrikos

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) käyttää kalastuksessa räjähdyksellä tai muulla 

tavoin aikaansaatua painetta taikka ampuma-asetta tai 
sähkövirtaa,

2) kalastaa huomattavassa laajuudessa vastoin ka-
lastuslain tai sen nojalla annettua kalojen tai rapujen 
rauhoitusta, pyydyksiä, pyynnin harjoittamista, pyyn-

tikieltoa, pyyntirajoitusta tai kalojen tai rapujen ala-
mittaa koskevaa säännöstä tai yleistä tai yksittäistapa-
usta koskevaa määräystä,

3) kalastaa euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen 37 artiklan nojalla annetuissa euroopan yh-
teisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuk-
sissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä tai mää-
räyksissä kielletyllä pyyntivälineellä, pyyntitavalla 
taikka kiellettynä pyyntiaikana, tai

4) luvattomasti kalastuslain vastaisesti istuttaa tai 
siirtää vesialueelle kala- tai rapulajia tai niiden kantaa, 
jota siellä ei ennestään ole siten, että teko on  omiaan 
aiheuttamaan vaaraa tai vahinkoa kalakannalle tai ka-
lavedelle, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, kalastusrikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

3 §
Metsärikos

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) hakkaa metsää metsälain (1093/1996) 5 §:n  

2 momentin tai 5 §:n 4 momentin nojalla annetun kas-
vatus- tai uudistushakkuuta koskevan säännöksen tai 
määräyksen vastaisesti tai

2) rikkoo suojametsäaluetta tai suoja-aluetta kos-
kevaa metsälain tai sen nojalla annettua säännöstä tai 
määräystä,

on tuomittava metsärikoksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kahdeksi vuodeksi.

Metsärikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan 
vahingoittaa metsän hoito- tai käyttötoimenpiteellä 
ympäristöstään selvästi erottuvaa metsäluonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luonnonti-
laista tai luonnontilaisen kaltaista elinympäristöä met-
sälain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyk-
sen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa 
tai lupaehdon vastaisesti siten, että teko on omiaan 
vaarantamaan kyseisen elinympäristön ominaispiir-
teiden säilymistä.

4 §
Laittoman saaliin kätkeminen

joka kätkee, hankkii, kuljettaa, välittää tai kauppaa 
metsästysrikoksella tai kalastusrikoksella saatua saa-
lista, vaikka tietää, että se on tällä tavalla saatu, on 
tuomittava laittoman saaliin kätkemisestä sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

edellä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta ei 
tuomita henkilöä, joka on osallinen rikokseen, jolla 
laiton saalis on saatu. Pykälän 1 momenttia ei myös-
kään sovelleta rikoksentekijän kanssa yhteistaloudes-
sa asuvaan henkilöön, joka ainoastaan käyttää tai ku-
luttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin 
tarpeisiin hankkimaa saalista.
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2 §
Ampuma-ase

Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaa-
sunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun rä-
jähdyspaineen avulla voidaan ampua luote ja, hauleja 
tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita si-
ten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. 

ampuma-aseina ei pidetä seuraavia välineitä, el-
leivät ne ole ilman erityistietoja ja -taitoja muutetta-
vissa välineiksi, joilla voidaan ampua luoteja tai hau-
leja siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle: 

1) rakennustyössä käytettäviksi suunnitellut ja 
valmistetut naulaimet; 

2) hengenpelastuksessa taikka tieteellisessä tai 
teollisessa käyttötarkoituksessa käytettäviksi suunni-
tellut ja valmistetut välineet. 

ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampuma-
kelvottomaksi säädetään asetuksella. 

3 §
Aseen osa

Aseen osalla tarkoitetaan ampuma-aseesta irrallisena 
olevaa patruunapesää ja sitä vastaavaa osaa, piippua ja 
putkea sekä sulkulaitetta. 

aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi säädetään asetuksella. 

4 §
Ammus

Ammuksella tarkoitetaan ruutikaasunpaineen, nalli-
massan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen 
avulla ammuttavaa luotia, haulia ja muuta tarviketta, 
joka voi aiheuttaa vaaraa ihmiselle. 

5 §
Patruuna

Patruunalla tarkoitetaan ampuma-aseessa käytettä-
väksi soveltuvaa käyttövalmista hylsyn, nallin, ruudin 
ja ammuksen sekä nallin, ruudin ja ammuksen yhdis-
telmää sekä vastaavaa tarviketta. 

tässä laissa tarkoitetaan: 
1) haulikon patruunalla käyttövalmista reuna-

kantaista patruunaa, joka koostuu hylsystä, hylsyn 
kannasta, luodista tai hauleista, välitulpista, ruudista 
ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta nallista, sekä 
rakenteeltaan vastaavaa patruunaa; 

2) keskisytytteisellä patruunalla käyttövalmista 
patruunaa, joka koostuu hylsystä, luodista tai hauleis-
ta, ruudista ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta 
nallista, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa; 

3) reunasytytteisellä patruunalla käyttövalmista 
reunakantaista patruunaa, joka koostuu hylsystä, luo-
dista tai hauleista, ruudista ja ruudin syttymisen 
aiheut tavasta, kannan reunaan sijoitetusta nallimas-
sasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa; 

4) kaasupatruunalla käyttövalmista, kyynelkaa-
sua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan sii-
hen verrattavaa lamaannuttavaa ainetta levittävää pat-
ruunaa, joka koostuu hylsystä, ruudista, nallista ja am-

5 §
Syyteoikeus

jos kalastusrikoksella, metsästysrikoksella tai laittoman 
saaliin kätkemisellä on loukattu ainoastaan yksityisen oi-
keutta, virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Mitä 1 luvussa säädetään suomen ulkopuolella teh-
dyn, suomeen kohdistuvan rikoksen syytteeseen saatta-
misesta ja siitä tuomitsemisesta, koskee myös 2 §:ssä 
tarkoitettua kalastusrikosta, milloin se on tehty suo-
men aluevesien ulkopuolella.

6 §
Metsästyskielto

Metsästysrikoksesta tuomittava, joka on menettelyl-
lään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästys-
tä koskevista säännöksistä, voidaan määrätä metsäs-
tyskieltoon vähintään yhdeksi ja enintään viideksi 
vuodeksi. samalla hänet on määrättävä luovuttamaan 
metsästyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle.

Metsästyskieltoon määrätty ei saa metsästyskiel-
lon aikana metsästää eikä toimia metsästyslain 28 §:ssä 
tarkoitettuna metsästyksen johtajana. Metsästyskielto 
voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään ran-
gaistukseen tuomitsematta tämän lain 3 luvun 3 §:n 
nojalla.

kielto on voimassa muutoksenhausta huolimatta, 
kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisesti.

Ampuma-aselaki

annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku
Soveltamisala

1 §
Soveltamisala

tätä lakia sovelletaan ampuma-aseisiin, aseen osiin, 
patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin. 

(601/2001) Mitä tässä laissa säädetään ampuma-
aseista, koskee myös ohjus- ja raketinheitinjärjestel-
miä ja kaasusumuttimia. kaasusumuttimiin ei kuiten-
kaan sovelleta 2–10, 12, 15, 31–33, 35, 35 a, 36, 42–
45, 45 a, 45 b, 46–55 ja 56–63 §:ää, 66 §:n 1 momen-
tin 1 ja 3 kohtaa eikä 68, 70–72, 74–77, 80–82, 89, 90, 
110, 112 ja 112 a §:ää. Muista soveltamisalaa koske-
vista poikkeuksista säädetään 17 §:ssä.
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muttaessa kaasuksi muodostuvasta osasta, sekä raken-
teeltaan vastaavaa patruunaa; 

5) merkinantopatruunalla käyttövalmista, 
merkin antoon ja valaisuun valmistettua, reunakantais-
ta tai keskisytytteistä patruunaa, joka koostuu hylsys-
tä, ruudista, nallista ja ammuttaessa valoa, savua tai 
ääntä synnyttävästä osasta, sekä rakenteeltaan vastaa-
vaa patruunaa. 

Patruunoiden osista, jotka ovat tai jotka sisältävät 
räjähdysvaarallisia aineita, on voimassa, mitä niistä 
räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa 
(263/1953) ja sen nojalla säädetään. 

l räjähdysvaarallisista aineista 263/1953 on ku-
mottu l:lla 390/2005, ks. l vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 4 § 
2 mom.

6 §
Ampuma-aseiden tyypit

tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit ovat 
haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienois-
pistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, 
kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu 
ampuma-ase. 

tässä laissa tarkoitetaan: 
1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten tu-

ettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista ampu-
ma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 
millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 millimetriä 
sekä jossa käytetään haulikon patruunaa; 

2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä vasten tuet-
tavaksi valmistettua rihlapiippuista ampuma-asetta, 
jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja 
piipun tai putken pituus vähintään 400 millimetriä sekä 
jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 

3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reu-
nasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa; 

4) pistoolilla ampuma-asetta, jonka kokonaispi-
tuus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 
millimetriä ja jossa käytetään keski- tai reunasytyt-
teistä patruunaa; 

5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään 
reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa; 

6) revolverilla ampuma-asetta, jonka kokonais-
pituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 
millimetriä ja jossa käytetään pyörivään patruunarul-
laan ladattavaa keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 

7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa käytetään 
pyörivään patruunarullaan ladattavaa reunasytytteistä 
.22 kaliiperista patruunaa; 

8) yhdistelmäaseella olkapäätä vasten tuettavaksi 
valmistettua ampuma-asetta, jossa on ainakin kaksi 
piippua tai putkea ja jonka kokonaispituus on vähin-
tään 840 millimetriä ja piippuyhdistelmän pituus vä-
hintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai 
reunasytytteistä patruunaa ja haulikon patruunaa; 

9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään 
kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruu-
noita; 

10) merkinantopistoolilla ampuma-asetta, jossa 
käytetään merkinantopatruunaa ja jolla ei voida am-
pua muita patruunoita; 

11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka on 
suunniteltu ja valmistettu vain mustalla ruudilla käy-
tettäväksi; 

12) muulla ampuma-aseella asetta, joka raken-
teeltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poik-
keaa tässä pykälässä määritellyistä ampuma-aseista. 

7 §
Ampuma-aseiden toimintatavat

tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden toimintatavat 
ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli, itselataava kerta-
tuli ja sarjatuli. 

tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kertatulella toimintatapaa, jossa lippaattoman 

ampuma-aseen jokainen piippu tai putki on laukauk-
sen jälkeen ladattava uudella patruunalla ja jossa 
aseen laukaisukoneisto on jokaisen piipun tai putken 
osalta viritettävä ulkopuolisella voimalla uudestaan 
laukauksen jälkeen; 

2) lippaallisella kertatulella toimintatapaa, jossa 
lippaalla varustetun ampuma-aseen jokainen piippu 
tai putki on laukauksen jälkeen ladattava uudella pat-
ruunalla ja jossa aseen laukaisukoneisto on jokaisen 
piipun tai putken osalta viritettävä ulkopuolisella voi-
malla uudestaan laukauksen jälkeen; 

3) itselataavalla kertatulella toimintatapaa, jossa 
ampuma-ase latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen 
jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän energian tai 
siihen liitetyn energialähteen avulla ja jossa aseella 
voidaan laukaista yhdellä liipaisimen painalluksella 
vain yksi patruuna kussakin patruuna pesässä; 

4) sarjatulella toimintatapaa, jossa ampuma-ase 
latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen jälkeen auto-
maattisesti aseessa syntyvän energian tai siihen liite-
tyn energialähteen avulla ja jossa aseella voidaan lau-
kaista yhdellä liipaisimen painalluksella peräkkäin 
useita patruunoita. 

8 §
taskuase

Taskuaseella tarkoitetaan revolveria tai pienoisrevol-
veria, joka mahtuu suorakulmaiseen, sisämitoiltaan 
140 × 190 millimetrin suuruiseen laatikkoon, sekä sel-
laista muuta 6 §:ssä mainittua ampuma-asetta, joka 
mahtuu suorakulmaiseen, sisämitoiltaan 130 × 180 
millimetrin suuruiseen laatikkoon siten asetettuna, 
että aseen piippu ja perä ovat laatikon pohjan tason 
suuntaisina. 

ampuma-asetta laatikkoon asetettaessa aseen lip-
paan tulee olla irrotettuna ja aseen olla varustettuna 
sen tavanomaisella tähtäinlaitteella ja kahvalla tai pe-
rän sivulevyillä sekä ilman aseen ulkoisia mittoja li-
sääviä osia. 
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2) kuljettamisella niiden siirtämistä paikasta toi-
seen; 

3) säilyttämisellä niiden hallintaa silloin, kun niitä 
ei kanneta tai kuljeteta; 

4) hallussapidolla niiden kantamista, kuljettamis-
ta tai säilyttämistä. 

14 §
Asealan elinkeino

(601/2001) Asealan elinkeinolla tarkoitetaan kaupal-
lisessa tarkoituksessa harjoitettavaa: 

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten kauppaa ja valmista-
mista; 

2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja 
muuntamista;

3) ampumaradan pitämistä;
4) ampuma-aseiden käyttöön kouluttamista.

15 § (508/2009)
Asekeräilijä

asekeräilijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä taik-
ka suomessa rekisteröityä tai julkista tehtävää hoita-
vaa yhteisöä tai säätiötä, jonka Poliisihallitus on hy-
väksynyt asekeräilijäksi.

16 §
kuljettamiseen liittyvät määritelmät

tässä laissa tarkoitetaan: 
1) lähtömaalla maata, josta maiden välinen ampu-

ma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen 
vaarallisten ammusten kuljetus alkaa; 

2) määrämaalla maata, jonne maiden välinen am-
puma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen 
vaarallisten ammusten kuljetus päättyy; 

3) kauttakulkumaalla maata, jonka kautta ampu-
ma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaaral-
lisia ammuksia kuljetetaan maasta toiseen; 

4) ennakkosuostumuksella euroopan unionin 
(eu) jäsenvaltion viranomaiselle esitettävää todistus-
ta, josta ilmenee, ettei ampuma-aseiden, aseen osien, 
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kul-
jettamiselle toiseen eu:n jäsenvaltioon ole estettä; 

5) loppukäyttäjätodistuksella määrämaan viran-
omaisen antamaa tai muuta luotettavaa todistusta am-
puma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen 
vaarallisten ammusten lopullisesta käyttäjästä; 

6) siirtoluvalla lupaa, joka annetaan ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaa-
rallisten ammusten kuljettamiseen eu:n jäsenvaltios-
ta toiseen; 

7) Euroopan ampuma-asepassilla aseiden han-
kinnan ja hallussapi don valvonnasta annetun neuvos-
ton direktiivin (91/477/etY), jäljempänä asedirektii-
vi, 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua eu:n jäsenvalti-
on viranomaisen antamaa todistusta, josta ilmenee, 
että todistuksessa nimetyllä on siinä valtiossa oikeus 
ampuma-asepassiin merkittyjen ampuma-aseiden, 
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-

9 §
erityisen vaarallinen ampuma-ase

Erityisen vaarallisella ampuma-aseella tarkoitetaan: 
1) sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tyk-

kiä sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vas-
taavaa ampuma-asetta sekä ohjus- ja raketinheitinjär-
jestelmää; 

2) sarjatuliasetta; 
3) muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naa-

mioi tua ampuma-asetta. 

10 §
erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset

Erityisen vaarallisilla patruunoilla tarkoitetaan: 
1) panssarin lävistämiseen suunniteltuja ja valmis-

tettuja patruunoita; 
2) räjähtävällä tai sytyttävällä ammuksella varus-

tettuja patruunoita; 
3) pistoolissa tai revolverissa käytettäviksi suunni-

teltuja ja valmistettuja keskisytytteisiä patruunoita, 
joissa on reikäpäinen ammus tai kohteeseen osues-
saan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuva am-
mus; 

4) sirpaloitumaan suunniteltuja ja valmistettuja 
patruunoita; 

5) patruunoita, joissa on nuoliammus; 
6) patruunoita, joissa on useampi kuin yksi luoti. 
Erityisen vaarallisilla ammuksilla tarkoitetaan 1 

momentin 1–3 kohdassa tarkoitettujen patruunoiden 
ammuksia. 

11 §
kaasusumutin

Kaasusumuttimella tarkoitetaan välinettä, jolla voi-
daan levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoituk-
seltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaan-
nuttavaa ainetta. 

12 §
Ampuma-aseen ja aseen osan muuntaminen

Ampuma-aseen muuntamisella tarkoitetaan toimen-
pidettä, jonka seurauksena aseen tyyppi, toimintatapa 
tai kaliiperi muuttuvat taikka muusta aseesta kuin tas-
kuaseesta tulee taskuase. 

Aseen osan muuntamisella tarkoitetaan sellaista 
aseen osalle tehtyä toimenpidettä, jonka seurauksena 
ampuma-ase muuttuu 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla, jos kyseinen osa kiinnitetään aseeseen. 

13 §
kantaminen, kuljettaminen, säilyttäminen ja 

hallussapito
tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden, aseen osien, 
patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten: 

1) (601/2001) kantamisella niiden käyttämistä täs-
sä laissa säädettyihin hyväksyttäviin käyttötarkoituk-
siin; 
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musten hallussa pitoon. 
tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden, aseen 

osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-
musten: 

1) tuonnilla kuljetusta suomeen muualta kuin 
eu:n jäsenvaltiosta; 

2) viennillä kuljetusta suomesta muualle kuin 
eu:n jäsenvaltioon; 

3) siirrolla kuljetusta eu:n jäsenvaltiosta toiseen; 
4) kauttakuljetuksella kuljetusta muualta kuin 

eu:n jäsenvaltiosta suomen kautta muualle kuin 
eu:n jäsenvaltioon. 

17 §
Soveltamisalaa koskevat poikkeukset

tämä laki ei koske: 
1) valtion harjoittamaa ampuma-aseiden, aseen 

osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten siirtoa suomeen tai suomesta, tuontia, vientiä, 
hankkimista eikä luovuttamista valtion tarkoituksiin; 

2) valtion omistamien ampuma-aseiden, aseen 
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten hallussapitoa, jos perusteena hallussapidolle on 
valtion palveluksessa olevien, valtion oppilaitoksissa 
opiskelevien tai asevelvollisuuteen perustuvaa asepal-
velusta taikka vapaaehtoista asepalvelusta suoritta-
vien henkilöiden tehtävien hoitaminen; 

3) patruunoiden hankkimista 2 kohdassa tarkoitet-
tuihin ampuma-aseisiin, jos patruunoita hankkivat 
valtion palveluksessa olevat tai valtion oppilaitokses-
sa opiskelevat; 

4) puolustusvoimien järjestämiä, sen palvelukses-
sa olevan johdolla tapahtuvia vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön liittyviä harjoituksia ja kilpailuja; 

5) valtion omistamien ampuma-aseiden, aseen 
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten kuljettamista eikä säilyttämistä; 

6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten valmistamista valtion 
laitoksissa; 

7) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja 
muuntamista valtion laitoksissa; 

8) valtion käytöstään poistamien ampuma-aseiden, 
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-
musten luovuttamista; 

9) valtion viranomaisten haltuun niiden toimival-
taan kuuluvien tehtävien perusteella tulleita ampuma-
aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia 
ammuksia; 

10) (601/2001) vieraan valtion asevoimille kuulu-
vien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten siirtoa suomeen tai 
suomesta, tuontia, vientiä, valmistamista, korjaamis-
ta, muuntamista ja hallussapitoa, jos toiminta perus-
tuu Pohjois-atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden 
ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioi-

den välillä niiden joukkojen asemasta tehtyyn sopi-
mukseen (sops 65/1997) tai muuhun kansainväliseen 
rauhanturvaamistehtävään taikka jos toimintaan on 
myönnetty lupa aluevalvontalain (755/2000) nojalla;

11) tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yh-
teisillä rajoilla tehdyn schengenin sopimuksen sovel-
tamisesta tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä 
schengenin yleissopimus, 40 tai 41 artiklassa tarkoi-
tetuille schengenin säännöstöä soveltavien valtioiden 
toimivaltaisille virkamiehille kuuluvien ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten siirtoa suomeen tai suomesta tuon-
tia, vientiä ja hallussapitoa, kun toiminta perustuu 
schengenin yleissopimuksen mainituissa artikloissa 
tarkoitettuun tarkkailuun tai takaa-ajoon; (428/2004) 

12) tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja 
yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 20, 21 ja 23 ar-
tiklassa tarkoitetuille, suomen alueella toimiville eu-
roopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehille kuu-
luvien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten siirtoa suomeen tai 
suomesta, tuontia, vientiä ja hallussapitoa, kun toi-
minta perustuu mainituissa artikloissa tarkoitettuun 
takaa-ajoon, tarkkailuun tai peitetoimintaan. 
(428/2004) 

tämä laki ei myöskään koske keskinäisestä oi-
keusavusta rikosasioissa euroopan unionin jäsenvalti-
oiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 
(148/2004) 3 §:n nojalla suomen alueella toimiville 
euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehille 
kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoi-
den ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa suo-
meen tai suomesta ja hallussapitoa. (151/.2004) 

tämä laki ei myöskään koske Belgian kuningas-
kunnan, saksan liittotasavallan, espanjan kuningas-
kunnan, ranskan tasavallan, luxemburgin suurhert-
tuakunnan, alankomaiden kuningaskunnan ja itäval-
lan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehos-
tamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen 17 ja 18 artiklan nojalla suomen alu-
eella toimiville lennon turvahenkilöille tai 24, 25 ja 28 
artiklan nojalla suomen alueella toimiville toisen val-
tion toimivaltaisille virkamiehille kuuluvien ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten siirtoa suomeen tai suomesta ja hal-
lussapitoa. (278/2007) 
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riallisesti arvokkaiden vanhojen ampuma-aseiden va-
pauttamisesta luvanvaraisuudesta tässä momentissa 
tarkoitetuin edellytyksin. 

asetuksella säädetään, mitä aseen osia pidetään 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastaavina 
aseen osina.

5 luku
Hankkiminen, yksityinen valmistaminen 

ja muuntaminen sekä hallussapito

42 §
Hankkimislupa

(601/2001) luvan ampuma-aseen ja aseen osan hank-
kimiseen (hankkimislupa) antaa ja peruuttaa hakijan 
kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos. luvan erityi-
sen vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan hankkimi-
seen antaa ja peruuttaa kuitenkin Poliisihallitus. 
Hankkimislupa oikeuttaa myös aseen ja aseen osan 
väliaikaiseen hallussapitoon. Hallussapitoluvasta sää-
detään 52 §:ssä. (508/2009) 

jos hakijalla ei ole kotikuntaa suomessa, luvan an-
taa ja peruuttaa hakijan oleskelupaikan poliisilaitos. 
Hakijan on esitettävä asuinmaansa viranomaisen an-
tama suostumus hakemuksessa tarkoitetun ampuma-
aseen ja aseen osan hankkimiseen. Hänen on lisäksi 
annettava kirjallinen selvitys aikomuksestaan pitää 
hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa suomessa. 

lupahakemus jätetään 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuun poliisilaitokseen henkilökohtaisesti. Poliisilaitos 
voi oikeuttaa hakijan jättämään hakemuksen myös 
muulla tavoin kuin  henkilökohtaisesti, jos poliisilai-
tos on jo aikaisemmin antanut hakijalle ampuma-
aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan. 
Yhteisön tai säätiön lupahakemuksen jättää 45 b §:ssä 
tarkoitettu asevastaava. erityisestä syystä hakemuk-
sen voi jättää myös muuhun poliisilaitokseen tai suo-
men ulkomaan edustustoon. 

43 §
Hyväksyttävät käyttötarkoitukset

Hankkimislupa voidaan antaa seuraaviin käyttötarkoi-
tuksiin: 

1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläin-
ten ampuminen; 

2) ampumaurheilu ja -harrastus; 
3) työ, jossa ase on välttämätön; 
4) näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys; 
5) museossa tai kokoelmassa pitäminen; 
6) muistoesineenä säilyttäminen; 
7) merkinanto. 
Muistoesineenä säilyttämiseksi lupa voidaan antaa 

muun kuin erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai sen 
osan hankkimiseen yksittäisessä tapauksessa, jos ha-
kija osoittaa ampuma-aseella tai aseen osalla olevan 
hänelle erityistä historiallista tai muuta muistoarvoa. 

2 luku
Luvanvaraisuus

18 §
Luvanvaraisuus

(601/2001) jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän 
lain mukaan luvanvaraista on: 

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten siirto ja tuonti suo-
meen, siirto ja vienti suomesta, kauttakuljetus kaupal-
lisessa tarkoituksessa, kauppa, hankkiminen, hallus-
sapito ja valmistaminen; 

2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja 
muuntaminen;

3) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettava ampu-
maradan pitäminen;

4) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettava ampu-
ma-aseiden käyttöön kouluttaminen. 

lupa 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan voi-
daan antaa, jos luvan antamiselle on hyväksyttävä pe-
ruste eikä ole syytä epäillä, että lupaa tai sen nojalla 
hankittuja tai hallussapidettyjä esineitä käytetään vää-
rin. 

19 §
Poikkeukset luvanvaraisuudesta

tämän lain mukaan luvanvaraista ei ole: 
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten vienti yksityistä tar-
koitusta varten; 

2) sellaisten aseen osien hankkiminen ja hallussa-
pito, joiden hankkijalla tai hallussapitäjällä on oikeus 
kyseisiä aseen osia vastaavista aseen osista kootun 
ampuma-aseen hallussapitoon; 

3) (601/2001) ampuma-aseiden hallussapito sekä 
aseen osien hankkiminen ja hallussapito, jos hankkija 
tai hallussapitäjä on säädettyä tiedostoa pitävä ase-
keräilijä; 

4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten kuljettaminen kau-
pallisessa tarkoituksessa ja kuljettamisen suorittami-
seksi välttämätön säilyttäminen, jos kuljettaja harjoit-
taa ammattimaista tavaroiden kuljettamista; 

5) muiden kuin erityisen vaarallisten patruunoiden 
valmistaminen yksityistä tarkoitusta varten, jos val-
mistajalla on kyseisten patruunoiden hallussapitoon 
oikeuttava lupa; 

6) (601/2001) asianmukaisen luvan nojalla hallus-
sa pidetyn ampuma-aseen tai aseen osan korjaaminen 
yksityistä tarkoitusta varten;

7) (601/2001) merkinantopistoolin hallussapito ul-
komaisessa kauppa- tai huvialuksessa, jos alus on ai-
noastaan tilapäisesti suomen aluevesillä.

ennen vuotta 1890 valmistettujen mustaruutiasei-
den kuljettaminen ja säilyttäminen ei ole luvanvarais-
ta. luvanvaraista ei myöskään ole tällaisten mustaruu-
tiaseiden pitäminen museossa tai kokoelmassa, ellei 
aseilla ammuta. ampuma-aseasioita käsittelevä mi-
nisteriö voi antaa säännöksiä muidenkin asehisto-
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44 §
Hankittavaa ampuma-asetta ja aseen osaa 

koskevat edellytykset
Hankkimislupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-
asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruuna-
määrän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perus-
teella ole hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen 
nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä 
joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötar-
koitukseen. jos hakijan ilmoittama käyttötarkoitus on 
metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten am-
puminen, ampuma-aseen soveltuvuutta arvioitaessa 
noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa (615/1993) 
ja sen nojalla säädetään. 

lupa taskuasetta tai sen osaa varten voidaan antaa 
museossa tai kokoelmassa pitämiseen, muistoesinee-
nä säilyttämiseen sekä työhön, jossa ase on välttämä-
tön. 

lupa sarjatuliasetta, sinkoa, kranaatinheitintä, ta-
kaaladattavaa tykkiä tai rakenteeltaan ja käyttötarkoi-
tukseltaan vastaavaa ampuma-asetta taikka ohjus- tai 
raketinheitinjärjestelmää taikka näiden aseiden osaa 
varten voidaan antaa vain, jos hakijan ilmoittama 
käyttötarkoitus on näytös, kuvaus tai muu vastaava 
esitys taikka museossa tai kokoelmassa pitäminen. 
lupa edellä mainittuja ampuma-aseita tai niiden osia 
varten voidaan erityisestä syystä antaa myös työhön, 
jossa ase on välttämätön. 

lupa muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naa-
mioitua ampuma-asetta tai sen osaa varten voidaan 
antaa vain erityisestä syystä. 

45 §
Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset 

luonnolliselle henkilölle
Hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta 
täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyt-
täytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitä-
mään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Huolta-
jien suostumuksella lupa voidaan kuitenkin antaa 
metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten 
ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta 
varten alle 18-vuotiaallekin mutta 15 vuotta täyttä-
neelle henkilölle, joka muuten täyttää hankkimis luvan 
saajaa koskevat edellytykset. 

Haettaessa lupaa: 
1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläin-

ten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastus-
ta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotet-
tava selvitys; 

2) työtä varten hakijan on esitettävä selvitys siitä, 
että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi pe-
rehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemiseen 
ja että hänellä on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen 
kantamiseen työssään. 

(601/2001)  lupa museossa tai kokoelmassa pitä-
miseen voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on Po-
liisihallituksen hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen 
osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen 
osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisi-

laitos on hyväksynyt. (508/2009)

45 a §
Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset  

yhteisölle ja säätiölle
Hankkimislupa voidaan antaa suomessa rekisteröi-
dylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle tai sää-
tiölle, jota on toimintansa tarkoituksen ja muiden 
seikkojen perusteella pidettävä sopivana pitämään 
hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. lupa voidaan 
antaa vain  hakijalle, jonka ampuma-aseiden ja aseen 
osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisi-
laitos on hyväksynyt ja jolla on 45 b §:ssä tarkoitettu 
asevastaava.

Hankkimisluvan saajaa koskevien edellytysten 
osalta noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä 45 §:n 
ja 2 ja 3 momentissa säädetään. (601/2001)

45 b §
Yhteisön ja säätiön asevastaava

edellä 45 a §:ssä tarkoitetulla yhteisöllä ja säätiöllä on 
oltava ampuma-aseista, aseen osista, patruunoista ja 
erityisen vaarallisista ammuksista huolehtiva  henkilö 
(asevastaava), joka vastaa siitä, että tässä laissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä säädettyjä velvoitteita 
sekä lupaehtoja noudatetaan. asevastaavan on oltava 
yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka osallistuttava 
muuten sen toimintaan.

asevastaavan hyväksyy ja hyväksynnän peruuttaa 
yhteisön tai säätiön kotipaikan poliisilaitos. Poliisilai-
tos voi vaatia, että asevastaavia on useampia kuin 
yksi, jos se yhteisön tai säätiön toiminta huomioon ot-
taen on tarpeen. asevastaavaksi voidaan hyväksyä 
sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jota terveydenti-
lansa, käyttäytymisensä ja perehtyneisyytensä perus-
teella on pidettävä sopivana pitämään hallusssa ampu-
ma-aseita ja aseen osia.

Hyväksyntä oikeuttaa hankkimaan, hallussapitä-
mään ja luovuttamaan yhteisölle tai säätiölle annetussa 
luvassa tarkoitettuja ampuma-aseita, aseen osia, pat-
ruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia. (601/2001)

46 §
Hankkimisluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

Hankkimislupa annetaan enintään kuudeksi kuukau-
deksi. lupa asekeräilijälle annetaan kuitenkin enin-
tään vuodeksi. 

lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, 
jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampu-
ma-aseella ei saa ampua. 

47 §
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle

ulkomailla asuvalle henkilölle luvan ampuma-aseen, 
aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammus ten hankkimiseen (hankkimislupa ulkomailla 
asuvalle) antaa ja peruuttaa hakijan oleskelupaikan tai 
esineiden hankkimispaikan poliisilaitos. lupa oikeut-
taa hankkimaan luvassa mainitun ampuma-aseen ja 
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hankkimisesta taikka valmistamisesta tai muuntami-
sesta. luvan antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai 
kotipaikan poliisi laitos. 

ampuma-ase ja aseen osa on esitettävä poliisille 
hallussapitolupaa haettaessa. lisäksi hankkimislupaa 
tai yksityistä valmistamislupaa koskeva lupatodistus 
on esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava poliisille. 
sen, joka ei ole saamansa hankkimisluvan nojalla 
hankkinut tai yksityisen valmistamisluvan nojalla val-
mistanut tai muuntanut ampuma-asetta tai aseen osaa, 
on 30 päivän kuluessa luvan voimassaoloajan päätty-
misestä toimitettava lupatodistus kotikuntansa tai 
muulle poliisilaitokselle. 

53 §
Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

(601/2001) Hallussapitolupa annetaan toistaiseksi, 
jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. 
sellaista työtä varten, jossa ampuma-ase on välttämä-
tön, lupa annetaan kuitenkin enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. 

lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, 
jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampu-
ma-aseella ei saa ampua. sellaista työtä varten annet-
tuun lupaan, jossa ase on välttämätön, on sisällytettä-
vä ehto, jonka mukaan lupa on voimassa vain niin 
kauan kuin luvansaaja toimii kyseisessä työtehtäväs-
sä. 

54 §
rinnakkaislupa

ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon on annettu 
hallussapitolupa, voidaan luvanhaltijan suostumuk-
sella antaa rinnakkainen oikeus hallussapitoon (rin-
nakkaislupa). Valtion suostumuksella rinnakkaislupa 
voidaan antaa myös valtion omistamaan ampuma-
aseeseen tai aseen osaan. keräilykokoelmaan kuulu-
vaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan rinnakkaislu-
pa voidaan antaa vain asekeräilijälle. luvan antaa ja 
peruuttaa 42 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu viran-
omainen. 

lupa voidaan antaa 45 §:ssä säädetyin edellytyksin 
noudattaen soveltuvin osin, mitä 42 §:n 2 ja 3 momen-
tissa sekä 43 ja 44 §:ssä säädetään. 

lupaa haettaessa on esitettävä luvanhaltijan suos-
tumus tai valtion suostumus rinnakkaisluvan antami-
seen. lupaviranomainen voi lisäksi vaatia, että ampu-
ma-ase tai aseen osa esitetään poliisille. (601/2001)

55 §
rinnakkaisluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

rinnakkaislupa annetaan hallussapitoluvan voimassa-
oloajaksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava ly-
hyemmäksi ajaksi. lupa annetaan kuitenkin enintään 
kymmeneksi vuodeksi. 

lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, 
jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampu-
ma-aseella ei saa ampua.

aseen osan sekä siinä mainitut patruunat ja erityisen 
vaaralliset ammukset. lupa ei oikeuta niiden hallussa-
pitoon, eikä niitä saa suomessa luovuttaa luvansaajal-
le, vaan ne on viipymättä toimi tettava luvas sa mainit-
tuun osoitteeseen luvansaajan asuin maahan. 

48 §
edellytykset hankkimisluvan antamiselle ulko-

mailla asuvalle
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle voidaan antaa ha-
kijalle, joka esittää asuinmaansa viranomaisen anta-
man suostumuksen hakemuksessa tarkoitetun ampu-
ma-aseen tai aseen osan taikka siinä tarkoitettujen 
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten 
hankkimiseen taikka muun selvityksen, jonka perus-
teella luvan antamiselle ei ole estettä. 

Muussa eu:n jäsenvaltiossa asuvalla, muuhun 
kuin kaasusumuttimeen lupaa hakevalla henkilöllä tu-
lee lisäksi olla suomessa annettu yksityinen siirtolupa 
esineen siirtämiseksi omaan asuinmaahansa. 

49 §
Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan 

voimassaoloaika
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle annetaan enintään 
30 päiväksi. 

50 §
Yksityinen valmistamislupa

luvan ampuma-aseen ja aseen osan valmistamiseen 
tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten (yksi-
tyinen valmistamislupa) antaa ja peruuttaa 42 §:n 1 
momentissa tarkoitettu viranomainen. lupa oikeuttaa 
väliaikaisesti pitämään hallussa ampuma-asetta ja 
aseen osaa sekä hankkimaan ja pitämään hallussa am-
puma-aseen ja aseen osan valmistamiseen tai muunta-
miseen tarpeellisia aseen osia. Hallussapito luvasta 
säädetään 52 §:ssä. 

(601/2001) lupa voidaan antaa 45 tai 45 a §:ssä 
säädetyin edellytyksin noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 42 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 43 ja 44 §:ssä sää-
detään. 

51 §
Yksityisen valmistamisluvan voimassaoloaika  

ja lupaehdot
Yksityinen valmistamislupa annetaan enintään yh-
deksi vuodeksi. 

lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, 
jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampu-
ma-aseella ei saa ampua. 

52 §
Hallussapitolupa

(601/2001) sen, joka on hankkimisluvan nojalla 
hankkinut taikka yksityisen valmistamisluvan nojalla 
valmistanut tai muuntanut ampuma-aseen tai aseen 
osan, on luvan voimassa ollessa haettava lupaa ampu-
ma-aseen tai aseen osan hallussapitoon (hallussapito-
lupa). lupaa on kuitenkin haettava 30 päivän kuluessa 
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55 a §
kaasusumutinlupa

luvan kaasusumuttimen hankkimiseen ja hallussapi-
toon (kaasusumutinlupa) antaa ja peruuttaa hakijan 
kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 42 §:n 2 ja 3 momentissa sääde-
tään. lupa annetaan enintään viideksi vuodeksi ker-
rallaan. lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen 
voidaan antaa myös toistaiseksi.

lupa oikeuttaa luvan voimassaoloaikana hankki-
maan, hallussapitämään ja vaihtamaan lupaan merki-
tyt kaasusumuttimet. Yhteisölle annettava lupa oi-
keuttaa luvansaajan palveluksessa olevan 18 vuotta 
täyttäneen henkilön, joka on riittävästi perehtynyt 
kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen, kanta-
maan luvassa tarkoitettua kaasusumutinta työssä, jos 
se on oman tai toisen henkilökohtaisen koskematto-
muuden taikka omaisuuden suojelemiseksi välttämä-
töntä. (601/2001)

55 b §
kaasusumutinluvan antamisen edellytykset

kaasusumutinlupa voidaan antaa seuraaviin hyväk-
syttäviin käyttötarkoituksiin:

1) koulutus taikka näytös, kuvaus tai muu vastaava 
esitys;

2) museossa tai kokoelmassa pitäminen;
3) oman tai toisen henkilökohtaisen koskematto-

muuden taikka omaisuuden suojeleminen.
lupa voidaan antaa luonnolliselle henkilölle, joka 

täyttää 45 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset. 
lupa voidaan antaa myös yhteisölle tai säätiölle, joka 
täyttää 45 a §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset. 
Yhteisön ja säätiön asevastaavan osalta noudatetaan, 
mitä 45 b §:ssä säädetään.

luvanhakijan, joka on luonnollinen henkilö, sekä 
asevastaavan on osoitettava, että hän on koulutukses-
saan tai muuten riittävästi perehtynyt kaasusumutti-
men turvalliseen käsittelemiseen. (601/2001)

55 c §
kaasusumutinluvan lupaehdot

lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka 
mukaan lupa ei oikeuta hankkimaan tai vaihtamaan 
sumutinta taikka jonka mukaan yhteisölle annettava 
lupa ei oikeuta luvansaajan palveluksessa olevaa hen-
kilöä kantamaan sumutinta työssä.

lisäksi lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan 
ehdon, jonka mukaan lupa oikeuttaa kantamaan kaa-
susumutinta vain lupaan merkityssä työtehtävässä tai 
paikassa. (601/2001)

56 §
Ampuma-aseen kantaminen työtehtävässä

ampuma-aseen hallussapitoon työtä varten annettu 
lupa oikeuttaa kantamaan kyseisessä työtehtävässä 
vain ampuma-asetta tai sitä ominaisuuksiltaan vastaa-
vaa asetta, jonka hallussapitoon lupa on annettu. 

57 § (601/2001/)
Asekeräilijäksi hyväksyminen

asekeräilijän hyväksyy ja hyväksynnän peruuttaa Po-
liisihallitus. (508/2009) 

asekeräilijäksi voidaan hyväksyä luonnollinen 
henkilö, joka täyttää 45 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset. asekeräilijäksi voidaan hyväksyä myös 
suomesssa rekisteröity tai julkista tehtävää hoitava yh-
teisö tai säätiö, joka on toimintansa tarkoituksen ja 
muiden seikkojen perusteella pidettävä sopivana pitä-
mään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia ja jolla on 
45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava. Hyväksyntä voidaan 
antaa hakijalle, joka ampuma-aseita tai aseen osia mu-
seossa tai kokoelmassa pitääkseen esittää hyväksyttävän 
suunnitelman järjestelmällistä asekeräilyä varten. Ha-
kijana olevalla luonnollisella henkilöllä ja asevastaaval-
la on oltava toiminnan harjoittamista varten tarpeelli-
nen asehistoriallinen ja asetekninen asian tuntemus. 

Hakemus jätetään hakijan kotikunnan tai kotipai-
kan poliisilaitokseen henkilökohtaisesti. Yhteisön tai 
säätiön hakemuksen jättää asevastaava. erityisestä 
syystä hakemuksen voi jättää myös muuhun poliisilai-
tokseen. (601/2001) 

58 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän sisältö ja 

voimassaoloaika
asekeräilijälle annettavassa hyväksynnässä on mainitta-
va, minkälaisia ampuma-aseita ja aseen osia hyväksyntä 
koskee. Hyväksynnän antava viranomainen voi asettaa 
hyväksynnälle rajoituksia asekeräilijän asehistoriallisen 
ja aseteknisen asiantuntemuksen, keräilyalan sekä har-
rastuksesta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella. 

Hyväksyntä annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityi-
sestä syystä ole annettava määräajaksi. 

59 §
Ilmoitus asekeräilijän ampuma-aseiden ja aseen 

osien säilytystilojen muutoksesta
asekeräilijän on viipymättä ilmoitettava ampuma-
aseiden ja aseen osien säilytystiloja koskevista muu-
toksista säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitokselle. 

59 a § (601/2001)
tiedosto asekeräilijän ampuma-aseista

Poliisihallitus voi hakemuksesta oikeuttaa asekeräili-
jän pitämään hallussapitoluvan hakemisen sijasta tie-
dostoa hankkimistaan, valmistamistaan tai muunta-
mistaan ampuma-aseista siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin säädetään. Oikeus lakkaa ole-
masta voimassa ja ampuma-aseiden osalta menetel-
lään siten kuin 8 luvussa säädetään, jos asekeräilijälle 
annettu hyväksyntä raukeaa tai se peruutetaan. 
(508/2009) 

tiedostoa pitävän asekeräilijän on 60 päivän kuluessa 
ampuma-aseen hankkimisesta, valmistamisesta tai 
muuntamisesta palautettava hankkimislupa tai yksityi-
nen valmistamislupa luvan antaneelle viranomaiselle.

tiedoston esittämisestä ja luovuttamisesta poliisil-
le on voimassa, mitä 60 §:n 2 momentissa säädetään. 
(601/2001)
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65 §
Suostumus

sille, jolla on kotikunta suomessa, annetaan hänen 
pyynnöstään ulkomaan viranomaiselle esitettäväksi 
tarkoitettu suostumus (suostumus), josta ilmenee, että 
hänelle voidaan antaa ulkomailla ampuma-aseen, 
aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten am-
musten hankkimiseen oikeuttava lupa. suostumuksen 
antaa kotikunnan poliisilaitos. 

(601/2001) suostumus annetaan luonnolliselle hen-
kilölle, jolla on kyseistä ampuma-asetta tai aseen osaa 
koskeva hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, 
kaasusumutinlupa taikka oikeus kyseisten patruunoi-
den tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen 
ja hallussapitoon. suostumus annetaan myös 45 b §:ssä 
tarkoitetulle asevastaavalle, jolla on yhteisölle tai sää-
tiölle annetun luvan nojalla oikeus esineen hankkimi-
seen ja hallussapitoon. Hankkimislupaa, yksityistä val-
mistamislupaa, kaasusumutin lupaa taikka patruunoi-
den tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen 
ja hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodis-
tus on esitettävä poliisille suostumusta haettaessa. 

suostumus annetaan 2 momentissa tarkoitettujen 
lupien voimassaoloajaksi. se annetaan kuitenkin 
enintään yhdeksi vuodeksi. 

66 §
Lupien ja suostumuksen raukeaminen

ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityi-
sen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttava 
lupa raukeaa: 

1) jos luvanhaltija luovuttaa toiselle pysyvästi am-
puma-aseen tai aseen osan; 

2) jos ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityi-
sen vaaralliset ammukset on tuomioistuimen päätök-
sellä tuomittu valtiolle menetetyiksi; 

3) jos ampuma-ase on tehty pysyvästi ampuma-
kelvottomaksi tai aseen osa pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi; 

4) (602/2001) kun luvanhaltija kuolee taikka yh-
teisö tai säätiö on niitä koskevien säännösten mukaan 
lakannut. 

rinnakkaislupa raukeaa, kun hallussapitolupa rau-
keaa tai jos se peruutetaan. 

(601/2001) suostumus raukeaa, kun hankkimis-
lupa, yksityinen valmistamislupa, kaasusumutinlupa 
taikka patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammus-
ten hankkimiseen ja hallussapitoon annettu lupa rau-
keaa tai jos se peruutetaan. 

67 §
Lupien peruuttaminen

(601/2001) ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden 
ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai 
hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, jos: 

1) luvanhaltija sitä pyytää; 
2) huoltajat peruuttavat 45 §:n 1 momentissa tar-

koitetun suostumuksen; 
3) hallussapitoluvan haltija tai valtio peruuttaa 54 

§:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen; 

60 §
tiedosto asekeräilijän aseen osista

asekeräilijän tulee pitää tiedostoa hankkimistaan ja 
hallussa pitämistään aseen osista siten kuin asetuksel-
la tarkemmin säädetään tai hankkia aseen osan hank-
kimiseen ja hallussapitoon oikeuttava lupa. tiedostoa 
ei kuitenkaan tarvitse pitää tai lupaa hankkia, jos ase-
keräilijällä on oikeus 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetuista vastaavista aseen osista kootun ampu-
ma-aseen hallussapitoon. 

asekeräilijän on, siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään, vaadittaessa esitettävä tiedosto poliisille 
sekä luovutettava se, kun hänelle annettu hyväksyntä 
raukeaa tai jos hyväksyntä peruutetaan. 

61 §
Patruunoiden hankkiminen ja hallussapito

Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallus-
sapitolupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat hankkimaan 
ja pitämään hallussa sellaisia muita kuin erityisen 
vaarallisia patruunoita, jotka soveltuvat käytettäviksi 
ampuma-aseessa, jonka lainaamiseen luvanhaltijalla 
on oikeus siten kuin 87 §:n 1 momentissa säädetään. 
lupaviranomainen voi kuitenkin sisällyttää lupaan 
ehdon, jonka mukaan lupa ei oikeuta hankkimaan ja 
pitämään hallussa keräilykokoelmaan kuuluvaan tai 
muistoesineenä säilytettävään aseeseen soveltuvia 
patruunoita. (601/2001) 

62 §
Ampumatarvikelupa

luvan patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten hankkimiseen, valmistamiseen ja hallussapitoon 
(ampumatarvikelupa) antaa ja peruuttaa hakijan koti-
kunnan tai kotipaikan poliisilaitos. 

lupa voidaan antaa 45 §:n 1 momentissa tai 45 a 
§:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin noudattaen 
soveltuvin osin, mitä ampuma-aseista ja aseen osista 
42 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

lupa erityisen vaarallisten patruunoiden ja ammus-
ten hankkimiseen, valmistamiseen ja hallussa pitoon 
voidaan antaa vain erityisestä syystä. (601/2001)

63 §
Ampumatarvikeluvan voimassaoloaika

ampumatarvikelupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä 
erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. 

64 §
kansainvälisten valtiovierailujen turvatehtäviin 

liittyvä lupa
luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon kan-
sainvälisten valtiovierailujen turvatehtävien järjestä-
miseksi antaa ja peruuttaa Poliisihallitus. (508/2009) 

lupa voidaan antaa, jos se on tarpeen erityissuoje-
lua nauttivien henkilöiden henkilökohtaisen koske-
mattomuuden tai omaisuuden suojelemiseksi. 

lupa annetaan määräajaksi. 



63

4 a) (601/2001) yhteisö tai säätiö taikka sen 45 b 
§:ssä tarkoitettu asevastaava on rikkonut tätä lakia, 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai lupaehtoja taikka 
muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, 
aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia am-
muksia koskevien säännösten noudattamisessa;

4 b) (601/2001) yhteisö tai säätiö ei enää täytä 45 a 
§:n 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä;

ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja 
erityi sen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hal-
lussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, jos: 

1) luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista käyt-
täytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun 
1–4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai muuhun rikok-
seen, joka osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan 
tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, pat-
ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; 

2) luvanhaltija on syyllistynyt törkeään ampuma-
aserikokseen, ampuma-aserikokseen tai ampuma-ase-
rikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttä-
en tehtyyn rangaistavaan tekoon; 

3) luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten 
osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen 
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia 
koskevien säännösten noudattamisessa; 

4) luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka 
omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämän-
tapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopi-
mattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampu-
ma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaaral-
lisia ammuksia; 

5) ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn 
vuoksi välttämätöntä; taikka 

6) ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut tai 
anastettu.

rinnakkaisluvan peruuttavan viranomaisen on il-
moitettava rinnakkaisluvan peruuttamisesta hallussa-
pitoluvan haltijalle.

67 a §
Asevastaavalle annetun hyväksynnän  

raukeaminen ja peruuttaminen
asevastaavalle annettu hyväksyntä raukeaa, kun ase-
vastaava kuolee taikka yhteisö tai säätiö on niitä kos-
kevien säännösten mukaan lakannut.

asevastaavalle annettu hyväksyntä on peruutet-
tava, jos yhteisö tai säätiö taikka asevastaava sitä pyy-
tää.

asevastaavalle annettu hyväksyntä voidaan pe-
ruuttaa 67 §:n 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetuis-
sa tapauksissa taikka jos yhteisölle tai säätiölle anne-
tut ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityi-
sen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavat 
luvat raukeavat tai ne peruutetaan. (601/2001)

68 §
Asekeräilijälle annetun hyväksynnän raukeami-

nen ja peruuttaminen
asekeräilijälle annettu hyväksyntä raukeaa, kun ase-
keräilijä kuolee taikka yhteisö tai säätiö on niitä kos-
kevien säännösten mukaan lakannut. 

asekeräilijälle annettu hyväksyntä on peruutetta-
va, jos asekeräilijä sitä pyytää. 

asekeräilijälle annettu hyväksyntä voidaan peruut-
taa 67 §:n 2 momentin 1–4, 4 a ja 4 b kohdassa tarkoi-
tetuissa tapauksissa. (601/2001)

68 a §
Poikkeus lupien ja hyväksynnän

peruuttamiseen
jos luvanhaltija taikka asevastaavan tai asekeräilijän 
hyväksynnän saanut henkilö oma-aloitteisesti ilmoit-
taa luvattomasta ampuma-aseesta tai aseen osasta, lu-
vattomista patruunoista tai erityisen vaarallisista am-
muksista taikka luvattomista räjähteistä poliisille ja 
luovuttaa ne poliisin haltuun, ei luvanhaltijan ampu-
ma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaa-
rallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon 
oikeuttavaa lupaa taikka asevastaavan tai asekeräilijän 
hyväksyntää tämän luovutetun esineen luvattoman 
hallussapidon perusteella peruuteta. (804/2003)

69 §
Varoitus

lupaviranomainen taikka asevastaavalle tai asekeräi-
lijälle hyväksynnän antanut viranomainen voi ampu-
ma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaa-
rallisten am musten hankkimiseen tai hallussapitoon 
oikeuttavan luvan tai hyväksynnän peruuttamisen si-
jasta antaa varoituksen, jos luvan tai hyväksynnän  
peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuu tonta. 
(601/2001)

70 §
Aseen osasta tehtävä ilmoitus ja aseen osan 

esittäminen
jos oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon 
perustuu siihen, että jollakulla on oikeus 19 §:n  
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista vastaavista 
aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, tä-
män on 30 päivän kuluessa aseen osan hankkimisesta 
tehtävä hankkimisesta ilmoitus kotikuntansa tai koti-
paikkansa poliisilaitokselle siten kuin valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädetään. aseen osa on 
samalla esitettävä. (601/2001)

71 §
Muussa euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvan 

ilmoittamisvelvollisuus
Muussa eu:n jäsenvaltiossa asuvan, jolle on suomes-
sa annettu ampuma-aseen tai aseen osan hankkimi-
seen tai hallussapitoon oikeuttava lupa, on viipymättä 
ilmoitettava siitä asuinmaansa asianomaiselle viran-
omaiselle. 
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pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan pysy-
västi toimintakelvottomaksi tekemistä. 

edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa eu-
roopan ampuma-asepassi on esitettävä sekä pyydettä-
essä luovutettava 30 päivän kuluessa momentin 1–4 
kohdassa mainituista tapahtumista. 

euroopan ampuma-asepassi on voimassa siihen 
merkittyjen ampuma-aseiden tai aseen osien hallussa-
pitoon oikeuttavien lupien voimassaoloajan. se on 
kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta päivästä, 
jona se on annettu. ampuma-asepassin voimassaolo-
aikaa voidaan jatkaa. 

75 §
Siirto ja tuonti Suomeen sekä hallussapito 

euroopan ampuma-asepassin nojalla
euroopan ampuma-asepassin haltija saa siirtää ja tuo-
da suomeen ampumaurheilussa käytettäväksi sovel-
tuvan, asedirektiivissä tarkoitettuun B-, C- tai D-luok-
kaan kuuluvan ja metsästyksessä käytettäväksi sovel-
tuvan, asedirektiivissä tarkoitettuun C- tai D-luokkaan 
kuuluvan, ampuma-asepassiin merkityn ampuma-
aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa 
käytettäviksi soveltuvia patruunoita. ampuma-ase-
passin haltijalla on lisäksi oltava hallussaan kirjalli-
nen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilme nee, 
että siirto tai tuonti on tarpeellinen ampumaurheilu- 
tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi. ampuma-
asepassin haltija saa myös pitää hallussaan ampuma-
asetta, aseen osaa ja patruunoita niin kauan kuin se on 
välttämätöntä ampuma urheilu- tai metsästystapahtu-
maan osallistumi seksi. 

euroopan ampuma-asepassi on pidettävä mukana 
ampuma-asetta, aseen osaa tai patruunoita kannet-
taessa ja kuljetettaessa. 

76 §
Yksityinen ennakkosuostumus

(601/2001) ennakkosuostumuksen ampuma-aseen, 
aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-
musten siirtoon suomeen yksityistä tarkoitusta varten 
(yksityinen ennakkosuostumus) antaa ja peruuttaa 
haki jan kotikunnan tai oleskelupaikan taikka kotipai-
kan poliisilaitos. 

Yksityinen ennakkosuostumus voidaan antaa sille, 
jolla on oikeus kyseisen ampuma-aseen tai aseen osan 
taikka kyseisten patruunoiden tai erityisen vaarallis-
ten ammusten hallussapitoon. ennakkosuostumuksen 
antamisen edellytyksenä on, ettei siirrosta aiheudu 
vaaraa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
miselle. 

77 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen  

voimassaoloaika
Yksityinen ennakkosuostumus annetaan 76 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen esineiden hallussapitoon oi-
keuttavan luvan voimassaoloajaksi. se annetaan kui-
tenkin enintään yhdeksi vuodeksi. 

72 §
Muut patruunoiden yksityistä valmistamista 

koskevat säännökset
sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, patruunoi-
den valmistamisessa yksityistä tarkoitusta varten nou-
datetaan, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa 
laissa ja sen nojalla säädetään. 

l räjähdysvaarallisista aineista 263/1953 on ku-
mottu l:lla vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden kä-
sittelyn turvallisuudesta 390/2005.

6 luku
Yksityinen siirto ja tuonti

73 §
Siirto ja tuonti Suomeen hallussapitoon  

annettujen lupien nojalla 
Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallus-
sapitolupa, rinnakkaislupa ja kaasusumutinlupa oi-
keuttavat siirtämään ja tuomaan suomeen yksityistä 
tarkoitusta varten luvassa mainitun ampuma-aseen ja 
aseen osan sekä luvassa mainitussa aseessa käytettä-
viksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruu-
noita.

ampumatarvikelupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan 
suomeen luvassa mainitut patruunat ja am mukset.

norjassa, ruotsissa, islannissa tai tanskassa am-
puma-aseen tai aseen osan hallussapitoon annettu 
lupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan suomeen luvas-
sa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeel-
lisen määrän luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi 
soveltuvia patruunoita sekä pitämään niitä hallussa 
enintään kolme kuukautta siitä, kun ne on siirretty tai 
tuotu suomeen. edellytyksenä on, että siirron tai 
tuonnin tarkoituksena on osallistuminen norjassa, 
ruotsissa, islannissa, tanskassa tai suomessa järjes-
tettävään ampuma- tai metsästystapahtumaan. lupa 
oikeuttaa myös siirtämään esineet takaisin ruotsiin 
tai tanskaan. (601/2001)

74 §
euroopan ampuma-asepassi

(601/2001) kotikunnan poliisilaitos antaa euroopan 
ampuma-asepassin luonnolliselle  henkilölle, jolla on 
hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan nojalla oikeus 
ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon. Hallus-
sapitolupaa tai rinnakkaislupaa koskeva lupatodistus 
on esitettävä poliisille ampuma-asepassia haettaessa. 

euroopan ampuma-asepassin haltijan on esitettävä 
sekä pyydettäessä luovutettava ampuma-asepassi ko-
tikuntansa poliisilaitokselle tarpeellisten merkintöjen 
tekemiseksi seikoista, jotka koskevat: 

1) ampuma-asepassin haltijan henkilötietojen 
muuttumista; 

2) hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan voimas-
saoloajan tai lupaehtojen muuttumista; 

3) ampuma-aseen tai aseen osan muuntamista; 
4) ampuma-aseen tai aseen osan luovuttamista, 

katoamista, anastetuksi tulemista sekä ampuma-aseen 
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78 §
Yksityinen tuontilupa

luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten siirtoon ja tuontiin 
suomeen yksityistä tarkoitusta varten (yksityinen 
tuontilupa) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai 
oleskelupaikan poliisilaitos. lupa oikeuttaa pitämään 
hallussa ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita ja 
erityisen vaarallisia ammuksia. 

lupa voidaan antaa luonnolliselle henkilölle 45 §:n 
1 momentissa säädetyin edellytyksin noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 43 ja 44 §:ssä, 55 b §:n 1 momen-
tissa ja 62 §:n 3 momentissa säädetään. sen, jolla ei 
ole kotikuntaa suomessa, on lisäksi esitettävä asuin-
maansa viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, 
että hänellä on asuinmaassaan oikeus kyseisen ampu-
ma-aseen tai aseen osan hallussapitoon. (601/2001)

79 §
Yksityisen tuontiluvan voimassaoloaika

Yksityinen tuontilupa annetaan enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 

80 §
Suomesta tapahtuvan siirron luvanvaraisuus

jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, ampuma-
aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallis-
ten ammusten siirto suomesta yksityistä tarkoitusta 
varten edellyttää, että siirtäjällä on suomessa niiden 
siirtoon annettu yksityinen siirtolupa. 

(601/2001) euroopan ampuma-asepassin haltija 
saa kuitenkin siirtää suomesta ampumaurheilussa 
käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä tarkoitet-
tuun B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan ja metsästykses-
sä käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä tarkoitet-
tuun C- tai D-luokkaan kuuluvan, ampuma-asepassiin 
merkityn ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeelli-
sen määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia patruu-
noita. siirtäjällä on lisäksi oltava hallussaan kirjalli-
nen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee, 
että siirto on tarpeellinen ampumaurheilu- tai metsäs-
tystapahtumaan osallistumiseksi. 

(601/2001) ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirto suo-
mesta yksityistä tarkoitusta varten ei edellytä erityistä 
lupaa, jos siirtäjällä on kunkin eu:hun kuuluvan kaut-
takulkumaan ja määrämaan viranomaisen niiden hal-
lussapitoon antama lupa tai siirto ei näiden maiden 
säännösten mukaan edellytä lupaa. 

81 §
Yksityinen siirtolupa

(601/2001) luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoon 
suomesta yksityistä tarkoitusta varten (yksityinen siir-
tolupa) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai oles-
kelupaikan taikka kotipaikan poliisilaitos. 

lupa voidaan antaa, jos siirtoon ei määrämaan vi-
ranomaisen antaman ilmoituksen perusteella ole es-
tettä ja siirto-olosuhteet ovat turvalliset. 

Yksityistä siirtolupaa koskeva lupatodistus on pi-
dettävä mukana esineitä siirrettäessä. 

82 §
euroopan ampuma-asepassin voimassaolon 

lakkaaminen ja ennakkosuostumuksen  
raukeaminen

euroopan ampuma-asepassin voimassaolo lakkaa, 
kun oikeus kaikkiin siihen merkittyjen ampuma-asei-
den ja aseen osien hallussapitoon lakkaa. 

Yksityinen ennakkosuostumus raukeaa, kun oi-
keus kaikkiin siihen merkittyjen ampuma-aseiden, 
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-
musten hallussapitoon lakkaa. 

83 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen, tuontiluvan ja 

siirtoluvan peruuttaminen
Yksityinen ennakkosuostumus voidaan peruuttaa, jos 
siirrosta voi aiheutua vaaraa yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiselle. 

Yksityisen tuontiluvan peruuttamisesta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä 67 §:ssä säädetään. 

Yksityinen siirtolupa on peruutettava, jos siirrol- 
le on määrämaan viranomaisen ilmoituksen mukaan 
este tai jos siirto-olosuhteet eivät enää ole turvalliset.

83 a § (508/2009)
tullilaitoksen ilmoittamisvelvollisuus

tullilaitoksen on kolmen kuukauden välein ilmoitet-
tava Poliisihallitukselle hankkimisluvassa, yksityises-
sä valmistamisluvassa, kaasusumutinluvassa ja yksi-
tyisessä tuontiluvassa mainittujen esineiden tuonnista 
suomeen siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.

7 luku
Luovuttaminen, lainaaminen ja  

valvottu käyttö

84 §
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten luovuttaminen
ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita ja erityisen 
vaarallisia ammuksia ei saa luovuttaa toiselle, ellei 
tässä laissa toisin säädetä. 

edellä 1 momentissa tarkoitetut esineet saadaan 
kuitenkin luovuttaa poliisille ja muulle viranomaisel-
le, jonka toimivaltaan kuuluu ampuma-aseita koskevi-
en asioiden käsitteleminen. 

85 §
Pysyvään luovuttamiseen oikeutetut

ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen 
vaarallisia ammuksia saa kaupallisessa tarkoituksessa 
luovuttaa pysyvästi vain ase-elinkeinonharjoittaja, 
jolla on siihen asealan elinkeinoluvan nojalla oikeus. 

(601/2001) jollei tässä laissa toisin säädetä, ampu-
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ruunoita. 
jos ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lu-

paan on sisällytetty ehto, jonka mukaan aseella ei saa 
ampua, lainaksiantajan on ilmoitettava siitä lai naa-
jalle. lainaajan on noudatettava ehtoa. 

aseen osan saa lainata toiselle, jos hänelle 1 mo-
mentin mukaan saisi lainata ampuma-aseen, jossa lai-
nattava aseen osa on suunniteltu ja valmistettu käytet-
täväksi. aseen osan saa lisäksi lainata sille, jolla muu-
ten on oikeus kyseisen aseen osan hallussapitoon. 

88 §
Ampuma-aseen valvottu käyttö

joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampu-
ma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen 
välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän ky-
kenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen 
käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaa-
raa. 

89 §
Luovutusilmoitus

sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen 
tai aseen osan, on tehtävä 30 päivän kuluessa luovut-
tamisesta asiasta ilmoitus (luovutusilmoitus) ampu-
ma-aseen tai aseen osan hankkimiseen oikeuttaneen 
luvan antaneelle tai muulle poliisilaitokselle. ilmoi-
tusvelvollisuus ei koske ampuma-aseiden tai aseen 
osien kaupan harjoittamiseen tai valmistamiseen lu-
van saaneiden ase-elinkeinonharjoittajien välisiä luo-
vutuksia, joissa luovutuksen kohteena on ampuma-
ase tai aseen osa, jolle ei ole annettu hallussapito-
lupaa. ilmoituksessa on mainittava asetuksella tar-
kemmin säädettävät tiedot. (601/2001) 

90 §
Hallussapitolupaa koskevan todistuksen  

esittämis- ja luovuttamisvelvollisuus
Hallussapitoluvan haltijan on 30 päivän kuluessa am-
puma-aseen tai aseen osan luovuttamisesta pysyvästi 
toiselle esitettävä sekä pyydettäessä luo vutettava hal-
lussapitolupaa koskeva lupatodistus kotikuntansa tai 
kotipaikkansa poliisilaitokselle. (601/2001) 

8 luku
Menettelytapasäännökset ja  

turvaamistoimenpiteet

91 §
Haltuunotto

kun asealan elinkeinolupa tai yksityistä käyttöä var-
ten annettu hallussapitoon oikeuttava lupa raukeaa tai 
se peruutetaan, poliisin on tehtävä päätös ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten ottamisesta poliisin haltuun, jollei 
niitä jo ole luovutettu asianmukaisen luvan haltijalle. 

(804/2003) Poliisin on tehtävä päätös haltuunotos-
ta myös, jos luvattoman ampuma-aseen tai aseen osan 

ma-aseen, aseen osan, patruu noita tai erityisen vaaral-
lisia ammuksia saa yksityistä tarkoitusta varten luo-
vuttaa pysyvästi vain hallussapitoluvan tai kaasu-
sumutinluvan haltija ja patruunoita tai erityisen vaa-
rallisia ammuksia lisäksi rinnakkaisluvan tai ampu-
matarvikeluvan hal tija. 

86 §
Luovutuksen vastaanottajaa koskevat  

edellytykset
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen 
vaarallisia ammuksia saa luovuttaa: 

1) pysyvästi vain sille, jolla on oikeus esineen 
hankkimiseen; 

2) kuljetettavaksi vain sille, jolla on oikeus esi-
neen kuljettamiseen; 

3) säilytettäväksi vain sille, jolla on oikeus esi-
neen säilyttämiseen. 

ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on oikeus ampu-
ma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen 
vaarallisten ammusten valmistamiseen, saa luovuttaa 
valmistetut esineet pysyvästi vain ampuma-aseiden, 
aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten 
ammusten kaupan harjoittamiseen oikeutetulle ase-
elinkeinonharjoittajalle. 

87 §
Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraavasti: 
1) haulikon saa lainata vain sille, jolla on oikeus 

haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon; 
2) kiväärin tai yhdistelmäaseen saa lainata vain 

sille, jolla on oikeus kiväärin tai yhdistelmäaseen hal-
lussapitoon; 

3) (601/2001) pienoiskiväärin tai mustaruutiaseen 
saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kivää-
rin, pienoiskiväärin, pistoolin, revolverin, yhdistelmä-
aseen tai mustaruutiaseen hallussapitoon; 

4) pistoolin tai revolverin saa lainata vain sille, 
jol la on oikeus pistoolin tai revolverin hallussapitoon; 

5) pienoispistoolin tai pienoisrevolverin saa laina-
ta vain sille, jolla on oikeus pistoolin, pienois pistoolin, 
revolverin tai pienoisrevolverin hallussa pitoon; 

6) kaasuaseen saa lainata vain sille, jolla on oi-
keus kaasuaseen hallussapitoon; 

7) merkinantopistoolin saa lainata vain sille, jolla 
on oikeus merkinantopistoolin hallussapitoon; 

8) 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitetun 
muun ampuma-aseen saa lainata vain sille, jolla on oi-
keus vastaavan ampuma-aseen hallussapitoon; 

9) taskuaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus 
taskuaseen hallussapitoon; 

10) erityisen vaarallisen ampuma-aseen saa laina-
ta vain sille, jolla on oikeus toimintatavaltaan ja muu-
ten vastaavan ampuma-aseen hallussa pitoon; 

11) kaasusumuttimen saa lainata vain sille, jolla 
on oikeus kaasusumuttimen hallussapitoon. 

sille, jolle ampuma-ase lainataan, saadaan samalla 
luovuttaa myös tarpeellinen määrä aseessa käytettä-
viksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia pat-
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taikka luvattomien patruunoiden tai erityisen vaaral-
listen ammusten hallussapitäjä oma-aloitteisesti il-
moittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin 
haltuun. Haltuunottopäätös raukeaa, jos poliisi tekee 
esineen osalta pakkokeinolain (450/1987) 4 luvussa 
säädetyn takavarikon taikka esine tuomitaan valtiolle 
menetetyksi.

92 §
Väliaikainen haltuunotto

jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, 
aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia am-
muksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan lu-
van peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipy-
mättä tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikai-
sesti poliisin haltuun. 

Poliisimiehen on otettava ampuma-ase, aseen osa, 
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset pois niiden 
haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen. 
Poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava pois ottami-
sesta sen paikan poliisilaitokselle, jonka toimialueella 
esineet on otettu pois niiden haltijalta, tai luvanhaltijan 
kotikunnan poliisilaitokselle. Poliisin on 14 vuorokau-
den kuluessa esineiden pois ottamisesta ryhdyttävä 
toimenpiteisiin päätöksen tekemiseksi esineiden otta-
misesta väliaikaisesti poliisin haltuun tai luovutettava 
pois otetut esineet takaisin niiden haltijalle. 

93 §
Väliaikaisen haltuunoton vaikutus luvan  

voimassaoloon
Väliaikaisesti haltuun otettua ampuma-asetta, aseen 
osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia 
koskeva asealan elinkeinolupa tai yksityistä käyttöä 
varten annettu hallussapitoon oikeuttava lupa lakkaa 
olemasta voimassa. 

jos poliisin haltuun on väliaikaisesti otettu rinnak-
kaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai 
aseen osa, ampuma-asetta tai aseen osaa koskeva hal-
lussapitolupa ja muut rinnakkaisluvat ovat edelleen 
voimassa. 

94 §
Väliaikaisen haltuunoton kesto

Päätös, jolla ampuma-ase, aseen osa, patruunoita tai 
erityisen vaarallisia ammuksia on väliaikaisesti otettu 
poliisin haltuun, on voimassa enintään kolme kuu-
kautta. Poliisi voi erityisestä syystä jatkaa päätöksen 
voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella ker-
rallaan. Päätöksen voimassaoloaikana: 

1) ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai eri-
tyisen vaarallisia ammuksia koskeva lupa on peruutet-
tava; 

2) poliisin on tehtävä päätös kuolinpesään kuulu-
vien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai 
erityisen vaarallisten ammusten haltuunotosta; 

3) luvanhaltijalle on annettava varoitus ja haltuun 
otetut esineet on palautettava hänelle; taikka 

4) haltuun otetut esineet on palautettava luvanhal-
tijalle tai sille, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus 

on. 
jos haltuun otetut esineet palautetaan luvanhalti-

jalle, niitä koskeva lupa tulee uudelleen voimaan. 
jos poliisin haltuun on väliaikaisesti otettu rinnak-

kaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai 
aseen osa, ase tai aseen osa voidaan 1 momentin estä-
mättä luovuttaa hallussapitoluvan haltijalle, jollei siitä 
aiheudu vaaraa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiselle. 

95 §
Haltuunottoa ja väliaikaista haltuunottoa  

koskeva menettely
Poliisin on viipymättä ilmoitettava haltuunotosta, vä-
liaikaisesta haltuunotosta ja väliaikaisen haltuunoton 
voimassaoloajan jatkamisesta tehdystä päätöksestä 
luvanhaltijalle tai sille, jonka hallussa kuolinpesän 
omaisuus on. jos poliisin haltuun on otettu rinnak-
kaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai 
aseen osa, päätöksestä on viipymättä ilmoitettava 
myös hallussapitoluvan haltijalle. Haltuunottoa ja 
väli aikaista haltuunottoa koskevassa ilmoituksessa on 
mainittava haltuunoton syy sekä väliaikaista haltuun-
ottoa koskevassa ilmoituksessa myös sen vaikutus lu-
van voimassaoloon. 

Poliisin on laadittava haltuunotosta, väliaikaisesta 
haltuunotosta ja väliaikaisen haltuunoton jatkamisesta 
pöytäkirja tai tehtävä niistä merkintä muuhun asiakir-
jaan. 

96 §
Lupatodistuksen ja suostumuksen luovuttaminen, 

poliisin haltuun ottaminen ja palauttaminen
kun asealan elinkeinolupa tai yksityistä käyttöä var-
ten annettu hankkimiseen tai hallussapitoon oikeutta-
va lupa tai suostumus lakkaa olemasta voimassa, 
lupa todistus tai suostumus on viipymättä luovutettava 
poliisille. Poliisilla on oikeus ottaa lupatodistus tai 
suostumus poliisin haltuun. 

jos 1 momentissa tarkoitettu lupa tulee uudelleen 
voimaan, lupatodistus on viipymättä palautettava lu-
vanhaltijalle. 

97 §
kotietsintä

Oikeudesta päästä kotirauhan suojaamaan paikkaan 
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen 
vaarallisten ammusten haltuun ottamiseksi epäillyn 
rikoksen johdosta taikka vaarallisen teon tai tapahtu-
man estämiseksi säädetään pakkokeinolaissa 
(450/1987) ja poliisilaissa (493/1995). 

98 §
Poliisitutkinta

tämän lain nojalla annetun luvan peruuttamista kos-
kevassa tutkinnassa noudatetaan, mitä poliisilain  
4 luvussa säädetään. 
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9 luku
Seuraamukset (532/2007)

101 §
101 § on kumottu l:lla 11.5.2007/532.

102 §
Ampuma-aserikokset

rangaistus ampuma-aserikoksesta, törkeästä ampuma-
aserikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta sääde-
tään rikoslain 41 luvun 1–3 §:ssä sekä rangaistus varo-
mattomasta käsittelystä rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.

103 §
Ampuma-aserikkomus

joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta

1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 1 mo-
mentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momentissa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden,

2) laiminlyö 22 §:n 2 momentissa tai 59 §:ssä sää-
detyn velvollisuuden ilmoittaa säilytystiloja koskevis-
ta muutoksista,

3) laiminlyö hallussapitoluvan hakemisen 52 §:n 
1 momentissa säädetyssä määräajassa,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö asekeräilijälle 
59 a §:n 1 momentissa tai 60 §:n 1 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö 52 §:n 2 momentissa taikka 90 tai 
112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa 
lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn 
velvollisuuden esittää tai luovuttaa euroopan ampu-
ma-asepassi poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa sää-
detyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai suos-
tumus poliisille,

6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuuden teh-
dä ilmoitus aseen osan hankkimisesta tai esittää aseen 
osa poliisille,

7) laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan 
ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen käytettäväksi,

8) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa taikka 
kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta,

9) laiminlyö 108 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 
112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää pysyvästi 
ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysy-
västi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisille,

10) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa ampu-
ma-ase yksityiseen valmistamislupaan 110 §:n 2 mo-
mentin nojalla sisällytetyn ehdon mukaisesti taikka

11) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvollisuuden 
esittää lupatodistus tai euroopan ampuma-asepassi 
taikka lupatodistuksen tai euroopan ampuma-asepas-
siin merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampu-
ma-aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaaralliset 
ammukset,

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sak-
koon.

99 §
Poliisin hallussa olevien esineiden luovuttaminen

ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaral-
liset ammukset, jotka ovat haltuunotosta 91 §:n 1 mo-
mentin perusteella tehdyn päätöksen nojalla poliisin 
hallussa, sekä ampuma-ase, joka on haltuunotosta 91 
§:n 2 momentin perusteella tehdyn päätöksen nojalla 
poliisin hallussa, voidaan luovuttaa kolmen kuukau-
den kuluessa päätöksen tekemisestä omistajan ilmoit-
tamalle tai hyväksymälle asianmukaisen luvan halti-
jalle. Poliisi voi erityisestä syystä jatkaa määräaikaa 
enintään kolmella kuukaudella.

ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen 
vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta 91 §:n 
2 momentin perusteella tehdyn päätöksen nojalla po-
liisin hallussa, luovutetaan niiden omistajalle, jos 
tämä on poliisin tiedossa ja tällä on lupa esineiden 
hallussapitoon. ampuma-ase voidaan luovuttaa sen 
omistajalle, vaikka tällä ei ole lupaa sen hallussapi-
toon, myös, jos ampuma-ase tehdään pysyvästi ampu-
makelvottomaksi. (804/2003)

100 §
Myyminen omistajan lukuun ja siirtyminen 

valtion omistukseen
Poliisi myy julkisella huutokaupalla omistajan lukuun 
99 §:n 1 momentissa tarkoitetun ampuma-aseen, 
aseen osan, patruunat ja erityisen vaaralliset ammuk-
set, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla 
poliisin hallussa ja joita ei ole luovutettu asianmukai-
sen luvan haltijalle. Poliisi myy julkisella huutokau-
palla omistajan lukuun myös 99 §:n 2 momentissa tar-
koitetun ampuma-aseen, jos ampuma-aseen omista-
jalla ei ole lupaa kyseisen ampuma-aseen hallussa-
pitoon tai ampuma-asetta ei tehdä pysyvästi ampuma-
kelvottomaksi. Myyntihinnasta saadaan vähentää esi-
neen käsittelystä ja huutokaupan toimittamisesta ai-
heutuneet tarpeelliset kustannukset.

aseen osa, kaasusumutin, patruunat ja erityisen 
vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta 91 §:n 
2 momentin perusteella tehdyn päätöksen nojalla po-
liisin hallussa ja joita ei ole luovutettu niiden lailliselle 
omistajalle siten kuin 99 §:n 2 momentissa säädetään, 
siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen. Haltuun-
otosta 91 §:n perusteella tehdyn päätöksen nojalla po-
liisin hallussa oleva ampuma-ase, aseen osa, patruunat 
ja erityisen vaaralliset ammukset siirtyvät lunastukset-
ta valtion omistukseen myös, jos esineen omistaja luo-
vuttaa esineen korvauksetta valtiolle. lisäksi lunas-
tuksetta valtion omistukseen siirtyvät ampuma-ase, 
aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, 
jotka ovat 1 momentin nojalla jääneet  julkisessa huu-
tokaupassa myymättä tai jotka ovat 91 §:n 2 momentin 
perusteella tehdyn päätöksen nojalla poliisin hallussa 
ja joiden omistajaa ei tiedetä. (804/2003)
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104 §
Menettämisseuraamus

rikoksentekovälineen sekä rikoksella tuotetun, val-
mistetun tai aikaansaadun taikka rikoksen kohteena 
olleen esineen tai omaisuuden valtiolle menetetyksi 
tuomitsemisesta säädetään rikoslain 10 luvussa.

jos menettämisseuraamus olisi olosuhteisiin näh-
den kohtuuton, voidaan menettämisseuraamusta kos-
keva vaatimus jättää esittämättä.

104 a §
Hävittäminen

Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on oikeus 
todistettavasti hävittää tässä laissa tarkoitetut aseen 
osat, kaasusumuttimet, patruunat tai erityisen vaaralli-
set ammukset, jotka voidaan takavarikoida, jos ne 
ovat arvoltaan vähäisiä ja jos on ilmeistä, että tuomi-
oistuin tuomitsisi ne valtiolle menetetyiksi.

10 luku
erinäiset säännökset

105 §
Huolellisuusvelvollisuus

ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen 
vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään 
ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunoista ja erityi-
sen vaarallisista ammuksista sellaista huolta, ettei 
vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole. 

106 §
Säilyttäminen, kantaminen ja kuljettaminen

ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai 
muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-aseeseen 
kuuluvaa aseen osaa säilytetään erillään. ampuma-
asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää 
paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa. 

(601/2001) jos säilytettävänä on erityisen vaaralli-
nen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, re-
volveria, itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä 
tai itselataavalla kertatulella toimivaa 6 §:n 2 momen-
tin 12 kohdassa tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on 
aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mu-
kaisessa lukitussa turvakaapissa. turvakaappia ei kui-
tenkaan edellytetä, jos aseiden säilytystilojen sijainti-
paikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

ampuma-asetta saa yleisellä paikalla sekä tiloissa, 
joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa vain lataamattoma-
na suojuksessa sekä kantaa ja kuljettaa vain silloin, 
kun siihen on hyväksyttävä syy. Moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataa-
mattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun ti-
laan sekä kantaa vain silloin, kun siihen on hyväksyt-
tävä syy. Metsästysaseen kuljettamisessa noudatetaan 
lisäksi, mitä metsästyslaissa ja sen nojalla säädetään. 

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ai-
netta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säi-

lyttämisessä ja kuljettamisessa sovelletaan lisäksi, 
mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa 
(719/1994) sekä niiden nojalla säädetään. 

107 §
Säilyttämiseen ja kuljettamiseen sekä lupiin, 

ennakkosuostumuksiin ja suostumukseen liittyvät 
ehdot

Poliisi voi asettaa ampuma-aseiden, aseen osien, pat-
ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttä-
miselle ja kuljettamiselle yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia ehtoja. 

lupaviranomainen ja ennakkosuostumuksen tai 
suostumuksen antava viranomainen voi sisällyttää tä-
män lain nojalla annettaviin lupiin, ennakkosuostu-
muksiin ja suostumukseen yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia ehtoja. 

108 §
kuolinpesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen 

osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityi-
sen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan 
luvan haltijan kuoltua sen, jonka hallussa kuolinpesän 
omaisuus on, tulee ottaa ampuma-ase, aseen osa, pat-
ruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi 
haltuunsa. Hänellä on oikeus säilyttää ja hyväksyttä-
västä syystä myös kuljettaa edellä tarkoitettuja esinei-
tä kuuden kuukauden ajan luvanhaltijan kuolemasta. 
Hänen on tämän määräajan kuluessa: 

1) hankittava ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussa-
pitoon oikeuttava lupa; 

2) luovutettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat 
ja erityisen vaaralliset ammukset niiden hankkimiseen 
oikeutetulle; 

3) huolehdittava ampuma-aseen tekemisestä py-
syvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan tekemi-
sestä pysyvästi toimintakelvottomaksi sekä esitettävä 
ne poliisille; taikka 

4) luovutettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat 
ja erityisen vaaralliset ammukset poliisille. 

edellä 1 momentissa mainitun määräajan jälkeen 
kuolinpesästä löydetyt ampuma-aseet, aseen osat, pat-
ruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on luovutetta-
va viipymättä poliisille. 

edellä 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa poliisin on tehtävä päätös 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityi-
sen vaarallisten ammusten ottamisesta poliisin hal-
tuun. Poliisin on laadittava haltuunotosta pöytäkirja 
tai tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan. 
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pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettä-
vä ase tai aseen osa kotikuntansa tai kotipaikkansa po-
liisilaitokselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa kos-
keva lupatodistus on samalla esitettävä sekä pyydet-
täessä luovutettava poliisille. (601/2001) 

112 a §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn  

ampuma-aseen ja pysyvästi toiminta-
kelvottomaksi tehdyn aseen osan siirto ja  

tuonti Suomeen
sen, joka siirtää tai tuo suomeen pysyvästi ampuma-
kelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai pysyvästi toi-
mintakelvottomaksi tehdyn aseen osan, on 30 päivän 
kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen 
osa poliitilaitokselle tarkastusta varten. (601/2001)

113 §
Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

Poliisin on pidettävä ampuma-aseista, aseen osista, 
patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista lu-
pahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tar-
peellisia tiedostoja. tiedostoihin voidaan merkitä 
myös edellä tarkoitettujen esineiden hankkimista, hal-
lussapitoa, siirtoa, tuontia ja vientiä koskevia tietoja 
ase direktiivissä, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjäh-
dystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa 
koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta anne-
tussa neuvoston direktiivissä (93/15/etY) ja schen-
genin yleissopimuksessa tarkoitettujen ilmoitusten te-
kemiseksi muiden valtioiden viranomaisille. 

(800/2003) edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedos-
tot ovat salassa pidettäviä. salassa pidettäviä ovat 
myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai eri-
tyisen vaarallisia ammuksia koskeva lupahakemus ja 
ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle 
annettavaa hyväksyntää koskeva hakemus sekä asias-
sa annettu päätös. Poliisi voi kuitenkin erityisestä 
syystä päätöksellään vahvistaa yksittäisen luvan voi-
massaoloa tai sisältöä koskevan tiedon, jos tiedon 
pyytäjän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. tiedosto-
jen pitämiseen, käyttöön ja tietojen luovuttamiseen 
sovelletaan muuten, mitä henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003) sääde-
tään. tiedostoissa olevien tietojen poistamiseen so-
velletaan kuitenkin, mitä 3 momentissa säädetään.

edellä 1 momentissa tarkoitetuista tiedostoista on 
poistettava lupapäätöstä, ennakkosuostumusta, suos-
tumusta ja asekeräilijälle annettua hyväksyntää kos-
kevat tiedot 10 vuoden kuluttua luvan, ennakkosuos-
tumuksen, suostumuksen tai hyväksynnän voimassa-
oloajan päättymisestä. Peruutettua tai rauennutta lu-
paa, ennakkosuostumusta, suostumusta tai asekeräili-
jälle annettavaa hyväksyntää koskeva tieto on poistet-
tava 10 vuoden kuluttua peruutusta koskevasta pää-
töksestä tai raukeamisesta. Hylättyä hakemusta kos-
keva tieto on poistettava 10 vuoden kuluttua hake-
muksen hylkäämisestä. este- tai huomautustieto ja 
muut tiedostoihin merkittävät tiedot on poistettava 10 
vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä. 

109 §
Poliisille luovutetut kuolinpesään kuuluvat 

ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen 
vaaralliset ammukset

kuolinpesään kuuluviin ampuma-aseisiin, aseen 
osiin, patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuk-
siin, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla 
po liisin hallussa, sovelletaan, mitä 99 ja 100 §:ssä sää-
detään. 

110 §
Ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastus

(601/2001) Myyntiä varten valmistetut, korjatut, suo-
meen siirretyt ja tuodut ampuma-aseet ja patruunat on 
ennen kauppaan laskemista tai muuta luovuttamista 
tarkastutettava niiden käyttöturvallisuuden toteami-
seksi siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkem-
min säädetään. tarkastuttamisvelvollisuus ei koske 
sellaisia keräilyllisesti arvokkaita ampuma-aseita ja 
patruunoita, jotka valmistetaan, korjataan taikka siir-
retään tai tuodaan suomeen museossa tai kokoelmas-
sa pitämistä varten.

Yksityiseen valmistamislupaan voidaan sisällyttää 
ehto, jonka mukaan myös omaa käyttöä varten val-
mistettu ampuma-ase on tarkastutettava sen käyttötur-
vallisuuden toteamiseksi. 

ampuma-asetta tai patruunaa, jota ei ole tarkas-
tuksessa hyväksytty, ei saa pitää kaupan eikä muuten 
luovuttaa. 

Poliisihallitus voi antaa patruunoiden valmistajalle 
tai maahantuojalle patruunoiden tarkastusmerkinnän 
käyttöoikeuden. tarkastusmerkinnän käyttöoikeuden 
antamisen edellytyksistä ja peruuttamisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (508/2009) 

111 §
kadonnut tai anastettu ampuma-ase, aseen osa, 

lupatodistus tai euroopan ampuma-asepassi
jolta on kadonnut tai anastettu hänen hallussa pitä-
mänsä ampuma-ase tai aseen osa, on velvollinen il-
moittamaan siitä viipymättä poliisille. ilmoituksen 
yhteydessä on esitettävä lupatodistus tai muu selvitys 
oikeudesta ampuma-aseen tai aseen osan hallussa-
pitoon. 

luvanhaltijan, jolta on kadonnut tai anastettu lupa-
todistus tai euroopan ampuma-asepassi ja joka on 
saanut kadonneen tai anastetun lupatodistuksen tai 
ampuma-asepassin tilalle uuden lupatodistuksen tai 
ampuma-asepassin, on viipymättä luovutettava myö-
hemmin löytynyt lupatodistus tai ampuma-asepassi 
poliisille. 

112 §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn  

ampuma-aseen ja pysyvästi toiminta-
kelvottomaksi tehdyn aseen osan esittäminen

ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeut-
tavan luvan haltijan on 30 päivän kuluessa ampuma-
aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan 
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114 §
Luvanhaltijan kotikunnan vaihtuminen

kumottu (601/2001).

115 § (508/2009)
Lain noudattamisen valvonta

tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten nou-
dattamista valvoo Poliisihallitus. rajavartiolaitos ja 
tullilaitos valvovat lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamista toimialallaan.

116 §
Ase-elinkeinonharjoittajien ja  

asekeräilijöiden valvonta
Poliisin on tarkastettava asealan elinkeinoluvan haki-
jan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja eri-
tyisen vaarallisten ammusten säilytystilat. tarkastus 
on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. 
lisäksi poliisin on vähintään kerran vuodessa tarkas-
tettava alueellaan toimivien ase-elinkeinonharjoitta-
jien 25 §:n 1 momentin nojalla pitämät tiedostot sekä 
kirjanpito, varastot ja säilytystilat. Poliisilla on oikeus 
tarkastusta suorittaessaan saada nähtäväkseen ase-
elinkeinonharjoittajan kirjanpito sekä päästä tiloihin, 
joissa edellä tarkoitettuja esineitä säilytetään. 

(601/2001) Poliisin on ennen luvan antamista en-
simmäisen keräilykokoelmaan kuuluvan ampuma-
aseen tai aseen osan hankkimiseen tarkastettava tilat, 
joissa aseita ja aseen osia säilytetään. tarkastus on 
 uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. Po-
liisi voi myös tarvittaessa tarkastaa asekeräilijän 59 a 
§:n 1 momentin ja 60 §:n 1 momentin nojalla pitämän 
tiedoston. 

Poliisin on laadittava suorittamistaan tarkastuk-
sista pöytäkirja tai tehtävä merkintä muuhun asia-
kirjaan. 

117 §
Asiakirjojen ja aseiden esittäminen

tässä laissa tarkoitettu lupatodistus ja euroopan am-
puma-asepassi sekä lupatodistuksen tai euroopan am-
puma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hallussa 
pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityi-
sen vaaralliset ammukset on pyynnöstä esitettävä po-
liisille, rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä Metsä-
hallituksen  hallinnassa olevalla valtion maalla eräval-
vontaa suorittavalle Metsähallituksen virkamiehelle, 
jolle on myönnetty poliisilain 8 §:n mukaiset erityiset 
poliisivaltuudet. (601/2001)

117 a § (508/2009)
Ampuma-aselautakunta

Poliisihallituksen yhteydessä toimii ampuma-aselau-
takunta, joka antaa pyynnöstä lausuntoja tämän lain 
soveltamisalaan kuuluvista asioista. tarkemmat sään-
nökset ampuma-aselautakunnasta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

118 §
Muutoksenhaku

Poliisihallituksen tämän lain 32–35, 35 a, 36, 37 ja 64 
§:n nojalla antamaan päätökseen sekä muuhun tämän 
lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeim-
paan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. (508/2009) 

tässä laissa tarkoitettu päätös luvan tai hyväksyn-
nän peruuttamisesta taikka haltuunotosta, väliaikaises-
ta haltuunotosta tai väliaikaisen haltuunoton voimassa-
oloajan jatkamisesta pannaan muutoksenhausta huoli-
matta täytäntöön, jollei valitusviranomainen sitä kiellä. 

ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai eri-
tyisen vaarallisten ammusten hankkimista tai hallus-
sapitoa koskevaa valitusasiaa hallinto-oikeudessa kä-
siteltäessä valtion puhevaltaa käyttää Poliisihallitus. 
(508/2009) 

Poliisihallituksella on valitusoikeus hallinto-oike-
uden päätöksestä. (508/2009)

119 §
tarkemmat säännökset

(601/2001) Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä: 

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten mittaamisesta; 

2) siitä, mitkä ovat erityisen vaarallisia patruunoi-
ta ja ammuksia; 

3) lupien, ennakkosuostumusten, suostumuksen, 
asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja euroopan 
ampuma-asepassin hakemisessa noudatettavasta me-
nettelystä, hakemuksen sisällöstä sekä asioiden rat-
kaisemiseksi tarpeellisista selvityksistä; 

4) lupatodistusten, ennakkosuostumusten, suostu-
muksen, asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja 
euroopan ampuma-asepassin sisällöstä; 

5) menettelystä, jota noudatetaan, kun valtiolle 
menetetyksi on tuomittu tai valtion omistukseen on 
tämän lain nojalla tullut ampuma-aseita, aseen osia, 
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; 

6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten kuljettamisesta ja säi-
lyttämisestä; 

7) (601/2001) ampuma-aseiden ja aseen osien 
merkitsemisestä sarjanumerolla tai muulla vastaavalla 
esineen yksilöintiin soveltuvalla merkinnällä;

8) (601/2001) 26 §:n 3 momentin 1 kohdassa sää-
detystä kokeesta. 

(804/2003) sisäasiainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä:

1) tässä laissa tarkoitetuissa menettelyissä käytet-
tävistä lomakkeista; 

2) (804/2003) valtiolle menetetyiksi tuomittujen 
tai valtion omistukseen tämän lain nojalla tulleiden 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityi-
sen vaarallisten ammusten hävittämisestä, käyttämi-
sestä valtion tarpeisiin, luovuttamisesta museossa tai 
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123 §
Aseenkäsittelyluvan hankkiminen

sen, joka tämän lain voimaan tullessa toimii ase-elin-
keinonharjoittajan palveluksessa kuljettaakseen, säi-
lyttääkseen tai muuten käsitelläkseen ase-elinkeinon-
harjoittajalla olevia ampuma-aseita, aseen osia, pat-
ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, on vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta hankittava aseenkäsitte-
lylupa. 

124 §
Luvan hankkiminen ampuma-aseita  

ja aseen osia varten
ennen tämän lain voimaantuloa sellaisen ampuma-
aseen hankkineen, jonka hallussapito ei lain voimaan 
tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ole 
edellyttänyt lupaa, on vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta hankittava lupa aseen hallussapitoon. 

ennen tämän lain voimaantuloa 1 momentissa tar-
koitetun aseen osan hankkineen on vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta hankittava lupa aseen osan hallus-
sapitoon. luvan hankkimisen sijasta: 

1) asekeräilijä voi laatia 60 §:ssä tarkoitetun tie-
doston hallussa pitämistään aseen osista; ja 

2) se, jolla on oikeus 19 §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitetuista vastaavista aseen osista kootun ampu-
ma-aseen hallussapitoon, voi tehdä 70 §:ssä tarkoite-
tun ilmoituksen kotikuntansa poliisilaitokselle. 

ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä lupaa 
haettaessa, jollei lupaviranomainen katso sitä tarpeet-
tomaksi. 

125 §
Luvan hankkiminen erityisen vaarallisia  

patruunoita ja ammuksia varten
sen, joka ennen tämän lain voimaantuloa on hankki-
nut erityisen vaarallisen patruunan, jonka hallussa-
pitoon hänellä on oikeus, tai erityisen vaarallisen am-
muksen, on hankittava patruunan tai ammuksen hal-
lussapitoon oikeuttava ampumatarvikelupa kuuden 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

Patruuna tai ammus on esitettävä lupaa haettaessa, 
jollei lupaviranomainen katso sitä tarpeettomaksi. 

126 §
Puolustushallinnon alalla annetun luvan nojalla 

hallussa pidetyt ampuma-aseet
sen, jolle on annettu puolustuslaitoksessa palvelevien 
ja suojeluskuntiin kuuluvien henkilöiden ampuma-
aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen 
(128/1933) nojalla oikeus ampuma-aseen hankkimi-
seen tai hallussapitoon, on vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta hankittava tämän lain mukainen 
hallussapitolupa. 

ampuma-ase on esitettävä lupaa haettaessa, jollei 
lupaviranomainen katso sitä tarpeettomaksi. 

kokoelmassa pitämistä varten taikka myymisestä jul-
kisella huutokaupalla tai muulla tavalla;

3) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten kuljettamisessa ja säi-
lyttämisessä edellytettävistä teknisistä turvarakenteis-
ta sekä rakenteiden arvioimiseen liittyvästä menette-
lystä; 

4) tässä laissa tarkoitetuista hyväksyttävistä am-
puma-aseiden käyttötarkoituksista ja näissä käyttötar-
koituksissa käytettäviksi soveltuvista ampuma-aseis-
ta, aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista 
ammuksista; 

5) asekeräilijäksi hyväksymiselle säädettyjen 
edel lytysten arvioimiseen liittyvästä menettelystä; 

6) tämän lain nojalla annettavista yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisista 
ehdoista. 

Poliisihallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita 
ampuma-aseiden pysyvästi ampumakelvottomiksi ja 
aseen osien pysyvästi toimintakelvottomiksi tekemi-
seen liittyvistä teknisistä seikoista sekä 112 a §:ssä 
säädetyssä esittämisessä noudatettavasta menettelys-
tä. (508/2009) 

11 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

120 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta  
1998. 

tällä lailla kumotaan ampuma-aseista ja ampuma-
tarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annettu laki 
(33/1933) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
lain nojalla ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkas-
tuksesta 27 päivänä elokuuta 1982 annettu asetus 
(656/1982) jää kuitenkin edelleen voimaan. 

ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

121 §
Aikaisemman lain nojalla annetut luvat

aikaisemman lain nojalla annetut ampuma-aseisiin, 
aseen osiin ja patruunoihin liittyvät luvat jäävät lupa-
ehtoineen voimaan. 

122 §
Asealan elinkeinoluvan hankkiminen  
patruunoiden ja erityisen vaarallisten  

ammusten kaupalliseen valmistamiseen
sen, joka tämän lain voimaan tullessa kaupallisessa 
tarkoituksessa valmistaa patruunoita tai erityisen vaa-
rallisia ammuksia, on hankittava toiminnan harjoitta-
miseen oikeuttava asealan elinkeinolupa kuuden kuu-
kauden ku luessa lain voimaantulosta. 
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127 §
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden  

ja erityisen vaarallisten ammusten  
luovuttaminen toiselle tai valtiolle

sen, joka ennen tämän lain voimaantuloa on hankki-
nut ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityi-
sen vaarallisia ammuksia, joiden hallussapitoon hä-
nen olisi 124–126 §:n mukaan hankittava lupa, voi lu-
van hankkimisen sijasta asianomaisessa pykälässä 
mainitussa määräajassa luovuttaa esineen sille, jolla 
tämän lain nojalla on oikeus esineen hankkimiseen. 
esineet voidaan myös luovuttaa poliisille, jolloin ne 
siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen. 

128 §
Luvan antamisen edellytykset ja lupamaksut

lupa, jota haetaan: 
1) 122 §:n nojalla, annetaan hakijalle, joka on 

elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu, joka ilmoittaa 
26 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön, jolla on 20 §:n  
3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa aseenkäsitte-
lylupa ja jonka patruunoiden tai erityisen vaarallisten 
ammusten säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan 
poliisilaitos on hyväksynyt; 

2) 123 §:n nojalla, annetaan ilman 27 §:ssä säädet-
tyä luvan antamisen edellytysten arviointia; 

3) 124–126 §:n nojalla, annetaan ilman 45 §:ssä 
säädettyä luvan antamisen edellytysten arviointia. 

edellä 1 momentissa tarkoitetut luvat annetaan il-
man lupamaksua. 

129 §
Asekeräilyyn liittyvä siirtymäsäännös

lupa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen ja 
hallussapitoon keräilykokoelmassa pitämistä varten 
voidaan antaa kuuden kuukauden ajan tämän lain voi-
maantulosta, vaikkei hakijalla ole 57 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua hyväksyntää. 

130 §
Aikaisemman lain aikana kuolinpesään  

tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat  
ja erityisen vaaralliset ammukset

jos tämän lain voimaan tullessa jakamatta olevaan 
kuolinpesään kuuluu ampuma-aseita, aseen osia, pat-
ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, noudate-
taan, mitä 108 §:ssä säädetään. Pykälän 1 momentissa 
mainittu määräaika alkaa lain voimaantulopäivänä. 

131 §
Aikaisemman lain aikana vireille  

tullut lupa- tai valitusasia
ampuma-aseita, aseen osia tai patruunoita koskevaan 
lupa- tai valitus asiaan, joka on tullut vireille ennen tä-
män lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

1. Voimaantulo. tämä laki (601/2001) tulee voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 2002.

ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2. Aikaisemman lain nojalla annetut luvat, ennak-
kosuostumukset ja asekeräilijälle annetut hyväksyn-
nät. ampuma-aselain (1/1998) sekä ampuma-aseista 
ja ampumatarpeista annetun lain (33/1933) nojalla an-
netut ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin 
ja erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät luvat, en-
nakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat sekä asekeräi-
lijöille annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voi-
maan.

aikaisemman lain nojalla annettu kaasusumutti-
men hallussapitoon oikeuttava lupa raukeaa, jos lu-
vanhaltijalle annetaan 55 a §:ssä tarkoitettu kaasu-
sumutinlupa.

3. Asealan elinkeinoluvan hankkiminen kaupalli-
sessa tarkoituksessa harjoitettavaan ampumaradan 
pitämiseen ja kouluttamiseen ampuma-aseiden käyt-
töön. sen, joka tämän lain voimaan tullessa kaupalli-
sessa tarkoituksessa pitää ampumarataa tai kaupalli-
sessa tarkoituksessa kouluttaa ampuma-aseiden käyt-
töön, on hankittava toiminnan harjoittamiseen oikeut-
tava asealan elinkeinolupa vuoden kuluessa lain voi-
maantulosta.

4. Ampuma-aseiden säilyttäminen turvakaapissa. 
edellä 106 §:n 2 momentissa tarkoitetut ampuma-
aseet on säilytettävä mainitussa momentissa säädetys-
sä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymässä 
säilytystilassa kahden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta.

5. Aikaisemman lain aikana vireille tullut lupa- tai 
valitusasia taikka asekeräilijälle annettavaa hyväk-
syntää koskeva hakemusasia. ampuma-aseita, aseen 
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia 
koskevaan lupa- tai valitusasiaan taikka asekeräilijälle 
annettavaa hyväksyntää koskevaan hakemus asiaan, 
joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, 
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä.

naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

tasavallan Presidentti

tArJA HALONeN

sisäasiainministeri Ville Itälä 



74

4 §
Panssarin lävistämiseen suunniteltu  

ja valmistettu patruuna
Panssarin lävistämiseen suunnitellulla ja valmistetul-
la patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammus 
on panssarilevyn lävistämiseksi varustettu vaipalla ja 
kovametallista tai vastaavasta materiaalista valmiste-
tulla ytimellä. 

5 §
räjähtävällä ammuksella varustettu patruuna

Räjähtävällä ammuksella varustetulla patruunalla 
tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä 
aine räjähtää ammuksen osuessa kohteeseen. 

6 §
Sytyttävällä ammuksella varustettu patruuna

Sytyttävällä ammuksella varustetulla patruunalla tar-
koitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine 
syttyy tuleen sen joutuessa kosketuksiin ilman kanssa 
tai ammuksen osuessa kohteeseen. 

7 §
reikäpäinen ammus

Reikäpäisellä ammuksella tarkoitetaan ammusta, jon-
ka kärjessä on vähintään 3 millimetrin syvyinen reikä 
ammuksen laajenemiseksi sen osuessa kohteeseen. 

8 §
Laajeneva ammus

Kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuu-
teen perustuvalla ammuksella tarkoitetaan ammusta, 
jonka kärjessä oleva leikkaus, ontelo tai vastaava ra-
kenne aikaansaa ammuksen laajenemisen sen osuessa 
gelatiiniin tai vastaavaan pehmeään aineeseen siten, 
että ammus laajenee vähintään 30 prosenttia halkaisi-
jaansa suuremmaksi.

9 §
toisiaan vastaavat aseen osat

aseen osaa pidetään ampuma-aselain (1/1998) 19 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastaavana 
aseen osana, jollei aseen tyyppi, toiminta-tapa tai kalii-
peri muutu, kun aseen osa korvataan tällaisella aseen 
osalla. aseen osaa ei kuitenkaan pidetä vastaavana 
aseen osana, jos muusta aseesta kuin taskuaseesta tu-
lee osan vaihdon seurauksena taskuase. 

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen 

asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hake-
muksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- 
ja yhteisötunnus;

2) toiminta, jota halutaan harjoittaa;
3) (101/02) toimipaikan sijainti; 
4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen sijain-
tipaikka; 

Ampuma-aseasetus

annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

sisäasiainministerin esittelystä säädetään 9 päivänä 
tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 
nojalla:

1 § 
Ampuma-aseen pituuden mittaaminen 

Ampuma-aseen kokonaispituudella tarkoitetaan sen 
suurinta pituutta piipun tai putken suunnassa mitattu-
na. jos ampuma-aseessa on taitettava, kokoontyönnet-
tävä tai muuten helposti irrotettava lisäperä tai muu 
laite, kokonaispituus mitataan perä taitettuna, ko-
koontyönnettynä tai irrotettuna.

Piipun tai putken pituudella tarkoitetaan sen suu-
rinta pituutta mitattuna iskupohjasta piipun suuhun. 
jos ampuma-aseen piippuun on kiinnitetty osa tai lai-
te, joka on työkalulla tai muuten helposti irrotettavis-
sa, aseen kokonaispituus sekä piipun tai putken pituus 
mitataan ilman tällaista osaa tai laitetta.

1 a § (101/2002)
Ampuma-aseen sarja- tai tunnistenumero

jos ampuma-aseessa ei hallussapitolupaa haettaessa 
ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilai-
toksen on ennen luvan antamista toimitettava ase Po-
liisihallitukselle tunnistenumeron merkitsemistä var-
ten. (1121/2009) 

jos ampuma-aseella on poikkeuksellista keräilyl-
listä arvoa, jota tunnistenumeron merkitseminen alen-
taisi, poliisilaitos voi antaa hallussapitoluvan asee-
seen, jossa ei ole sarja- tai tunnistenumeroa. (101/02)

2 §
Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase 

ampuma-asetta pidetään pysyvästi ampumakelvotto-
mana, kun se on romutettu tai deaktivoitu.

Romutettuna pidetään ampuma-asetta, jota ei enää 
voida muuttaa ampumakelpoiseksi. 

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka 
isku pohjan sisältävä sulkulaitteen osa, patruunapesä 
tai sitä vastaava osa sekä piippu tai putki on muutettu 
siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. 
ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on il-
man erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampuma-
kelpoiseksi. 

3 §
Pysyvästi toimintakelvoton aseen osa

aseen osaa pidetään pysyvästi toimintakelvottomana, 
kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää 
sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on 
suunniteltu ja valmistettu.
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5) vastuuhenkilön nimi, osoite ja henkilötunnus;
6) (101/02) kaupan pidettävien, valmistettavien, 

korjattavien tai muunnettavien sekä ampumaradalla 
tai ampuma-aseiden käyttöön kouluttamisessa käytet-
tävien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä 
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten am-
musten ja kaasusumuttimien laji. 

Hakemukseen on liitettävä poliisin laatima ampu-
ma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen 
vaarallisten ammusten säilytystilojen tarkastusta kos-
keva pöytäkirja tai muu asiakirja, selvitys hakijan ta-
loudellisesta tilasta sekä jäljennös vastuuhenkilön 
aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksesta. jos ha-
kija on luonnollinen henkilö, hakemukseen on liitettä-
vä jäljennös myös hänen aseenkäsittelylupaa koske-
vasta todistuksestaan.

lupaviranomaisen on hankittava hakemuksesta 
sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä polii-
silaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa 
aiotaan harjoittaa. lupaviranomainen voi vaatia haki-
jaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä 
koskevia selvityksiä.

11 §
Asealan elinkeinolupaa koskeva todistus

asealan elinkeinolupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite;
2) luvan voimassaoloaika;
3) toiminta, jota lupa koskee; 
4) 10 §:n 1 momentin 3–6 kohdassa tarkoitetut tie-

dot;
5) mahdolliset lupaehdot.

12 §
kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase- 

elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai eri-
tyisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen 
oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tie-
dostoa, johon merkitään:

1) hankittujen ja luovutettujen ampuma-aseiden 
lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedos-
sa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sar-
janumero;

2) hankittujen ja luovutettujen aseen osien luku-
määrä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa 
oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja-
numero;

3) hankittujen ja luovutettujen patruunoiden ja eri-
tyisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kalii peri;

4) hankittujen ja luovutettujen kaasusumuttimien 
lukumäärä, laji ja pitoisuus;

5) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi;
6) hankkimis- ja luovutusaika; 
7) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää 

hallussa ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita tai 
erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolu-
paa koskevat tiedot.

13 §
Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinon- 

harjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai eri-
tyisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeute-
tun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, 
johon merkitään:

1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, 
tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, tehtaan merkki, malli 
tai mallinumero ja sarjanumero; 

2) valmistettujen aseen osien lukumäärä, laji, pii-
pun tai putken kaliiperi, tehtaan merkki, malli tai mal-
linumero sekä tiedossa oleva sarjanumero;

3) valmistettujen patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

4) valmistettujen kaasusumuttimien lukumäärä, 
laji ja pitoisuus;

5) luovutuksensaajan nimi;
6) luovutusaika; 
7) luovutuksensaajan asealan elinkeinolupaa kos-

kevat tiedot.  

14 §
korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun 

ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää 
tiedostoa

ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja 
muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan 
on pidettävä tiedostoa, johon merkitään:

1) korjattavien tai muunnettavien ampuma-asei-
den lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä 
tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero 
ja sarjanumero;

2) korjattavien tai muunnettavien aseen osien 
luku määrä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tie-
dossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja 
sarjanumero;

3) korjattavien tai muunnettavien kaasusumutti-
mien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

4) toimeksiantajan nimi;
5) vastaanotto- ja luovutusaika; 
6) toimeksiantajan ampuma-aseen tai aseen osan 

hallussapidon oikeutta tai asealan elinkeinolupaa kos-
kevat tiedot.  

15 §
Ase-elinkeinonharjoittajan pitämän tiedoston 

muoto
ase-elinkeinonharjoittaja voi pitää 12–14 §:ssä tar-
koitettuja tiedostoja  merkitsemällä tiedot erilliseen 
kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laa-
dittuun tiedostoon. jos tiedot on merkitty automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tie-
dosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperi-
tulosteena sekä luovutettava lupaviranomaiselle 
paperi tulosteena, kun asealan elinkeinolupa raukeaa 
tai jos se peruutetaan. 
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luvan numero ja luvan antaja;
2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten lähettäjän ja vastaan-
ottajan nimi ja osoite;

3) siirrettävien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyp-
pi, toimintatapa, kaliiperi, aseiden hankinnan ja hal-
lussapidon valvonnasta annetussa neuvoston direktii-
vissä (91/477/etY), jäljempänä asedirektiivi, tarkoi-
tettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli 
tai mallinumero ja sarjanumero;

4) siirrettävien aseen osien lukumäärä, laji, piipun 
tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merk-
ki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) siirrettävien patruunoiden ja erityisen vaarallis-
ten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

6) onko siirrettävät ampuma-aseet ja patruunat 
tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi 
siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkas-
tuksesta annetussa asetuksessa (656/1982) säädetään;

7) osoite, johon esineet kuljetetaan.
ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi 

hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, 
jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. ennak-
kosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia haki-
jaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen anta-
misen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 

20 §
kaupallista ennakkosuostumusta  

koskeva todistus
kaupallista ennakkosuostumusta koskevassa todis-
tuksessa on mainittava: 

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi ja osoite 
sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ennakosuostumuksen voimassaoloaika;
3) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tie-

dot;
4) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut 

ehdot.

21 §
kaupallisen tuontiluvan hakeminen

kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hake-
muksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa; 
3) tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, 

toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan 
merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai 
putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, 
malli tai mallinumero ja sarjanumero; 

5) tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten määrä, laji ja kaliiperi. 

lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta 
sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan 
elinkeinoa harjoitetaan. lupaviranomainen voi vaatia 
hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edelly-
tyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 

16 §
Vastuuhenkilöä koskeva selvitys

lupaviranomaisen on hankittava ase-elinkeinonhar-
joittajan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tä-
män kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. lupaviran-
omainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin vas-
tuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia 
selvityksiä.

16 a § (101/2002)
Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi ko-
etta, joissa voi suorittaa ase-elinkeinonharjoittajan 
vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen. (1121/2009)

koe sisältää neljä vaihtoehtoista osiota. kunkin 
osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden 
kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimi-
seen. Osiot ovat:

1) asealan kaupan harjoittaminen;
2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä 
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muun-
taminen;

3) ampumaradan pitäminen;
4) ampuma-aseiden käyttöön kouluttaminen.
Poliisihallitus voi hyväksyä 2 momentissa tarkoite-

tun kokeen suorittamiseksi sellaisen ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun 
ammatillisen tutkinnon tai ulkomailla suoritetun muun 
tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset 
vastaavat vähintään kokeen vaatimuksia. (1121/2009) 

17 §
Aseenkäsittelyluvan hakeminen 

aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-
sessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus; 
2) (101/02) ase-elinkeinonharjoittaja tai muu 

työnantaja, jonka palveluksessa hakija on.
3) (101/02) työ, jonka perusteella lupaa haetaan.
lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään 

muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvi-
tyksiä.

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa haki-
jasta.

18 § 
Aseenkäsittelylupaa koskeva todistus 

aseenkäsittelylupaa koskevassa todistuksessa on olta-
va valokuva luvanhaltijasta. lupatodistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;
2) luvan voimassaoloaika;
3) mahdolliset lupaehdot.

19 §
kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen

kaupallista ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. 
Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
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22 §
kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkei-
noluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 21 §:n 1 momentin 2–5 kohdassa tarkoitetut tie-

dot;
4) mahdolliset lupaehdot.

23 §
kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan 

hakeminen 
kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa haetaan kir-
jallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa; 
3) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lu-

kumäärä, laji ja pi toisuus.
lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta 

sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan 
elinkeinoa harjoitetaan. lupaviranomainen voi vaatia 
hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edelly-
tyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009)

24 §
kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa 

koskeva todistus
kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskevassa 
todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elin-
keinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot; 
4) mahdolliset lupaehdot.

25 §
kaupallisen siirtoluvan hakeminen

kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hake-
muksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja; 

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;
4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.
lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen 

poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan 
elinkeinoa harjoitetaan. lupaviranomainen voi vaatia 
hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen 
edellytyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 

26 §
kaupallista siirtolupaa koskeva todistus

kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elin-
keinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;
4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;
5) mahdolliset lupaehdot.

26 a §
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan hakeminen
Määräaikaista kaupallista siirtolupaa haetaan kirjalli-
sesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot.

lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen 
lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka 
alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. lupaviran-
omainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirto-
luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 
(101/02) 

26 b §
Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskeva 

todistus
Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskevassa to-
distuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elin-
keinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut 
tiedot;

3) mahdolliset lupaehdot. (101/02) 

26 c §
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla 

tehtävää siirtoa koskeva ilmoitus
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla tehtä-
vää siirtoa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) ilmoittajan nimi ja osoite sekä määräaikaisen 
kaupallisen siirtoluvan numero;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot;

3) kuljetusväline ja siirtoreitti;
4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä. (101/02) 

27 §
kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen  

kauttakuljetusluvan hakeminen 
kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetus-
lupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainit-
tava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja;

2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös 
lähtömaa;

3) vietävien tai kauttakuljetettavien ampuma-asei-
den lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tie-
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30 §
kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja 

kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus
kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasu-
sumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa koske-
vassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elin-
keinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 29 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tie-

dot erikseen kunkin määrämaan osalta;
4) mahdolliset lupaehdot.

31 § (1121/2009)
Maahanjääntitodistus

Poliisihallitus antaa kaupallisen ennakkosuostumuk-
sen, kaupallisen tuontiluvan tai kaasusumuttimen 
kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maa-
hanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakko-
suostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa:

1) siirtävänsä tai tuovansa suomeen maahanjään-
titodistuksessa mainitut ampuma-aseet, deaktivoidut 
ampuma-aseet, aseen osat, ampuma-aseen varusteet, 
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset;

2) ettei suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-
aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, am-
puma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaa-
rallisia ammuksia kuljeteta muuhun valtioon ennen 
niiden saapumista suomeen muuten kuin kauttakulje-
tuksen suorittamiseksi;

3) ettei suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-
aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, am-
puma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaa-
rallisia ammuksia siirretä tai viedä suomesta edelleen 
muuhun valtioon ilman asianmukaista lupaa, jos siir-
ron tai viennin edellytyksenä on viranomaisen anta-
ma lupa;

4) että maahanjääntitodistuksen haltija ilmoittaa 
maahanjääntitodistuksen antaneelle viranomaiselle 
maahanjääntitodistuksessa mainituissa tiedoissa ta-
pahtuneista oleellisista muutoksista;

5) että maahanjääntitodistuksen haltija hankkii to-
distuksen ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-
aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, pat-
ruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten siirros-
ta tai tuonnista suomeen ja luovuttaa todistuksen esi-
neiden toimittajalle, jos tämä tai tälle luvan antanut 
viranomainen sitä edellyttää.

32 §
Maahanjääntitodistuksen hakeminen

Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hake-
muksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeino-
luvan numero ja luvan antaja;

2) ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-
asei den, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, 
patruu noiden tai erityisen vaarallisten ammusten toi-
mittaja ja tämän asiamies;

dossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja 
sarjanumero;

4) vietävien tai kauttakuljetettavien aseen osien lu-
kumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa 
oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja-
numero; 

5) vietävien tai kauttakuljetettavien patruunoiden 
ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kalii-
peri.

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3–5 
kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrä-
maan osalta.

lupaviranomainen voi hankkia kaupallista vienti-
lupaa koskevasta hakemuksesta sen poliisilaitoksen 
lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoite-
taan. lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään 
muitakin kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kaut-
takuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia sel-
vityksiä. (1121/2009)

28 §
kaupallista vientilupaa ja kaupallista 
kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetus-
lupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkei-
noluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 27 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tie-

dot erikseen kunkin määrämaan osalta; 
4) mahdolliset lupaehdot.

29 §
kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan  

ja kaasusumuttimen kaupallisen 
kauttakuljetusluvan hakeminen

kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasu-
sumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan 
kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinolu-
van numero ja luvan antaja;

2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös 
lähtömaa;

3) siirrettävien, vietävien tai kauttakuljetettavien 
kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan 
osalta.

lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen 
kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen 
poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan 
elinkeinoa harjoitetaan. lupaviranomainen voi vaatia 
hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen kau-
pallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen 
kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia 
selvityksiä. (1121/2009) 
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3) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden tai 
deaktivoitujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, 
toimintatapa ja kaliiperi;

4) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumää-
rä, laji ja piipun tai putken kaliiperi;

5) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseen varus-
teiden lukumäärä ja laji;

6) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden tai eri-
tyisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

7) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lu-
kumäärä, laji ja pitoisuus;

8) siirrettävien tai tuotavien esineiden arvo;
9) siirrettävien tai tuotavien esineiden käyttö-

tarkoitus;
10) siirtoon tai tuontiin annettua lupaa koskevat 

tiedot.
Hakemukseen on liitettävä tilausvahvistus tai muu 

vastaava asiakirja.

33 §
euroopan ampuma-asepassin hakeminen 

euroopan ampuma-asepassia haetaan kirjallisesti. 
Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, syntymä-
paikka ja kansalaisuus;

2) ampuma-aseet ja aseen osat, jotka halutaan 
merkittäviksi ampuma-asepassiin;

3) ampuma-aseiden ja aseen osien hallussapito-
lupaa tai rinnakkaislupaa koskevat tiedot.

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa haki-
jasta.

34 §
euroopan ampuma-asepassin sisältö

euroopan ampuma-asepassissa on oltava valokuva 
ampuma-asepassin haltijasta. ampuma-asepassissa 
on mainittava:

1) ampuma-asepassin haltijan nimi, osoite, synty-
mäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

2) ampuma-asepassin voimassaoloaika;
3) 33 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot; 
4) muiden euroopan unionin (eu) jäsenvaltioiden 

ilmoitusten mukaiset tiedot oikeudesta pitää hallussa 
ampuma-asetta ja aseen osaa eu:n jäsenval tioissa eu-
roopan ampuma-asepassin nojalla.

35 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Yksityistä ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. 
Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka 
sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten tiedossa olevan lähet-
täjän sekä vastaanottajan nimi, osoite, syntymä aika ja 
-paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja 
antaja;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot.

ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi 
vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostu-
muksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

36 §
Yksityistä ennakkosuostumusta koskeva todistus

Yksityistä ennakkosuostumusta koskevassa todistuk-
sessa on mainittava: 

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi, osoite, 
syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodis-
tuksen numero ja antaja;

2) ennakkosuostumuksen voimassaoloaika;
3) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;
4) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-

dot;
5) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut 

ehdot.

37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-
sessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka 
sekä passin tai henkilö todistuksen numero ja antaja;

2) hakemuksen peruste;
3) lähtömaa;
4) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden 

luku määrä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, asedirektii-
vissä tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan 
merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) siirrettävien tai tuotavien aseen osien luku-
määrä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa 
oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja-
numero;

6) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lu-
kumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

6a) (101/02) siirrettävien tai tuotavien patruunoi-
den ja erityisen vaarallisten ammusten enimmäismää-
rä, laji ja kaliiperi;

7) ampuma-aseiden ja aseen osien erityistunto-
merkit; 

8) paikka, jossa ampuma-aseita tai aseen osia on 
tarkoitus pitää hallussa.

lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään 
muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvi-
tyksiä. 

38 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva todistus

Yksityistä tuontilupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja  
-paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja 
antaja; 

2) luvan voimassaoloaika; 
3) 37 §:n 1 momentin 3–8 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
4) mahdolliset lupaehdot.
Yksityinen tuontilupa voidaan merkitä euroopan 

ampuma-asepassiin.
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te, lähtömaa sekä 21 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
ja 51 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. 
lisäksi ilmoituksessa on mainittava hankkimisluvan, 
yksityisen valmistamisluvan, kaasusumutinluvan ja 
yksityisen tuontiluvan numero sekä luvan antaja. 
(101/02) 

43 §
Hankkimisluvan hakeminen 

Hankkimislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 
on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus 
tai yritys- ja yhteisötunnus; 

2) hakemuksen peruste;
3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toiminta-

tapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja 
malli tai mallinumero; 

4) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken 
kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli 
tai mallinumero; 

5) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.
Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yh-

tiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toi-
minnan tarkoituksesta.

jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on 
hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai 
kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. lupaviranomai-
nen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan anta-
misen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 

44 §
Hankkimislupaa koskeva todistus

Hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainit-
tava:

1) (101/02) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai 
yritys- ja yhteisötunnus; 

2) luvan voimassaoloaika; 
3) 43 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tie-

dot; 
4) mahdolliset lupaehdot.

44 a  §
Asevastaavalle annettavan hyväksynnän  

hakeminen
asevastaavalle annettavaa hyväksyntää haetaan kir-
jallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;
2) sen yhteisön tai säätiön nimi, osoite sekä yritys- 

ja yhteisötunnus, jonka asevastaavana hakijan on tar-
koitus toimia.

Hyväksynnän antavan poliisilaitoksen on hankitta-
va hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan ko-
tikunnan poliisilaitoksen lausunto. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys siitä, että hakija on valittu yhteisön 
tai säätiön asevastaavaksi. Poliisilaitos voi vaatia ha-
kijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen 
edellytyksiä koskevia selvityksiä. (101/02) 

39 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva selvitys 

kun joku, jolla on kotikunta suomessa, hakee yksi-
tyistä tuontilupaa muulta kuin kotikuntansa poliisi-
laitokselta, lupahakemusta käsittelevän poliisilaitok-
sen on selvitettävä hakijan kotikunnan poliisilaitok-
selta, ettei luvan antamiselle ole estettä. 

40 §
Yksityisen siirtoluvan hakeminen

Yksityistä siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-
sessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka 
sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut  
tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;
5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.
lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään 

muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia 
selvityksiä.

41 §
Yksityistä siirtolupaa koskeva todistus

Yksityistä siirtolupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja  
-paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja 
antaja;

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut  
tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-
dot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;
5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;
6) mahdolliset lupaehdot.

42 §
tullilaitoksen kaupallista tuontia koskeva 

ilmoittamisvelvollisuus
tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 40 §:ssä 
tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoi-
te sekä tämän asetuksen 21 §:n 1 momentin 2–5 koh-
dassa ja 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot. lisäksi tullilaitoksen on ilmoitettava, onko 
kaupallisen tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-
aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvalli-
suuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja  
-tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa 
säädetään.

42 a §
tullilaitoksen yksityistä tuontia koskeva  

ilmoittamisvelvollisuus
tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 83 a §:ssä 
tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoi-
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44 b
Asevastaavalle annettua hyväksyntää koskeva 

todistus
asevastaavalle annettua hyväksyntää koskevassa to-
distuksessa on mainittava:

1) asevastaavan nimi ja syntymäaika;
2) sen yhteisön tai säätiön nimi, jonka asevastaa-

vaksi henkilö on hyväksytty;
3) hyväksynnän voimassaoloaika;
4) mahdolliset hvyäksynnälle asetetut ehdot. 

(101/02)

45 §
Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan 

hakeminen
Hankkimislupaa ulkomailla asuvalle haetaan kirjalli-
sesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus 
tai syntymäaika; 

2) 43 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tie-
dot; 

3) hankittavien patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

46 §
Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa 

koskeva todistus 
ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa kos-
kevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika;
2) luvan voimassaoloaika;
3) 43 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tie-

dot; 
4) 45 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
5) osoite, jonne esineet toimitetaan; 
6) mahdolliset lupaehdot.

47 §
Yksityisen valmistamisluvan hakeminen 

Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Ha-
kemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai yritys- 
ja yhteisötunnus; 

2) hakemuksen peruste;
3) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi ja tiedos-

sa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan 
luvan numero ja antaja;

4) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva 
sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan 
numero ja antaja;

5) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan 
ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

6) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan 
aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä mai-
ninta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi 
aseeseen;

7) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.
Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvys-

tä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva 
esine. lisäksi yhteisön ja säätiön on liitettävä hake-

mukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen 
selvitys toiminnan tarkoituksesta.

jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on 
hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai 
kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. lupaviranomai-
nen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan anta-
misen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 

48 §
Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus

Yksityistä valmistamislupaa koskevassa todistuksessa 
on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja henkilötunnus; 
2) luvan voimassaoloaika; 
3) 47 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-

dot; 
4) mahdolliset lupaehdot. (101/02)

49 §
Hallussapitolupaa koskeva todistus

Hallussapitolupaa koskevassa todistuksessa on mai-
nittava:

1) (101/02) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai 
yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 43 § 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut  

tiedot; 
4) (101/02) ampuma-aseen sarja- tai tunnistenu-

mero taikka aseen osan tiedossa oleva sarjanumero;
5) ampuma-aseen tai aseen osan erityistunto-

merkit;
6) mahdolliset lupaehdot.
Hallussapitolupaa koskevat tiedot voidaan väli-

aikaisesti merkitä hankkimislupaa tai yksityistä val-
mistamislupaa koskevaan lupatodistukseen. 

50 §
rinnakkaisluvan hakeminen

rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 
on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus; 
2) hakemuksen peruste;
3) hallussapitolupaa tai valtion antamaa suostu-

musta koskevat tiedot; 
4) ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi 

sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinu-
mero ja sarjanumero; 

5) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä 
tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero 
ja sarjanumero; 

6) kaasusumuttimen laji ja enimmäispitoisuus; 
7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistunto-

merkit.
jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on 

hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan po-
liisilaitoksen lausunto. lupaviranomainen voi vaatia 
hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edelly-
tyksiä koskevia selvityksiä. (1121/2009) 
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kunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Hy-
väksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa 
esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edelly-
tyksiä koskevia selvityksiä. (101/02)

53 §
Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva 

todistus
asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa to-
distuksessa on mainittava:

1) hyväksynnän saajan nimi ja syntymäaika tai 
yritys- ja yhteisötunnus;

2) hyväksynnän voimassaoloaika;
3) sisäasiainministeriön vahvistama keräilysuunni-

telma; 
4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;
5) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot. 

(101/02)

54 §
Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto

(101/02) asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 
59 a ja 60 §:n nojalla pitämäänsä ampuma-aseita tai 
aseen osia koskevaan tiedostoon:

1) hallussa pidettyjen aseen osien lukumäärä, laji, 
piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan 
merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityis-
tuntomerkit; 

1a) (101/02) hallussa pidettyjen ampuma-aseiden 
lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedos-
sa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja-
numero ja erityistuntomerkit;

2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi; 
3) hankkimis- ja luovutusaika;
4) (101/02) luovuttajan ja luovutuksensaajan oi-

keutta pitää hallussa ampuma-aseita, aseen osia tai 
asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

asekeräilijä voi pitää 1 momentissa tarkoitettua 
tiedostoa merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tie-
dostoon. jos tiedot on merkitty automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on 
esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena 
sekä luovutettava hyväksynnän antaneelle viranomai-
selle paperitulosteena, kun hyväksyntä raukeaa tai jos 
se peruutetaan. 

55 §
Ampumatarvikeluvan hakeminen 

ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-
sessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus 
tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste; 
3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-

ten laji ja kaliiperi;
4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.
Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yh-

tiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toi-

51 §
rinnakkaislupaa koskeva todistus

rinnakkaislupaa koskevassa todistuksessa on mainit-
tava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 
2) luvan voimassaoloaika; 
3) 50 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tie-

dot; 
4) mahdolliset lupaehdot.

51 a §
kaasusumutinluvan hakeminen

kaasusumutinlupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-
sessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus 
tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;
3) hankittavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji 

ja enimmäispitoisuus;
4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.
Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yh-

tiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toi-
minnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa 
esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä 
koskevia selvityksiä. (101/02)

51 b §
kaasusumutinlupaa koskeva todistus

kaasusumutinlupaa koskevassa todistuksessa on mai-
nittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja 
yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;
3) 51 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

tiedot;
4) mahdolliset lupaehdot. (101/02)

52 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän  

hakeminen
asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjal-
lisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus 
tai yritys- ja yhteisötunnus; 

2) keräilysuunnitelma, jossa hakija määrittelee 
keräilyalan ja sen piiriin kuuluvat ampuma-aseet tai 
aseen osat sekä jossa hän perustelee kiinnostuksensa 
juuri keräilyalan piiriin kuuluviin ampuma-aseisiin tai 
aseen osiin;

3) arvio keräilysuunnitelman mukaisen kokoel-
man hankkimisen aikataulusta; 

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.
Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan asehis-

toriallisesta ja aseteknisestä asiantuntemuksesta. li-
säksi yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen 
yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toi-
minnan tarkoituksesta. 

Hyväksynnän antavan viranomaisen on hankittava 
hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan koti-
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minnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa 
esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä 
koskevia selvityksiä. (101/02)

56 §
Ampumatarvikelupaa koskeva todistus

ampumatarvikelupaa koskevassa todistuksessa on 
mainittava:

1) (101/02) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai 
yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;
3) (101/02) 55 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tar-

koitetut tiedot; 
4) mahdolliset lupaehdot.

57 §
Suostumuksen hakeminen

suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on 
mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka 
sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
tiedot;

3) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäis-
pitoisuus; 

4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten laji ja kaliiperi. (101/02)

58 §
Suostumusta koskeva todistus

suostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:
1) suostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymä-

aika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen 
nume ro ja antaja;

2) suostumuksen voimassaoloaika;
3) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

tiedot;
4) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäis-

pitoisuus;
5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-

ten laji ja kaliiperi;
6) mahdolliset suostumukselle asetetut ehdot. 

(101/02)

59 §
Aseen osasta tehtävän ilmoituksen sisältö ja 

muoto
 ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen 
osan hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. ilmoituk-
sessa on mainittava:

1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä 
tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero 
ja sarjanumero; 

2) korvataanko hankitulla aseen osalla ampuma-
aseeseen pysyvästi kuuluva aseen osa vai ei;

3) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja 
yhteisötunnus;

4) luovutusaika.

60 §
Luvan ja asekeräilijälle annetun hyväksynnän 

peruuttamisen edellytyksiin liittyvä  
ilmoittamisvelvollisuus 

Poliisin on viipymättä ilmoitettava asealan elinkeino-
luvan antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat 
johtaa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 23 §:n 
nojalla.

Poliisin on viipymättä ilmoitettava hankkimis-
luvan, yksityisen valmistamisluvan ja rinnakkaisluvan 
antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat joh-
taa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 67 §:n no-
jalla.

Poliisin on viipymättä ilmoitettava asekeräilijälle 
hyväksynnän antaneelle viranomaiselle seikoista, jot-
ka voivat johtaa hyväksynnän peruuttamiseen ampu-
ma-aselain 68 §:n 3 momentin nojalla.

61 §
Luovutusilmoituksen sisältö 

luovutusilmoituksessa on mainittava:
1) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja 

yhteisötunnus;
2) luovutetun ampuma-aseen tyyppi, toiminta-

tapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, 
malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistunto-
merkit; 

3) luovutetun aseen osan laji, piipun tai putken ka-
liiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai 
mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; 

4) luovutuksensaajan nimi ja osoite sekä syntymä-
aika tai liike- ja yhteisötunnus;

5) ulkomailla asuvan luovutuksensaajan syntymä-
paikka sekä passin tai henkilöllisyystodistuksen nu-
mero ja antaja;

6) luovutusaika; 
7) luovutuksensaajan ampuma-aseen tai aseen 

osan hankkimiseen oikeuttavaa lupaa koskevat tiedot.

62 §
Poliisin haltuun väliaikaisesti otetut ampuma-

aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen  
vaaralliset ammukset 

jos muu kuin luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitos on 
tehnyt päätöksen ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden tai erityisen vaarallisten ammusten ottamisesta 
väliaikaisesti poliisin haltuun, sen on ilmoitet tava asi-
asta viipymättä luvanhaltijan kotikunnan poliisilai-
tokselle. 

63 §
Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistuk-
seen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat 

ja erityisen vaaralliset ammukset
(1121/2009) Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion 
omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-
aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset am-
mukset on toimitettava käsiteltäviksi Poliisihallituk-
selle. arvoltaan vähäinen aseen osa, kaasusumutin 
sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaaralli-
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sia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuulu-
van poliisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella 
tavalla.

64 §
todistuksen kaksoiskappale

jos ampuma-aselain nojalla annettua aseenkäsittely-, 
hallussapito-, rinnakkais-, kaasusumutin- tai ampu-
matarvikelupaa taikka asevastaavan hyväksyntää kos-
keva todistus on kadonnut,  tuhoutunut tai anastettu 
taikka jos todistukseen merkityt todistuksenhaltijaa 
koskevat tiedot ovat muuttuneet, todistuksenhaltijalle 
annetaan tämän pyynnöstä todistuksen kaksoiskappa-
le. todistuksen kaksoiskappale voidaan antaa myös, 
jos yhteisön tai säätiön asevastaava vaihtuu. kaksois-
kappaletta haetaan todistuksenhaltijan kotikunnan tai 
kotipaikan poliisilaitokselta tai, jos todistuksenhalti-
jalla ei ole kotikuntaa tai kotipaikkaa suomessa taikka 
jos kyseessä on asevastaavan hyväksyntää koskeva to-
distus, todistuksen antaneelta poliisilaitokselta. 
(101/02)

65 §
Velvollisuus ilmoittaa luvanhaltijan kotipaikan 

vaihtumisesta
kumottu (101/02).

65 a § (1121/2009)
Ampuma-aselautakunta

ampuma-aselain 117 a §:ssä tarkoitetussa ampu-
ma-aselautakunnassa on puheenjohtaja, sihteeri ja 10 
muuta jäsentä. Poliisihallitus määrää puheenjohtajan 
ja sihteerin sekä nimittää muut jäsenet kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on 
määrättävä poliisihallinnon palveluksessa oleva vir-

kamies.
lautakunnassa tulee olla edustettuina sisäasiain-

ministeriön poliisiosasto, poliisilaitokset, puolustus-
voimat, ulkoasiainministeriö, sotamuseo, reserviläis-
urheilijat, asealan elinkeinonharjoittajat, metsästäjät, 
urheiluampujat ja asekeräilijät. jos lautakunnan jäsen 
eroaa kesken toimikauden, Poliisihallitus määrää tai 
nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevak-
si toimikaudeksi.

lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. 
lautakunta voi toimia myös jaostoina ja se voi tarvit-
taessa kuulla asiantuntijoita.

66 § (1121/2009)
tarkemmat säännökset

Poliisihallitus voi antaa tarkempia säännöksiä 
maahanjääntitodistuksen hakemisessa ja antamisessa 
käytettävistä lomakkeista.

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2002.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeri

VILLe ItäLä

lainsäädäntöneuvos Pertti Normia
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Järjestyslaki
n:o 612

annettu naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

3 luku
kielletyt esineet ja aineet

9 §
Vaaralliset esineet

nyrkkirautojen, stilettien ja heittotähtien sekä muuksi 
esineeksi naamioitujen teräaseiden samoin kuin säh-
kölamauttimien ja -patukoiden, jousipatukoiden sekä 
tarkkuussinkojen ja -linkojen valmistus, maahantuon-
ti, kauppa sekä hallussapito yleisellä paikalla ja ylei-
sellä paikalla olevassa kulkuneuvossa on kielletty, joll-
ei 2 tai 3 momentissa taikka 12 §:ssä muuta säädetä.

teleskooppipatukan kauppa on kielletty, jollei luo-
vutuksen saajana ole yksityisistä turvallisuuspalve-
luista annetussa laissa (282/2002) tarkoitettu var-
tioimisliike tai vartijan erityisen voimankäyttökoulu-
tuksen järjestäjä. teleskooppipatukan hallussapito 
yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla olevassa kulku-
neuvossa on kielletty, jollei hallussapitäjänä ole yksi-
tyisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoi-
tettu vartija tai tämän lain 22 §:ssä tarkoitettu järjestyk-
senvalvoja työtehtävässään taikka jollei hallussapitoon 
ole teleskooppipatukan luovuttamiseen liittyvää hy-
väksyttävää syytä tai jollei 12 §:ssä muuta säädetä.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään,  ei koske valtio-
ta eikä valtion omistamien esineiden hallussapitoa, 
jos perusteena hallussapidolle on valtion palvelukses-
sa olevan henkilön tehtävien hoitaminen.

10 §
toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden  

ja aineiden hallussapito

seuraavien toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoi-
tettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden 
hallussapito yleisellä paikalla on kielletty:

1) teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rin-
nastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esi-
neet;

2) patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesä-
pallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen 
soveltuvat esineet;

3) tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittä-
miseen soveltuvat esineet;

4) syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoitta-
miseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet;

5) ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppunat, ritsat, 
puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumi-
seen soveltuvat esineet;

6) terveydelle vaaralliset laserosoittimet.
ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttä-

västi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä 
paikalla on kielletty.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esinei-
tä tai aineita, joiden hallussapito on työtehtävän tai 
muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen.

ampuma-aseiden ja räjähteiden hallussapidosta 
säädetään ampuma-aselaissa (1/1998), räjähdysvaa-
rallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja räjäh-
deasetuksessa (473/1993).

11 §
Ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden sekä  

harppuunoiden luovuttaminen
ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden ja harppuunoi-
den myyminen sekä muu pysyvä luovuttaminen alle 
18-vuotiaalle on kielletty ilman hänen huoltajansa 
suostumusta.

12 §
Vaarallisten esineiden keräily

Historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden nyrkki-
rautojen, stilettien ja heittotähtien sekä muuksi esi-
neeksi naamioitujen teräaseiden, jousipatukoiden, te-
leskooppipatukoiden samoin kuin tarkkuussinkojen ja 
-linkojen valmistus, maahantuonti ja kauppa on sallit-
tu. esineiden hallussapito yleisellä paikalla ja yleisel-
lä paikalla olevassa kulkuneuvossa on sallittu kaupan-
tekoon, keräilykokoelmaan liittämiseen tai näyttelys-
sä pitämiseen liittyvästä hyväksyttävästä syystä.

esinettä pidetään historiallisesti arvokkaana, jos 
sillä on liittymäkohtia huomattavaan henkilöön, ta-
pahtumaan, paikkaan tai aikakauteen taikka jos sillä 
ikänsä, harvinaisuutensa, tyypillisen edustavuutensa 
tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi on taide-, ase- 
tai sotahistoriallista taikka kansantieteellistä merki-
tystä. taiteellisesti arvokkaana esinettä pidetään, jos 
se muotoilunsa, pintakäsittelynsä tai koristelunsa 
vuoksi edustaa tiettyä tyylikautta tai muutoin on tai-
teelliselta kokonaisuudeltaan merkittävä.

13 §
töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito

spraymaalien ja muiden toisen omaisuuden töhrimi-
seen hyvin soveltuvien maalien tai muiden aineiden 
hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää 
syytä on kielletty.

4 luku
eläimet

14 §
koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi 
koiran omistajan tai haltijan on:

1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) (1195/03) pidettävä huolta siitä, ettei koira pää-

se kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltai-
selle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimaran-
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nalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaika-
na torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle 
tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;

3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää 
ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei 
koske virantoimituksessa käytettävää valtion omista-
maa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koi-
raa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoi-
raa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövam-
maisen opaskoiraa.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske 
suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityi-
sesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. koiran tulee 
kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai hal-
tijansa valvonnassa.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee 
myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sääde-
tään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta 
koti- tai lemmikkieläintä.

15 §
ratsastaminen

ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajo-
neuvolla ajaminen on kielletty kuntopolulla tai muulla 
sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen käyttöön kun-
nostetulla ladulla ja urheilukentällä, jollei muuta ole 
osoitettu.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske välttämättä 
huolto- ja kunnossapitotyötä eikä järjestyksenpitoon 
liittyvää viranomaisten toimintaa.

5 luku
Seuraamukset

16 §
Järjestysrikkomus

joka tahallaan
1) häiritsee yleistä järjestystä tai vaarantaa turvalli-

suutta 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
2) nauttii päihdyttävää ainetta vastoin 4 §:ssä sää-

dettyä kieltoa,
3) laiminlyö 5 §:ssä rakennuksen tai rakennelman 

omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen 
säädetyn huolehtimisvelvollisuuden,

4) käyttää 6 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon 
vastaisesti valoa tai mainosta taikka poistaa tai turme-
lee 2 momentissa säädetyn kiellon vastaisesti siinä 
tarkoitetun kuulutuksen tai tiedonannon,

5) ostaa tai tarjoaa seksuaalipalveluja 7 §:n 1 mo-
mentin vastaisesti,

6) virtsaa tai ulostaa vastoin 7 §:n 2 momentissa 
säädettyä kieltoa,

7) järjestää esityksiä 7 §:n 3 momentin vastaisesti,
8) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn rakennuksen sisään-

pääsyn varmistamiseen liittyvän velvollisuuden,
9) pitää 13 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti hal-

lussaan töhrimiseen soveltuvaa ainetta,

10) laiminlyö 14 §:n 1 momentissa säädetyn eläin-
ten pitämiseen liittyvän velvollisuuden tai

11) toimii vastoin 15 §:n 1 momentissa säädettyä 
ratsastamiseen ja ajamiseen liittyvää kieltoa, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, järjestysrikkomuksesta sak-
koon.

järjestysrikkomuksesta tuomittua sakkoa ei saa 
muuntaa vankeusrangaistukseksi.

17 §
Vaarallisia esineitä koskevien säännösten  

rikkominen
joka tahallaan 9 §:n vastaisesti tuo maahan tai valmis-
taa vaarallisen esineen tai pitää sellaista kaupan, on 
tuomittava vaarallisia esineitä koskevien säännösten 
rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
joka tahallaan 9 §:n vastaisesti pitää hallussaan 

vaarallista esinettä, on tuomittava 1 momentissa mai-
nitusta teosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdek-
si vuodeksi.

18 §
toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai 

aineita koskevien säännösten rikkominen
joka tahallaan 10 §:n vastaisesti pitää hallussaan toi-
sen vahingoittamiseen soveltuvaa esinettä tai ainetta 
taikka tahallaan 11 §:n vastaisesti luovuttaa toisen va-
hingoittamiseen soveltuvan esineen, on tuomittava 
toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai ainei-
ta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

19 §
rikesakko

rikesakosta seuraamuksena 16 §:ssä tarkoitetusta jär-
jestysrikkomuksesta ja vähäisestä 18 §:ssä tarkoite-
tusta toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai 
aineita koskevien säännösten rikkomisesta säädetään 
rikoslain 2 a luvun 9 §:n 4 momentissa ja 5 momentin 
nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella.

20 §
teettäminen

jos joku poliisin kehotuksesta huolimatta laiminlyö  
6 §:n 1 momentin vastaisen valon tai mainoksen pois-
tamisen, poliisilla on oikeus laiminlyöjän kustannuk-
sella huolehtia poistamisesta. kiireellisessä tapauk-
sessa poliisilla on oikeus asianomaista kuulematta 
yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen 
estämiseksi huolehtia valon tai mainoksen poistami-
sesta laiminlyöjän kustannuksella.
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21 §
Menettämisseuraamus, hävittäminen  

ja pois ottaminen
rikoksentekovälineen sekä rikoksella tuotetun, val-
mistetun tai aikaansaadun taikka rikoksen kohteena 
olleen esineen tai omaisuuden valtiolle menetetyksi 
tuomitsemisesta säädetään rikoslain 10 luvussa.

Poliisi voi ottaa pois 9 tai 10 §:ssä tarkoitetun esi-
neen tai aineen tai 13 §:ssä tarkoitetun aineen siltä, 
jonka hallussa se on. Pidättämiseen oikeutetulla vir-
kamiehellä on oikeus todistettavasti hävittää 9 tai 

10 §:ssä tarkoitettu esine tai aine, joka voidaan taka-
varikoida, jos se on vähäarvoinen ja jos on ilmeistä, 
että tuomioistuin tuomitsisi sen valtiolle menetetyksi. 
Päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on oikeus to-
distettavasti hävittää myös 13 §:ssä tarkoitettu aine as-
tioineen, jos aine astioineen on vähäarvoinen.

Poliisi voi järjestyksen ja turvallisuuden säilymi-
seksi ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää 
ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan olevan 
avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todis-
tettavasti hävittää sen.
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2) sellaisia valaisu- ja merkinantovälineitä ja nii-
hin verrattavia räjähteitä, jotka hankitaan hätätilan-
teessa käytettäviksi; sekä

3) yleiseen kauppaan tai yleiseen käyttöön hyväk-
syttyjä pyroteknisiä välineitä.

ampuma-aseissa tai niiden patruunoissa käytettä-
vää ruutia saadaan luovuttaa ampuma-aseen hallussa-
pitoon oikeutetulle enintään 2 kg kerrallaan.

teknillinen tarkastuskeskus voi hakemuksesta hy-
väksyä, että myös muuta kuin 2 ja 3 momentissa tar-
koitettua räjähdettä saadaan luovuttaa 1 momentin ra-
joituksista poikkeavalla tavalla edellyttäen, että räjäh-
teen ominaisuudet ja esitetty käyttötarkoitus huo-
mioon ottaen menettelyä voidaan pitää tarkoituksen-
mukaisena ja sellaisena, ettei siitä aiheudu ilmeistä 
vaaraa käyttäjälle eikä yleiselle turvallisuudelle.

7 luku
Säilytys

71 §
asuinhuoneistossa taikka huonetiloissa, joissa ihmi-
siä oleskelee, saa säilyttää yhteensä enintään 2 kg ruu-
tia, enintään 20 000 ampuma-aseissa, työ kaluissa tai 
lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa, enintään 
1 000 patruunoiden sytytysmallia sekä enintään 5 kg 
ilotulitusvälineitä ja muita  pyroteknisiä valmisteita.

ruuti ja pyrotekniset valmisteet tulee säilyttää eril-
lään toisistaan omissa lukituissa kaapeissaan, jotka on 
sijoitettu siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia 
lämmönlähteitä eikä sellaista tulenkäsittelyä, josta 
voisi aiheutua räjähteen syttyminen, eikä myöskään 
helposti syttyviä muita aineita. edellä 1 momentissa 
tarkoitetut patruunat ja sytytysmallit tulee myös säi-
lyttää lukitussa kaapissa joko erillään muista räjäh-
teistä tai samassa kaapissa ruudin kanssa.

räjähteitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakko-
tiloissa eikä kaksi tai  useampia asuinhuoneistoja kä-
sittävän rakennuksen eri asuinhuoneistojen yhteisessä 
tilassa eikä tällaisessa tilassa olevassa talous irtaimiston 
asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa.

räjähdeasetus
(473/93)

kauppa- ja teollisuusministerin esittelyssä säädetään 
räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 
1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 luku
Yleiset säännökset

3 §
tämän asetuksen säännökset räjähteiden valmistuk-
sesta eivät koske:

1) räjähteen käsittelyä käyttöpaikalla sen välitöntä 
käyttöä varten; eikä

2) yksityisen henkilön suorittamaa asianomaisella 
luvalla hallussa pidettävien ampuma-aseiden patruu-
noiden lataamista omaa tarvetta varten.

5 luku
kauppa

räjähteiden luovuttaminen
49 §

räjähteitä saa luovuttaa ainoastaan:
1) sille, jolla on lupa valmistaa räjähteitä, sekä sil-

le, jolla on lupa tai 40–42 §:ään perustuva oikeus va-
rastoida kysymyksessä olevia räjähteitä;

2) räjäytys- ja louhintatöitä tekevälle liikkeelle tai 
muulle yhteisölle, jos sen palveluksessa on 3 kohdas-
sa tarkoitettu panostaja, jonka tehtävänä on vastata rä-
jähteiden hankinnasta, kuljetuksesta ja varastoinnista; 
sekä

3) panostajalle, jolla on panostaja-asetuksessa 
(409/86) tarkoitettu pätevyyskirja.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske 
seuraavia räjähteitä:

1) ampuma-aseissa, lähetyspistooleissa ja työka-
luissa käytettäviä patruunoita eikä ampuma-aseiden 
patruunoissa käytettäviä sytytysmalleja;
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Luonnonsuojelulaki

annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996
—————

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Lain tavoite

tämän lain tavoitteena on:
1) luonnon monimuotoisuuden ylläpitämi nen;
2) luon non kaune uden ja maisema-arvojen vaali-

minen;
3) luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän 

käytön tukeminen;
4) luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonhar-

rastuksen lisääminen;
sekä

5) luonnontutkimuksen edistäminen.

2 §
Lain soveltamisala

tätä lakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun 
ja hoitoon.

lakia ei kuitenkaan sovelleta metsien hoitamiseen 
ja käyttämiseen niiltä osin kuin siitä säädetään metsä-
laissa (1093/1996), lukuun ottamatta 4, 5 a, 9, 39, 42, 
47–49, 55, 56 ja 57 a §:ää sekä 3–5 ja 10 lukua. 
(384/2009) 

3 §
euroopan yhteisön direktiivit

(384/2009)  tällä lailla pannaan täytäntöön luonto-
tyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasvis-
ton suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/
etY, jäljempänä luontodirektiivi, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 
79/409/etY, jäljempänä lintudirektiivi, muilta osin 
kuin metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä tarkoitettujen 
eläinlajien osalta, ja ympäristövastuusta ympäristöva-
hinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annettu 
euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/35/eY, jäljempänä ympäristövastuudirektiivi, 
jollei sen täytäntöönpanosta muussa laissa muuta sää-
detä.

4 §
kansainväliset sopimukset

sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, on voimassa, 
mitä suomea velvoittavissa kansainvälisissä luonnon 
tai siihen kuuluvien luonnonvaraisten eliölajien suo-
jelua koskevissa sopimuksissa on määrätty.

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan antaa tarkem-
pia määräyksiä näiden sopimusten sisältämien tämän 

lain soveltamisalaa koske vi en velvoitteiden täyttämi-
sestä.

5 §
Suotuisa suojelutaso

edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi luonnonsuojelussa on tähdättävä maamme 
luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suo-
tuisan suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen. 

luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen 
luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät tur-
vaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin 
rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä sekä 
luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojeluta-
so on suotuisa.

eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy 
pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luon-
taisissa elinympäristöissään.

5 a §
Luontovahinko

(384/2009)   luontovahingolla tarkoitetaan suotuisan 
suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta 
merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä 
haitallista vaikutusta:

1) 10 luvussa tarkoitettujen natura 2000 - verkos-
toon sisältyvien alueiden niille luonnonarvoille, joi-
den suojelemiseksi alue on sisällytetty verkostoon;

2) lintudirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoite-
tuille ja direktiivin liitteessä i luetelluille lajeille sekä 
luontodirektiivin liitteessä ii luetelluille lajeille;

3) 2 kohdassa tarkoitettujen lajien sellaisille esiin-
tymispaikoille, joiden hävittäminen tai heikentäminen 
on kielletty sen mukaan kuin tämän lain 47 §:ssä sää-
detään;

4) luontodirektiivin liitteessä iV luetelluille lajeille 
tai liitteessä iV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuulu-
van yksilön lisääntymis- ja levähdyspaikoille.

luontovahinkona ei kuitenkaan pidetä sellaista 
haitallista vaikutusta, jonka aiheuttamiseen on myön-
netty poikkeus 48 §:n 2 momentin, 49 §:n 3 momentin 
tai 66 §:n nojalla. 

Haitallisen vaikutuksen merkittävyyttä on arvioita-
va suhteessa asianomaisen luontotyypin tai lajin suo-
jelun tasoon vahingontapahtumahetkellä sekä niiden 
tuottamiin palveluihin ja luonnolliseen uudistumisky-
kyyn. Haitallisen vaikutuksen merkittävyyttä määrit-
tävistä seikoista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.

6 §
Luonnonsuojelun hallinto

luonnon- ja maisemansuojelun ylin ohjaus ja valvon-
ta kuuluu ympäristöministeriölle.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävä-
nä on edistää ja valvoa luonnon- ja maisemansuojelua 
alueellaan. (1587/2009) 

kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuoje-
lua alueellaan.
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tyksenä on, että:
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvi nainen tai 

harvinaistuva eliölaji, eliöyh teisö tai ekosysteemi;
2) alueella on luontodirektiivin liitteessä iV (a) tar-

koitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja;

3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnon-
muodos tu ma;

4) alue on erityisen luonnonkaunis;
5) alueella on harvinaistuva perinneluonto tyyppi; 
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suo-

jelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; 
tai

7) alue on muutoin niin edustava, tyypilli nen tai 
arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon mo-
nimuotoisuuden tai kau neu den säilyttämisen kannalta 
tarpeelliseksi.

11 §
kansallispuisto

kansallispuiston perustamisesta ja tarkoi tuksesta sää-
detään lailla. kan sallis puisto voi daan perustaa vain 
valtion omis tamalle alu eel le.

kansallispuiston pinta-alan on oltava vähintään 
1 000 heh taa ria. alueella on oltava merki tystä yleise-
nä luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontunte-
muksen lisäämisen tai yleisen luonnonharrastuk sen 
kannalta. 

12 §
Luonnonpuisto

luonnonpuiston perustamisesta ja tar koi tuk sesta sää-
detään lailla, jos alue on vähin tään 1 000 hehtaarin 
suuruinen, muussa ta pauksessa asetuksella. luonnon-
puisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle 
 alu eelle.

luonnonpuistolla on oltava mer ki tys tä luonnon-
mukaisen kehityksen turvaa mi sel le, tieteelliselle tut-
kimukselle tai ope tuk selle.

13 §
rauhoitussäännökset

kansallispuistossa ja luonnonpuistossa on luontoa 
muuttava toiminta kiel let ty. näil lä alu eilla ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;
2) ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä eikä 

vahingoittaa maa- tai kallioperää;
3) ojittaa;
4) ottaa taikka vahingoittaa sieniä, puita, pensaita 

tai muita kasveja tai niiden osia;
5) pyydystää, tappaa tai hätyyttää luonnonvaraisia 

selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä 
pyydystää tai kerätä sel kä rangattomia eläimiä; eikä

6) ryhtyä muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat 
epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan 
taikka eliölajien säilymiseen.

Mahdollisuudesta kieltää tai rajoittaa liikkumista, 
leiriytymistä, maihinnousua sekä kulkuneuvon pitä-
mistä luonnonsuojelualueella säädetään 18 §:ssä.

2 luku
Luonnonsuojelusuunnittelu

7 §
Luonnonsuojeluohjelma

Valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen tur-
vaamiseksi voidaan laatia luonnonsuojeluohjelmia, 
joilla alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin. 

luonnonsuojeluohjelmasta on käytävä ilmi, mil-
laisten toimenpiteiden on katsottava vaarantavan oh-
jelman tarkoituksen.

8 §
Luonnonsuojeluohjelman laatiminen

ja hyväksyminen
luonnonsuojeluohjelman laatii ympäristöministeriö.

luonnonsuojeluohjelmaa laadittaessa on niille, 
joiden etua tai oikeutta asia koskee, varattava tilaisuus 
tulla kuulluiksi. luonnonsuojeluohjelman laatimisen 
käynnistyessä ympäristöministeriön on tiedotettava 
asiasta sillä tavoin, että luodaan edellytykset asiasta 
käytävälle julkiselle keskustelulle.

luonnonsuojeluohjelman hyväksyy valtioneuvos-
to yleisistunnossa. 

9 §
Luonnonsuojeluohjelman oikeusvaikutukset

Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjel-
maan kuuluvalla alueella ei saa suorittaa sellaista toi-
menpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tar-
koituksen (toimenpiderajoitus). toimenpiderajoitus 
on voimassa mahdollisesta valituksesta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin päätä.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
myöntää luvan poiketa 1 momentissa tarkoitetusta ra-
joituksesta, jos suojelun tarkoitus ei mainittavasti vaa-
rannu. (1587/2009) 

Valtion viranomaisen ja laitoksen on suunni-
tellessaan toimenpiteitään ja päättäessään niiden to-
teuttamisesta katsottava, ettei toi menpiteillä vaikeute-
ta luonnonsuojeluohjelman toteuttamista.

3 luku
Luonnonsuojelualueet ja  

luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelu valtion omistamilla alueilla ja 
Suomen talousvyöhykkeellä (1069/2004) 

10 §
Luonnonsuojelualueet ja niiden  

perustamis   -e dellytyk set
luonnonsuojelualueita ovat: 

1) kansallispuistot;
2) luonnonpuistot; ja
3) muut luonnonsuojelu alu eet.

luonnonsuojelualueen perustamisen yleise nä edelly-
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14 §
Poikkeukset rauhoitussäännöksistä

kansallispuistossa ja luonnonpuistos sa ovat 13 §:n es-
tämättä sallittuja sellai set toi menpi teet, joita luonnon-
suojelualueen asian mu kainen hoito tai käyttö edel-
lyttää ja jot ka eivät vaa ranna alueen perusta mistarkoi-
tusta. näillä alueilla saa:

1) rakentaa, entistää ja kunnostaa alu een hoi toa, 
valvontaa, tutkimusta, yleisön opasta mista, retkeilyä 
ja alueeseen tutustu mista varten tarpeellisia raken-
nuksia, ra ken nelmia ja pol kuja;

2) hoitaa ja ennallistaa luonnonympäristöjä ja pe-
rinneluontotyyppejä sekä palauttaa alu een luontaisen 
kehityksen;

3) rakentaa sellaisen tien, joka on tarpeen alueen 
opastustoiminnan kannalta;

4) poimia marjoja ja hyötysieniä;
5) onkia ja pilkkiä;
6) harjoittaa poronhoitoa poronhoitolain (848/90) 

mukaisesti;
7) käyttää ja kunnostaa alueella olevia tei tä, säh-

kö- ja puhelinlinjoja sekä näihin liitty viä laitteita;
8) kunnostaa merenkulun turvalaitteita ja vesistön 

kulkuväyliä sekä tehdä vähäisiä tur va laitteiden edel-
lyttämiä raivauksia; sekä

9) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.
luonnonsuojelualueella saadaan lisäksi, tilanteen 

niin vaatiessa, ryhtyä pelastuspal velun, palontorjun-
nan, rajavalvonnan, eläintautien vastustamisen sekä 
eläinsuojelun edellyttämiin välttämät tömiin toimen-
piteisiin.

siitä poiketen, mitä edellä 1 momentin 6 kohdassa 
on sää detty, alueen hallinnasta vas taava viranomainen 
tai laitos voi luonnon tutkimukseen liittyvästä tai 
muusta eri tyises tä syystä rajoittaa porojen laidunta-
mista luonnon puistossa. rajoittamisesta ai heu tu vat 
aitaamis- ja muut kustannuk set suo rite taan valtion va-
roista.

15 §
Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitus-

säännök sistä
kansallispuistossa ja luonnonpuistossa voidaan sen 
perustamistarkoitusta vaa rantamatta alueen hallin-
nasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla:

1) pyydystää tai tappaa eläimiä, kerätä sie niä ja 
kasveja tai niiden osia, eläinten pesiä ja kivennäis-
näytteitä tutki musta tai muuta tieteellistä tarkoitusta 
tai opetusta var ten;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden luku-
määrää, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai 
käynyt muutoin vahingollisek si;

3) kalastaa muutoinkin kuin onkimalla ja pilkki-
mällä;

4) ottaa haltuun alueelle kaatunut riista eläin;
5) rakentaa poronhoitoon liittyviä rakennuksia ja 

rakennelmia;
6) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä mal meja; 

sekä

7) laskeutua ilma-aluksella.

16 §
Aluekohtaiset poikkeukset rauhoitussäännök sistä
kansallispuiston ja luonnonpuiston rau hoitus sään-
nök sistä voi daan ase tuk sel la säätää muitakin kuin 14 
ja 15 §:ssä mai nittuja poik keuksia, jos ne eivät vaaran-
na alueen perustamis tarkoi tusta. Poik keukset voi vat 
koskea muun muassa puo lustusvoi mien toi mintaa, 
len to turvallisuutta, oi keut ta met säs tää, luontaiselin-
kei no jen harjoitta mista tai saamelaisten oi keuksien 
huo mioon otta mista alueen käyttämi sessä.

17 §
Muu luonnonsuojelualue

(1069/2004) Muun luonnonsuojelualueen perustami-
sesta valtion omistamalle alueelle ja suomen talous-
vyöhykkeelle sekä alueen tarkoituksesta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. jos muuksi luonnonsuo-
jelualueeksi perustettava valtion omistama alue on 
enintään 100 hehtaarin suuruinen, siitä säädetään kui-
tenkin ympäristöministeriön asetuksella.

edellä 1 momentissa tarkoitetulla asetuksella sää-
detään muulla luonnonsuojelualueella kielletystä toi-
minnasta ja siihen sallituista poikkeuksista. tällöin on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä 13–16 §:ssä sääde-
tään. jos muu luonnonsuojelualue perustetaan suo-
men talousvyöhykkeelle, on lisäksi otettava huomi-
oon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleisso-
pimuksen (sops 49–50/ 1996) V ja Xii osassa määrä-
tyt rajoitukset rantavaltion toimivallalle.

suomen talousvyöhykkeelle perustettavaan muu-
hun luonnonsuojelualueeseen ei sovelleta, mitä 19–22 
§:ssä säädetään.

18 §
Liikkumisen rajoittaminen  

luonnonsuojelu-alu eella
luonnonpuistossa saa muualla kuin erik seen osoitetuil-
la teillä, poluilla tai alueil la liikkua vain sen viranomai-
sen tai lai tok sen luval la, jonka hallinnassa alue on.

kansallispuistossa ja muulla luonnonsuojelu-
alueella voidaan joko alueen perustamispäätökseen tai 
aluetta koskevaan järjestyssääntöön otettavalla määrä-
yksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriy tymistä, 
mai hinnousua sekä veneen, laivan tai muun kulkuneu-
von pitämistä. liikkumis- ja maihinnousu kielto tai 
-rajoi tu s edellyttää, että alu een eläimistön tai kasvilli-
suuden säi lymi nen sellaista vaatii.

19 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

kansallispuiston hoidon ja käytön järjestä mistä var-
ten on laadittava hoito- ja käyt tösuunnitelma, jossa 
määritellään toimenpi teet puiston perustamistavoittei-
den toteut ta miseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma voi-
daan tarvit taessa laatia myös luonnonsääs tiölle ja 
muulle luon non suoje lualueelle.
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Luonnonsuojelu yksityiselle kuuluvalla alu eella

24 §
Luonnonsuojelualueen perustaminen

(1587/2009) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella 
perustaa 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
muun luonnonsuojelualueen 10 §:n 2 momentissa tar-
koitetulle alueelle. Harkittaessa alueen perustamista 
on otettava huomioon myös muut yleiseen etuun liit-
tyvät näkökohdat.

Päätökseen 1 momentin mukaisen luonnonsuoje-
lualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa 
sen hoidosta. Päätökseen otettavalla määräyksellä 
voidaan luonnonsuojelualueella tai sen osalla myös 
kieltää liikkuminen tai rajoittaa sitä edellyttäen, että 
alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä 
vaatii. luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä ei 
saa antaa, elleivät maanomistaja ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus ole sopineet alueen rauhoitus-
määräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ilman 
maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa 
luonnonsuojelualueeksi myös muun yksityisen alu-
een, jos alue sisältyy valtioneuvoston hyväksymään 
luonnonsuojeluohjelmaan. alueen rauhoitusmääräyk-
set eivät saa rajoittaa maankäyttöä enemmälti kuin 
aluetta koskevasta suojeluohjelmasta johtuu, ellei 
maanomistaja ole muuhun suostunut. Maanomistajal-
le ja kunnalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi 
ennen päätöksen antamista.

luonnonsuojelualueen merkitsemisestä on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä 21 §:ssä säädetään. luon-
nonsuojelualueen perustamisesta on tehtävä merkintä 
myös kiinteistörekisteriin.

25 §
Alueen määräaikainen rauhoittaminen

alueellinen ympäristökeskus ja maanomis taja voivat 
luonnon- tai maisemansuojelun edistä miseksi tehdä 
sopimuksen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun alueen 
määräaikaisesta rauhoittamisesta joko kokonaan tai 
tiettyjen toimenpiteiden osalta. sopimus voi daan teh-
dä enintään 20 vuodeksi kerral laan. 

edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus on voi-
massa, vaikka alue siirtyy uudelle omis ta jalle.

sopimuksesta on tehtävä merkintä kiinteistörekis-
teriin.

26 §
Luonnonmuistomerkit yksityismaalla

kunta päättää alueen omistajan hakemuk sesta tai 
suostumuk sella 23 §:ssä tarkoite tun, yk sityisen omis-
tamalla maalla olevan luon nonmuis tomer kin rauhoit-
tamisesta. luon non muisto merkin merkitsemisestä ja 
rauhoi tuk sesta on voimassa, mitä 23 §:ssä sää de tään.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii se viranomai-
nen tai laitos, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue 
on. suun nitel man vah vis taa ympäristöministeriö.

20 §
Järjestyssääntö

kansallispuistolle on sen käyttäjiä varten laadittava 
jär jestyssään tö, jossa annetaan tarpeelli set 18 §:n 2 
momenttiin perustuvat rajoitukset alueen käytölle. 
järjestyssääntö voidaan tarvitta essa laatia myös luon-
nonpuistolle ja muulle luonnonsuojelu alu eelle.

järjestyssäännön antaa se viranomainen tai laitos, 
jonka hallinnassa alue on.

21 §
Luonnonsuojelualueen rajojen  

määrääminen ja merkitse minen
luonnonsuojelualueesta muodostetaan kiin   teistö 
noudattaen, mitä kiin teis tönmuo dosta mis laissa 
(554/95) säädetään. tar kemmat oh jeet kiin teistön 
muodostamisesta ja rajojen määräämisestä antaa 
maanmittaus laitos.

luonnonsuojelualue on merkittävä maas toon sel-
västi havaitta valla tavalla. alueen rajat ve sialueilla 
voidaan merkitä vain kart taan. Ympäristöministeriö 
antaa tarkemmat mää räyk set luonnonsuojelualueen 
rajojen merkit se mistavoista.

22 §
Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

sellainen valtion omistukseen siirtynyt alue, jonka 
käytöstä luon nonsuo jelualueen laajen nusalueeksi on 
tehty päätös han kinnan tai saannon yhteydessä, lue-
taan kuuluvaksi asi anomai seen luonnonsuojelu-
alueeseen.

kansallispuistoon liittyvä, muun jul kis oi keu del-
lisen yhteisön kuin  val tion omistama alue voidaan yh-
teisön suostu muk sella liittää kansallispuistoon.

luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi pää te tyn 
alueen kiin teistön muo dos tuksessa nou da te taan, mitä 
21 §:n 1 momentissa sää de tään. liittämisestä on kuu-
lutettava kun nan il moi tustaululla siten kuin julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa (34/25) sääde tään. 

23 §
Luonnonmuistomerkit

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava 
luon nonmuodos tuma, jota sen kau neu den, harvinai-
suuden, maisemal lisen mer kityk sen, tie teel lisen arvon 
tai muun vastaa van syyn vuoksi on aihetta erityisesti 
suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuis-
tomerkiksi.

luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se 
viranomai nen tai laitos, jonka hal linnas sa olevalla 
alueella luonnon muisto merkki sijaitsee. Viranomai-
sen tai laitoksen on huolehdittava luonnonmuisto-
merkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla.

rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahin goitta-
minen tai turme leminen on kielletty.
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27 §
Luonnonsuojelualueen rauhoituksen

lakkautta mi nen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi alueen 
omistajan tai sen, jolla asiassa on intressi, hakemuk-
sesta taikka ympäristöministeriön esityksestä koko-
naan tai osittain lakkauttaa yksityisen omistaman alu-
een suojelun tai lieventää sen rauhoitusmääräyksiä, 
jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet 
tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta 
erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttami-
sen. (1587/2009) 

Hakemuksesta on hankittava ympäristöministeriön 
lausunto. jos asia on tullut vireille ympäristöministe-
riön esitykses tä tai sen ha kemuksesta, jolla asiassa on 
intressi, alu een omis ta jalle on va rat ta va ti lai suus tulla 
kuul luksi.

jos suojelu alueen omistajan hakemuksesta lak-
kautetaan tai alueen rauhoitusmääräyksiä olennaisesti 
lievennetään, voi daan täl laisen pää tök sen ehdoksi 
asettaa, että omista ja maksaa takai sin hänelle makse-
tun kor vauk sen koko naan tai osittain.

suojelun purkamisesta on tehtävä merkintä kiin-
teistörekisteriin.

28 §
Luonnonmuistomerkin rauhoituksen

lakkautta minen
(1587/2009)  kunta voi omistajan hakemuksesta tai 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityk-
sestä lakkauttaa 26 §:ssä tarkoitetun luonnonmuisto-
merkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää 
perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta 
merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttami-
sen.

Hakemuksesta on hankittava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen lausunto. jos asia on tullut vi-
reille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esi-
tyksestä, alueen omistajalle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi.

4 luku
Luontotyyppien suojelu

29 §
Suojellut luontotyypit

seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luon nontilai sia 
tai luonnonti laiseen verratta via alueita ei saa muuttaa 
niin, että luonto tyy pin ominais piirteiden säilyminen 
kyseisellä alu eel la vaaran tuu:

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jalois-
ta lehti puista koos tuvat metsi köt;

2) pähkinäpensaslehdot; 
3) tervaleppäkorvet;
4) luonnontilaiset hiekkarannat;
5) merenrantaniityt;
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiek-

kadyynit;

7) katajakedot;
8) lehdesniityt; sekä
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yk sittäiset 

puut ja puuryh mät. 
asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 mo-

mentissa tarkoi tetuis ta luontotyypeistä.

30 §
kiellon voimaantulo

edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto tulee 
voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luonto-
tyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen 
tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. kielto anne-
taan julkipanon jälkeen, ja siitä on kuulutettava kun-
nan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista 
annetussa laissa säädetään. (1587/2009) 

edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat 
voimassa mah dollises ta valituksesta huoli matta, jol lei 
valitusviranomai nen toi sin päätä.

jos suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen 
luonnonarvot ovat hävinneet, voidaan alueen suojelu 
lakkauttaa. Menettelystä on tällöin voimassa, mitä  
1 momentissa sääde tään.

31 §
Poikkeamisvalta

(1587/2009) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 29 §:n 
1 momentin kiellosta, jos kyseisen luontotyypin suo-
jelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai luonto-
tyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tär-
keän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

5 luku
Maiseman suojelu

32 §
Maisema-alue

luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneu den, histo-
riallisten ominais piir teiden tai sii hen liit tyvien mui-
den erityisten arvojen säi lyt tämi seksi ja hoitamiseksi 
voidaan perustaa maisema-alue.

33 §
Maisema-alueen perustaminen

(1587/2009) Valtakunnallisesti merkittävän maisema-
alueen perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ympä-
ristöministeriö. Muusta maisema-alueesta päättää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maakunnan 
liiton esityksestä.

34 §
Maisema-aluetta koskevat määräykset

Perusta mispää tök seen voidaan ottaa maise man olen-
nais ten piirtei den säilyt tämiseksi tarpeellisia mää-
räyksiä. Määräyk set eivät kui tenkaan saa aiheuttaa 
kiinteistön omista jalle merkityksellistä haittaa.
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39 §
rauhoitussäännökset

kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien 
yksi löiden:

1) tahallinen tappaminen tai pyydystämi nen;
2) pesien sekä munien ja yksilöiden mui den kehi-

tysasteiden ottaminen haltuun, siir tämi nen toiseen 
paikkaan tai muu tahalli nen va hingoit ta mi nen; ja

3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten li-
sääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla leväh-
dys alueilla tai muutoin nii den elämänkierron kannalta 
tär keillä pai koilla.

sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on 
 asianmukaisesti merkitty, tai suuren pe to lin nun pesä-
puu, jossa oleva pesä on sään nöl li sessä käytössä ja 
sel västi nähtävissä, on rau hoitet tu.

selkärangattoman eläimen sellainen pyyntikeino, 
joka luonnonsuojelun kannalta on haitallinen, on kiel-
letty. tarkemmat säännökset kielletyistä pyyntikei-
noista annetaan ympäristöministeriön asetuksella. 
(553/2004) 

40 §
kuolleena tavattu rauhoitettu eläin

kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa 
haltuun. sellainen eläin voidaan kuitenkin toimittaa 
valtion tutkimuslaitokselle tutkittavaksi kuolinsyyn 
toteamiseksi. (553/2004) 

jos 1 momentissa tarkoitetulla eläimellä asianmu-
kaisesti käsiteltynä on tieteellistä, opetuksellista tai 
keräilyarvoa, se saadaan ottaa talteen ja luovuttaa 
luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luon-
nontieteelliselle museolle tai laitokselle, korkeakou-
lulle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
luvalla muullekin kuin edellä mainituille. (1587/2009) 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske 49 §:ssä 
tarkoitettuja eläin lajeja.

41 §
Avuttomassa tilassa tavattu rauhoitettu eläin

sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avut tomassa 
tilassa tavattua rauhoitettua eläin tä on pyrittävä autta-
maan. eläin voi daan ottaa haltuun hoitoon kuljetta-
mista ja tila päistä hoitoa varten. Muutoin on nouda-
tettava, mitä eläinsuojelu laissa säädetään.

42 §
kasvilajien rauhoittaminen

jos luonnonvaraisen kasvilajin olemassaolo käy uha-
tuksi tai rauhoit taminen muusta syys tä osoittautuu 
tarpeelliseksi, voidaan täl lainen laji rauhoittaa asetuk-
sella koko maassa tai jossa kin osassa maata.

rauhoitetun kasvin tai sen osan poimimi nen, 
kerää minen, irtile ikkaa minen, juurineen ottaminen tai 
hävit täminen on kiellet ty. sa ma koskee soveltuvin 
osin rauhoitetun kas vin sie meniä. 

 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksit-
täistapauksessa myöntää poikkeuksen maisema-aluet-
ta koskevista määräyksistä. (1587/2009) 

Maisema-aluetta koskevia rakennuslainsäädännön 
piiriin kuuluvia määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla 
on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleis-
kaava. (144/1999) 

35 §
Suojelun lakkauttaminen

Mitä 33 §:ssä säädetään maisema-alu een perustami-
sesta, koskee soveltuvin osin vas taa vasti suojelun lak-
kauttamis ta tai sitä kos ke van päätöksen muut tamis ta. 

Maisema-alueen suojelu saadaan lakkaut taa tai sen 
suojelu määräyksiä lieventää, jos alueen maisema-ar-
vo on olen naisesti vä hen tynyt tai jos suojelu estää 
yleisen edun kan nalta tärkeän hankkeen tai suunni-
telman to teuttami sen. 

36 §
kieltotaulut

(506/2005) Maa- tai vesialueelle ei saa pystyttää sel-
laista kulkemisen, maihinnousun tai muun jokamie-
hen oikeuden käyttämisen kieltävää taulua, jonka 
asettamiseen ei ole lakiin nojautuvaa perustetta.

6 luku
eliölajien suojelu

37 §
Soveltamisala

tämän luvun säännöksiä sovelletaan suomessa ja 
suomen talousvyöhykkeellä luonnonvaraisina esiin-
tyviin eläin- ja kasvilajeihin lukuun ottamatta metsäs-
tyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoitta-
mattomia eläimiä sekä taloudellisesti hyödynnettäviä 
kalalajeja. tästä poiketen 44 ja 49 §:n soveltamisalas-
ta säädetään mainituissa pykälissä. (1069/2004) 

38 §
eläinlajien rauhoittaminen

tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäk käät ja 
linnut ovat rauhoitet tuja. 

jos jonkin nisäkkäisiin tai lintuihin kuulu mat to-
man eläinla jin olemassaolo käy uhatuk si tai rauhoitta-
minen muusta syystä osoittau tuu tarpeelliseksi, voi-
daan tällainen laji ase tuksella rau hoittaa koko maassa 
tai jossakin osassa maata.

Metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen eläin lajien rau-
hoit tamisesta säädetään metsäs tys laissa. Vie ras pe räi-
seen ni säkäs- ja lintulajiin kuuluvien yksilöiden maa-
hantuonnista ja luontoon päästämi sestä säädetään 
metsästyslaissa, eläintautilaissa (55/80) ja eläinsuoje-
lu laissa (247/96).



95

43 §
Vierasperäisten lajien leviämisen rajoitta minen

Vierasperäistä eläinlajia, josta ei säädetä metsästys-
laissa tai kalastuslaissa, ei saa päästää luontoon, jos 
on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta.

kasvilajia, jolla ei ole suomessa pysyvää luon non-
 varaista kantaa, ei saa istuttaa tai kylvää pihapiirin, 
pellon tai raken netun taik ka muutoin erityi seen käyt-
töön otetun alueen ulkopuolel le eikä luonnonve sis töi-
hin, jos on aihetta epäillä, että sii tä voi syntyä pysy vä 
kanta. tä mä ei kuiten kaan koske puiden is tut tamista 
tai kylvämis tä metsäta loudel li sessa tarkoituk ses sa.

jos vierasperäisen eläin- tai kasvilajin tie detään le -
viävän luon toon helposti ja on pe rusteltua aihetta 
epäillä, että se voi muo dos tua terveydelle haitalliseksi 
tai maamme al kuperäisen lajiston kannalta vahingolli-
seksi, ympäristöministeriö voi antaa lajin leviämisen 
rajoittamiseksi tarpeelli sia määräyksiä. eläintautien 
torjumisessa nou da tetaan eläin tautilain sään nöksiä.

44 §
Uhanalaisten lajien kansainvälinen kauppa

(492/1997) luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suo-
jelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa 
neuvoston asetuksessa (eY) n:o 338/97 tarkoitettujen 
eläin- ja kasvilajien yksilöiden, niiden osien tai joh-
dannaisten maahantuonnista, maastaviennistä, jäl-
leenviennistä ja kauttakuljetuksesta sekä niiden kau-
pasta, tarjoamisesta kaupaksi, hallussapidosta kaupal-
lisessa tarkoituksessa, julkisesta näytteillepanosta 
kaupallisessa tarkoituksessa ja kuljetuksesta myytä-
väksi on voimassa, mitä mainitussa asetuksessa sää-
detään.

Ympäristöministeriö on 1 momentissa tarkoitetus-
sa euroopan yhteisön asetuksessa tarkoitettu hallinto-
viranomainen. lupien ja todistusten myöntämistä 
koskevissa asioissa mainitussa asetuksessa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen on kuitenkin suomen 
ympäristökeskus. Helsingin yliopiston luonnontie-
teellinen keskusmuseo on mainitussa asetuksessa tar-
koitettu tieteellinen viranomainen.

Ympäristöministeriön asetuksella annetaan tarvit-
taessa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun 
neuvoston asetuksen täytäntöön panemisesta. Minis-
teriö voi päättää antaa luonnontieteelliselle keskus-
museolle mainitun neuvoston asetuksen täytäntöön-
panoon liittyviä asiantuntijatehtäviä. (553/2004) 

tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että maahan-
tuonnissa, maastaviennissä, jälleenviennissä ja kautta-
kuljetuksessa noudatetaan euroopan yhteisön asetuk-
sia.

45 §
rauhoitettujen lajien kauppa

(1587/2009) Muihin kuin 44 §:ssä tarkoitettuihin la-
jeihin kuuluvan rauhoitetun eläin- tai kasvilajin yksi-
lön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maasta-
vienti, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen 
myytäväksi tai vaihdettavaksi ilman elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen lupaa on kielletty.

46 §
Uhanalaiset lajit

asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sel-
lainen luonnon varainen eliölaji, jonka luontainen säi-
lymi nen suo messa on vaa rantunut.

47 §
Lajien esiintymispaikkojen suojelu 

(384/2009)  asetuksella voidaan säätää erityisesti 
suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen eliölaji, 
jonka häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeri-
ön on tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti suojel-
tavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi.

erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on 
kielletty.

edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voi-
maan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin 
esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi 
alueen omistajille ja haltijoille. kielto annetaan julki-
panon jälkeen, ja siitä on kuulutettava kunnan ilmoi-
tustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetus-
sa laissa säädetään. Päätös on voimassa mahdollisesta 
valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen 
toisin päätä. (1587/2009) 

erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan suo-
jelun lakkauttamisesta on vastaavasti voimassa, mitä 
30 §:n 3 momentissa säädetään suojeltuun luonto-
tyyppiin kuuluvan alueen suojelun lakkauttamisesta.

edellä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu-
jen lajien suotuisan suojelutason saavuttamisen tai 
säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaik-
kojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. 
kiellon voimaantuloon ja lakkauttamiseen sovelle-
taan, mitä tämän pykälän 3 ja 4 momentissa sääde-
tään. (384/2009) 

48 §
Poikkeukset rauhoitussäännöksistä

Mitä 39 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa sää detään, ei 
estä alueen käyt tä mis tä maa- ja met sätalouteen tai ra-
kennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen tar-
koituksenmukaista käyttä mistä. tällöin on kuitenkin 
vältettävä vahin goittamas ta tai häirit semästä rau hoi-
tettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mah dol lista ilman 
merkittäviä lisäkustannuk sia.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
myöntää luvan poiketa 39, 42 ja 47 §:ssä säädetyistä 
rauhoitussäännöksistä, jos lajin suojelutaso säilyy 
suotuisana. jos hakemus koskee koko maata, poikke-
uksen myöntää ympäristöministeriö. Poikkeusta kos-
kevaan päätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
(1587/2009) 
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saanut lainvoi man, ohjel maan kuuluvan alueen om is-
tajalla on oikeus, jollei ohjelmaa ole hä nen alueen sa 
osalta to teutettu tai asiasta so vit tu, vaatia alu een lu-
nas tamista.

lunastus pannaan vireille hakemalla maanmit-
taustoimistolta mää räystä lunastustoimi tuk sesta.

52 §
Valtion lunastusoikeus

Valtioneuvostolla on oikeus luonnonsuoje lu alueen 
perustamista varten tai muutoin tässä laissa tarkoite-
tun suojelun toteuttami sek si lunastaa kiinteää omai-
suutta ja erityisiä oikeuksia siinä järjestyk sessä kuin 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oi keuksien lunas-
tuksesta annetussa laissa (603/ 77) sää detään.

lunastusluvasta voi kuitenkin 1 momentin sään-
nöksiä noudattaen päättää ympäristöministeriö, jos 
kysymys on alueesta, joka sisältyy lainvoimaiseen 
luonnonsuojeluohjelmaan taikka sisältyy tai lainvoi-
maisen valtioneuvoston ehdotuksen mukaan kuuluu 
natura 2000 -verkostoon tämän lain nojalla toteutetta-
vaksi tarkoitettuna kohteena, tai tällaisen alueen käyt-
töoikeudesta. sama koskee aluetta, joka rajoiltaan vä-
häisessä määrin poikkeaa luonnonsuojeluohjelman 
alueesta tai edellä tarkoitetusta natura 2000 -verkos-
ton kohteesta, edellyttäen, että luonnonsuojelu tai 
muu yleinen etu vaatii lunastamista. (553/2004) 

ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun lu nas tuk-
seen ryhty mistä on, jos se on mahdol lista ilman huo-
mattavia vaikeuk sia, neuvo teltava asiasta maanomis-
tajan kanssa.

53 §
Valtion korvausvelvollisuus

jos 29 tai 47 §:n nojalla tehdystä päätöksestä tai 49 
§:n 1 momentissa säädetystä kiellosta aiheutuu kiin-
teistön omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle 
merkityksellistä haittaa, hänellä on oikeus saada val-
tiolta siitä täysi korvaus. korvausvelvollisuus ei synny 
ennen kuin omistaja on 31 §:n, 48 §:n 2 momentin tai 
49 §:n 3 momentin nojalla hakenut lupaa poiketa kiel-
losta ja hakemus on hylätty. jos on ilmeistä, ettei lu-
van myöntämiselle ole edellytyksiä, toimitus korva-
uksen määräämiseksi voidaan panna vireille ilman lu-
van hakemista. (553/2004) 

jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24 
§:n 3 momentin nojalla tehnyt päätöksen luonnonsuo-
jelualueen perustamisesta ja päätöksestä aiheutuu 
kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa, valtio 
on omistajan niin vaatiessa velvollinen korvaamaan 
haitan. (1587/.2009) 

jos korvauksesta tai suojelun muusta vaihtoehtoi-
sesta toteuttamistavasta ei ole voitu sopia, toimitusta 
1, 2 ja 5 momentissa tarkoitettujen korvausten määrit-
tämiseksi voidaan hakea asianomaiselta maanmittaus-
toimistolta. korvausta määrättäessä on noudatettava, 
mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta annetussa laissa säädetään. alueen käyt-
töoikeuden rajoituksesta on maksettava mainitun lain 

49 §
euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat

eri tyissäännökset
(1587/2009) luontodirektiivin liitteessä iV (a) tarkoi-
tettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentä-
minen on kielletty.

luontodirektiivin liitteessä iV (a) tarkoitettuihin 
eläinlajeihin, lukuun ottamatta metsästyslain 5 §:ssä 
tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläi-
miä, ja liitteessä iV (b) tarkoitettuihin kasvilajeihin 
kuuluvan yksilön, sen osan tai johdannaisen hallussa-
pito, kuljetus, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoa-
minen myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty. sama 
koskee lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettuja lintuja 
sanotun direktiivin artiklasta 6 (2) ja (3) johtuvin 
poikkeuksin.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksit-
täistapauksessa myöntää luvan poiketa 1 momentin 
kiellosta sekä 2 momentissa tarkoitettujen eläin- ja 
kasvilajien osalta 39 §:n, 42 §:n 2 momentin sekä 47 
§:n 2 ja 5 momentin kielloista luontodirektiivin artik-
lassa 16 (1) mainituilla perusteilla. Vastaavasti lintudi-
rektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voi-
daan myöntää poikkeus sanotun direktiivin artiklassa 
9 mainituilla perusteilla.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksit-
täistapauksessa myöntää poikkeuksen 2 momentin 
kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla 
perusteilla. Vastaavasti lintudirektiivin artiklassa 1 
tarkoitettujen lintujen osalta voidaan myöntää poikke-
us lintudirektiivin artiklassa 9 mainituilla perusteilla.

7 luku
Luonnonsuojelun toteuttaminen

50 §
Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen

Ympäristöministeriön on viipymättä ryhdyttävä to-
teuttamaan hyväksyt tyä luonnonsuojeluohjelmaa. to-
teuttamisjärjestystä har kitta essa on pyrittävä otta-
maan huomioon suojel tavien arvojen mer kittävyys ja 
niitä uhkaavat tekijät.

alueen suojelun toteuttamistapa on sovitettava 
suojelun tarkoituksen mukaan. suojelu on pyrittävä 
toteuttamaan ensisijaisesti va paaehtoi sin keinoin.

Ympäristöministeriö voi päättää luopua luonnon-
suojeluohjel man toteuttamisesta jol takin osin, jos 
 alueen luonnonarvot ovat olen naisesti vähen tyneet, 
jos suojelun tarkoi tus ei merkittävästi vaarannu tai jos 
ohjelma estää tärke än ylei sen edun kannalta välttä-
mättömän hank keen to teuttami sen. 

51 §
Omistajan oikeus vaatia lunastusta

kun neljä vuotta on kulunut luon non suoje luohjelman 
hyväksymistä kos kevas ta päätök sestä ja päätös on 
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95 §:n 1 momentissa säädetyn suuruista korkoa siitä 
päivästä, jolloin alueen omistaja on hakenut maanmit-
taustoimistolta määräystä korvaustoimituksesta. 
(553/2004) 

jos 49 §:n 1 momentissa säädetystä kiellosta ai-
heutuvan merkityksellisen haitan pysyvyyttä ei voida 
luotettavasti ennalta arvioida, voidaan korvaus määrä-
tä lajista riippuen enintään kymmeneksi vuodeksi. tä-
män jälkeen korvaus tulee määrätä pysyvästä haitasta, 
jos on todennäköistä, että lisääntymis- tai levähdys-
paikka on pysyvä. (553/2004) 

jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös lupa-
asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten, että alueen 
omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle aiheutuu 1 
momentissa tarkoitettuja seurauksia, eikä luvan 
myöntämiselle olisi ollut muutoin estettä, valtio on 
vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan. Oikeutta 
korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta ai-
heutuu:

1) vesilaissa (264/1961) tarkoitetun pilaamis-, 
muuttamis- tai sulkemiskiellosta haetun poikkeamis-
luvan epäämisestä;

2) ympäristölupamenettelylaissa (735/1991) tar-
koitetun luvan epäämisestä;

3) kaivoslaissa (503/1965) tarkoitetun kaivospiirin 
määräämishakemuksen hylkäämisestä;

4) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta annetussa laissa tarkoitetun lunastusluvan 
epäämisestä; taikka

5) valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle.
(371/1999) 
rakennuslain (370/1958) ja maa-aineslain 

(555/1981) mukaisten lupien epäämisestä aiheutuvan 
haitan korvaamisesta säädetään erikseen. Metsälain 
10 §:n mukaisen, metsien käyttöä koskevan erityisen 
velvoitteen kohtuullistamisesta säädetään lain 11 
§:ssä. (371/1999) 

Ympäristölupamenettelyl 735/1991 on kumottu 
Ympäristönsuojelul:n 86/2000 voimaantulon yhtey-
dessä l:lla 113/2000. rakennusl.n 370/1958 tilalle 
on tullut Maankäyttö- ja rakennusl 132/1999.

54 §
korvausten jaksotus

(1587/2009) tämän lain 53 §:n mukaan määrättävän 
korvauksen maksatus voidaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen vaatimuksesta jaksottaa enintään 
neljään vuotuiseen maksuerään.

Maksuerille on maksettava 53 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua korkoa ensimmäisen korvauserän maksa-
misen jälkeiseltä ajalta.

8 luku
toimenpidekiellot, pakkokeinot ja 

rangais tukset

55 §
Väliaikainen toimenpidekielto

(1587/2009) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi enintään kahdeksi vuodeksi kieltää 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun alueen sellaisen käyttämisen, 
joka voi vaarantaa ne tarkoitusperät, joihin alueen 
suojelulla pyritään. elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen päätöstä on noudatettava muutoksenha-
usta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää.

jos suojelu myöhemmin raukeaa ja alueen omista-
jalle on aiheutunut toimenpidekiellosta merkityksel-
listä haittaa, hänellä on oikeus saada siitä valtiolta 
korvaus. sama on laki, jos luonnonsuojeluohjelman 
toteuttamisesta luovutaan 50 §:n 3 momentin nojalla.

korvauksesta päättää hakemuksesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.

56 §
toimenpidekielto alueilla, joilla lunastus on 

vireillä
jos 52 §:n nojalla on myönnetty lupa alueen tai erityi-
sen oikeuden lunastamiseen, ei alueella saa ryhtyä sel-
laiseen toimenpiteeseen, joka voi vaarantaa lunastuk-
sen tarkoituksen. kielto on voimassa siitä alkaen, kun 
päätös lunastuksesta on annettu tiedoksi alueen omis-
tajalle ja haltijalle. (553/2004) 

2 momentti on kumottu l:lla 24.6.2004/553. 

57 §
Pakkokeinot

(1587/2009) jos joku lyö laimin tämän lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten noudatta-
misen taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää asian-
omaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laimin-
lyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa 
hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan 
tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että 
tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kus-
tannuksella. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 
momentissa tarkoitettu asia vireille elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoi-
tuksena on estää luonnon tuhoutuminen tai luonnon-
arvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään 
vähäinen. sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tar-
koitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueel-
laan ja kunnalla.

uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa 
koskevassa asiassa on muutoin noudatettava, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
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tussa asetuksessa edellytettyä lupaa tai todistusta, tai 
jättää noudattamatta mainitussa luvassa tai todistuk-
sessa asetettuja ehtoja, taikka (492/1997) 

4) tuo maahan kolmannesta maasta tai vie maasta 
kolmanteen maahan 44 §:n 1 momentissa tarkoitetus-
sa euroopan yhteisön asetuksessa tarkoitetun eläimen 
tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen muun kuin 
tämän lain nojalla hyväksytyn rajanylityspaikan kaut-
ta taikka jättää tekemättä mainitussa asetuksessa edel-
lytetyn tuonti-ilmoituksen, taikka (30.5.1997/492) 

5) ostaa, tarjoaa ostettavaksi, hankkii kaupallisiin 
tarkoituksiin, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoi-
tuksessa, käyttää taloudellisessa hyötymistarkoituk-
sessa, myy, pitää hallussa myyntiä varten, tarjoaa tai 
kuljettaa myytäväksi 44 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
euroopan yhteisön asetuksen liitteissä a tai B tarkoi-
tetun eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannai-
sen mainitun asetuksen artiklan 8 vastaisesti, 
(492/1997) 

on tuomittava, jollei teko ole luonnonsuojelurikok-
sena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta sak-
koon.

luonnonsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
hävittää oikeudettomasti luontodirektiivin liitteessä 
iV (a) tarkoitettujen eläinlajien yksilöiden lisäänty-
mis- tai levähdyspaikkaa taikka sitä heikentää. 
(553/2004)

59 §
Menettämisseuraamus

(878/2001) joka on syyllistynyt 58 §:ssä tarkoitettuun 
tekoon, on tuomittava menettämään valtiolle se, mikä 
on ollut rikoksen kohteena. lisäksi on tuomittava me-
netetyksi se arvo, mikä rauhoitetulla eläimellä tai kas-
villa on lajinsa edustajana. Ympäristöministeriö vah-
vistaa ohjeelliset arvot rauhoitetuille eläimille ja kas-
veille. Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 
rikoslain (39/1889) 10 luvun 1–4 ja 6–11 §:ssä sääde-
tään.

60 §
Haltuunotto-oikeus

luonnonsuojelualueen hallinnasta vastaa van viran-
omaisen tai laitok sen palveluksessa ole valla luonnon-
suojelualueen valvo jalla ja muun kuin jul kis oikeudel-
lisen yhteisön omis tamalla luonnonsuojelualueella 
myös alueen omista jalla on oikeus ottaa haltuunsa 
metsästys-, keräi ly- tai muut väli neet, joita on käytet-
ty tai ilmeisesti aiotaan käyttää vas toin luonnon suoje-
lu alueella nou datettavia sään nöksiä tai määräyk siä. 
sama haltuunot to-oi keus koskee luonnonsuojelu-
alueelta lu vat to mas ti pyydystet tyjä eläimiä ja luvat to-
masti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sel lais ta, 
mitä luonnon suojelu alueella on kielletty otta masta tai 
siel lä käyttämäs tä.  

57 a §
Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen

(1587/2009) jos luonnollinen henkilö tai oikeushen-
kilö, joka harjoittaa ammatillista toimintaa tai joka to-
siasiassa määrää tästä toiminnasta (toiminnanharjoit-
taja), tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tai 
uhkaa välittömästi aiheuttaa tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vastaisella toi-
menpiteellä tai laiminlyönnillä luontovahingon, toi-
minnanharjoittajan on ilmoitettava luontovahingosta 
tai sen välittömästä uhasta viipymättä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle ja ryhdyttävä tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäise-
miseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisik-
si.

saatuaan tiedon luontovahingosta tai sen välittö-
mästä uhasta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen on, sen lisäksi, mitä 57 §:ssä säädetään, mää-
rättävä haitan aiheuttanut toiminnanharjoittaja tarvit-
taessa ryhtymään toimenpiteisiin haitallisten vaiku-
tusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdolli-
simman vähäisiksi sekä määrättävä toiminnanharjoit-
taja ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden 
vahinkojen korjaamisesta annetussa laissa (383/2009) 
tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin. elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus voi tehostaa määräystä 
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpi-
de teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta 
keskeytetään. Vireillepano-oikeudesta säädetään tä-
män lain 57 §:n 2 momentissa.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on 
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toimin-
nanharjoittajalta luontovahingon tai sen uhan ehkäise-
misen taikka luontovahingon korjaamisen kannalta 
välttämättömät tiedot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta 
luontovahinkoon, jonka ehkäisemisestä ja korjaami-
sesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000), 
vesilaissa tai geenitekniikkalaissa (377/1995).

58 §
rangaistukset

rangaistus vastoin tätä lakia tehdystä ym pä ristön tur-
melemisesta tai luon nonsuojeluri kok sesta säädetään 
rikoslain 48 luvun 1–5 §:ssä.

joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojal la luon-

non suoje lemiseksi annettua säännöstä tai määräystä 
taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu 
sellaista säännöstä tai mää räystä rikkomalla,

2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee jul ki sesti kau-
pallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, 
tarjoaa tai kuljettaa myytä väksi, tuo maahan tai vie 
maasta eläi men tai kas vin taikka sen osan tai johdan-
naisen 40 tai 45 §:n taikka 49 §:n 2 ja 4 momentin 
sään nösten vas tai ses ti taik ka

3) tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa suomen 
alueen kautta 44 §:n 1 momentissa tarkoitetussa eu-
roopan yhteisön asetuksessa tarkoitetun eläimen tai 
kasvin taikka sen osan tai johdannaisen ilman maini-
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60 a §
rajavartiolaitoksen valvontatehtävät

(591/2005) rajavartiolaitos osallistuu tämän lain nou-
dattamisen valvontaan luonnonsuojelualueilla.

9 luku
Muutoksenhaku

61 §
Valitus

Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa va-
littaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa 
tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvas tainen.

Metsähallituksen, suomen ympäristökeskuksen, 
Metsäntutkimuslaitoksen ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen päätöksestä sekä kunnan viran-
omaisen 26 ja 28 §:n nojalla tekemästä päätöksestä 
saa valittaa hallinto-oikeuteen. toimivaltainen hallin-
to-oikeus määräytyy hallintolainkäyttölain (586/1996) 
12 §:n mukaan, kuitenkin niin, että valitettaessa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä, 
toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopii-
rissä pääosa kysymyksessä olevasta alueesta sijaitsee. 
(1587/2009) 

Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea. Muissa kuin kor vausta koskevissa 
 asioissa valitusoikeus on myös asianomaisella kun-
nalla. Muis sa kuin korvausta sekä 31 §:n ja 48 §:n 2 
momentissa tarkoitet tua poikkeuslupaa kos ke vissa 
 asioissa on valitusoikeus myös sellaisella rekiste-
röidyllä paikallisella tai alu eellisella yh teisöllä, jonka 
tarkoituksena on luonnon- tai ym päristönsuojelun 
edistäminen. luon non suoje luohjelman hyväksymistä 
koskevas ta valtioneuvoston pää töksestä on valitus -oi-
keus myös mai nitunlaisella valtakunnallisella yhtei-
söllä ja maanomistajien etua valvovalla valtakunnalli-
sella yhteisöllä.

Muuten muutoksenhaussa noudatetaan, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa sää de tään.

62 §
Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä

(1587/2009)  Hallinto-oikeuden tämän lain nojalla te-
kemästä päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen.

Valitusoikeudesta on voimassa, mitä 61 §:n 3 mo-
mentissa säädetään. jos hallinto-oikeus on muuttanut 
viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen, valitusoike-
us on kuitenkin myös päätöksen tehneellä viranomai-
sella.

63 §
Valitus muun lain nojalla tehdystä päätök sestä

(1587/2009) sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erik-
seen säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella on oikeus valittaa muun lain mukaisesta lu-
van myöntämistä tai suunnitelman hyväksymistä kos-

kevasta päätöksestä sillä perusteella, että päätös on 
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastainen.

10 luku
euroopan yhteisön Natura 2000

-verkostoa koskevat erityis sään nökset

64 §
Natura 2000 -verkosto

euroopan yhteisön natura 2000 -verkosto suo  messa 
koostuu:

1) lintudirektiivin perus teel la euroopan yh teisön 
komissiol le ilmoi te tuista linnus ton suoje lualueista ja;

2) alueista, jotka komissio tai neuvosto luonto-
direktiivin perus teella on hyväksynyt yh teisön tärkei-
nä pitämiksi alu eiksi.

Mitä 8 §:ssä säädetään luonnonsuojeluoh jel man 
laatimisesta ja hyväksymisestä, on soveltuvin osin 
noudatettava laaditta essa eh do tusta natura 2000 -ver-
kostoon sisälly tet tävis tä alueis ta. asian osaisten kuu-
leminen suori tetaan kuitenkin kuuluttamalla ehdotuk-
sesta kunnan ilmoi tustau lulla siten kuin julkisista 
kuulutuksista anne tussa laissa sää de tään. kuulutuk-
sen julkaisemi sesta on li säk si riittävän ajoissa ilmoi-
tet tava vähin tään yh dessä paikkakun nalla yleisesti le-
viävässä sano malehdessä. kuulutuskustannukset 
makse taan valtion varoista. ehdotusta koskevien tie-
tojen tulee olla saa tavilla asianomaisessa kunnassa 
kuulu tusajan.

Valitusoikeudesta valtioneuvoston päätöksestä on 
vastaavasti voimassa, mitä 61 §:n 1, 3 ja 4 momentissa 
säädetään. (492/1997) 

65 §
Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

(1587/2009) jos hanke tai suunnitelma joko yksistään 
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suun-
nitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi hei-
kentää valtioneuvoston natura 2000 -verkostoon eh-
dottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää natura 2000 -verkostoon, 
hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asi-
anmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. 
sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alu-
een ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle 
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. edellä 
tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös 
osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain (468/1994) 2 luvussa tarkoitettua arviointi-
menettelyä.

luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän 
viranomaisen on katsottava, että 1 momentissa tarkoi-
tettu arviointi on tehty. Viranomaisen on sen jälkeen 
pyydettävä siitä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnon-
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68 §
Natura 2000 -verkoston toteuttaminen

natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä alu eilla on to-
teutettava suojelutavoitteita vas taa va suojelu mah-
dollisimman nopeasti ja vii meis tään kuu dessa vuo-
des sa siitä, kun ko mis sio tai neuvosto on hyväksynyt 
 alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi. edellä 
64 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar koite tuil la lin nus-
ton suojelualueilla suojelu on kui ten kin to teutet tava 
viipymättä sen jäl keen kun alu ees ta on tehty ilmoitus 
komissiolle. 

69 §
Suojelun lakkauttaminen ja verkoston

heiken tymisen korvaami nen
natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alu een tässä lu-
vussa tarkoitettu suojelu saadaan lak kaut taa tai sen 
rauhoitusmääräyksiä lie ventää vain 65 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa sekä 66 §:n 2 ja 3 momen tissa mainituin 
edellytyksin.

jos natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen 
suojelu lakkaute taan, sen rauhoitus määräyk siä lieven-
netään tai viran omai nen 66 §:n 2 tai 3 momentin no-
jalla on myöntä nyt lu van taikka hyväksynyt tai vahvis-
tanut suun ni tel man ja tällainen päätös johtaa na tu ra 
2000 -ver kos ton yh tenäi syyden tai luon non arvojen 
heikentymiseen, ympäris tö minis teri ön on vä littö mästi 
ryhdyttävä toimenpi tei siin, joilla heiken ty mi nen kor-
vataan.

11 luku
erinäiset säännökset

70 §
Päätösten maksuttomuus

(384/2009) tämän lain nojalla annetut luonnonsuoje-
lualueita, maisema-alueita ja luonnonmuistomerkkejä 
koskevat päätökset samoin kuin 30 §:n 1 momentin 
sekä 47 §:n 3 ja 5 momentin nojalla annetut päätökset 
ovat maksuttomia.

71 §
rasite- ja vastaavat oikeudet

tämä laki tai sen nojalla tehdyt päätök set eivät rajoita 
sellaisen oikeuden käyttä mistä, joka ennen rauhoitus-
määräysten voi maantu loa pe rus tet tu na ra sit teena, 
vuokraoikeutena tai muu na vas taa va na oikeutena koh-
distuu luon nonsuojelualuee seen. tällainen oikeus 
voi  daan kui ten kin lunastaa val tiolle.

72 §
Viranomaiseen rinnastettavat organisaatiot

Mitä tässä laissa säädetään viranomaises ta, koskee 
myös muuta yhteisöä tai toi mielintä, joka sille laissa 
annetun toimival lan nojalla käyttää julkista valtaa.

suojelualue on. jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus itse on hankkeen toteuttaja, lausunnon antaa 
sen sijasta ympäristöministeriö. lausunto on annetta-
va viivytyksettä ja viimeistään kuuden kuukauden ku-
luessa.

Viranomaisen, jolle laissa tai asetuksessa määrätyn 
ilmoitusvelvollisuuden perusteella on tehty ilmoitus 1 
momentissa tarkoitetusta hankkeesta tai suunnitel-
masta, on ryhdyttävä toimivallassaan oleviin toimen-
piteisiin hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen 
keskeyttämiseksi, kunnes 1 momentissa tarkoitettu ar-
viointi on suoritettu ja 2 momentissa tarkoitetut lau-
sunnot hankittu. Viranomaisen on myös ilmoitettava 
asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
niin hyvissä ajoin, että elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ehtii ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin.

66 §
Luvan myöntämi nen sekä suun nitelman

hyväksy minen ja vahvis taminen
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteut-
tamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, 
jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja 
lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitel-
man merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tar-
koitus sisällyttää natura 2000 -verkostoon. (371/1999) 

sen estämättä mitä 1 momentissa sää de tään, saa-
daan lupa kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hy-
väksyä tai vahvistaa, jos val tioneuvosto yleisistunnos-
sa päättää, että han ke tai suunni telma on toteutettava 
erit täin tärkeän yleisen edun kan nalta pakottavasta 
syystä eikä vaihtoehtois ta ratkaisua ole.

jos alueel la on luontodirek tiivin liit teessä i tar-
koitettu ensisi jai ses ti suojel tava luonto tyyppi tai liit-
teessä ii tarkoi tettu ensi sijai ses ti suojel tava laji, on li-
säksi edellytyk senä, että ihmis ten ter veyteen, yleiseen 
turvalli suuteen tai ympäris tölle muual la koituviin erit-
täin merkit täviin suo tui siin vaiku tuksiin liittyvä syy 
taikka muu erittäin tärke än ylei sen edun kannalta pa-
kotta va syy vaatii luvan myöntämistä taikka suunni-
telman hyväksy mistä tai vahvistamista. Vii meksi mai-
nitussa tapauksessa asiasta on han kitta va ko missi on 
lausunto.

67 §
erityistapauksia

Mitä 65 ja 66 §:ssä säädetään, koskee vas taa vasti 
aluetta, josta komissio on ilmoit ta nut käyn nistävän sä 
neuvot telun alueen si säl lyt tämi seksi natura 2000  
-verkostoon.

jos komissio ei hyväksy valtioneuvoston na tura 
2000 -ver kostoon ehdottamaa aluetta tai jos neuvos to 
ei päätä sisäl lyttää neu vot te lun kohteena ollutta aluet-
ta natura 2000 -verkos toon, lakkaa 65 ja 66 §:n sovel-
taminen. täl löin on vas taavasti nouda tettava, mitä 55 
§:n 2 mo mentis sa sääde tään.
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72 a § 
Menettely liito-oravailmoituksesta

(1587/2009) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b 
§:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpitei-
siin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan si-
jainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annet-
tava päätöksensä asiassa viipymättä sen jälkeen kun 
se on saanut tässä tarkoitetun ilmoituksen metsäkes-
kukselta.

73 §
Itämeren rannikko- ja merialueiden  

suojelualueverkostoa koskeva erityissäännös
Mitä 64 §:n 2 momentissa säädetään na tura 2000  
-verkoston laatimisesta ja hyväk sy mi sestä, on vastaa-
vasti noudatettava laa dit taes sa ehdotusta itämeren 
alueen merelli sen ym pä ristön suo jelua koske vaan 
yleissopimukseen (sops 12/80) pe rustu vaan suoje lu-
alueverkostoon si sällytet tä vistä alueista. Valitus-oi-
keudesta on vastaa vasti voimassa, mitä 64 §:n 3 mo-
men tissa sää detään.

74 §
tarkemmat säännökset

tarkemmat säännökset tämän lain täytän töön panosta 
annetaan asetuk sella.

12 luku
Voimaantulosäännökset

75 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam mikuuta 1997. 
lain 64 §:n 2 mo menttia voi daan kuitenkin soveltaa 
jo ennen lain voi maantuloa.

ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täy-
tän töönpanon edellyt tämiin toimiin.

76 §
Siirtymäsäännökset

tällä lailla kumotaan 23 päivä nä helmi kuuta 1923 an-
nettu luon non suoje lu la ki (71/23) sii  hen myö hem min 
tehtyine muu tok sineen. Muussa laissa oleva viittaus 
kumottuun luonnon suoje lulakiin tar koit taa tä män lain 
voimaan tulon jälkeen viit ta usta tähän lakiin.

ennen lain voimaantuloa perustettujen luon non-
suojelualueiden perus tamissäädökset ja -pää tökset 
jäävät voimaan. Myös niiden nojal la annetut rau hoi-
tussäännökset ja -mää räyk set jäävät voimaan, sikäli 
kuin niitä ei erikseen muu te ta tai ku mo ta.

seuraavat kumotun luonnonsuojelulain nojalla an-
netut säädök set ja päätök set jäävät voi maan, sikäli 
kuin niitä ei korva ta luon non suoje lu asetuksella:

1) asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta 
(450/92);

2) asetus eräiden eläinlajien rauhoittamisesta 
(483/94);

3) asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, 
hallinnasta ja hoidosta (296/96);

4) valtioneuvoston päätös erityisesti suo jel tavista 
lajeista (519/89);

5) ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen 
eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista (1209/95); ja

6) ympäristöministeriön päätös alueellis ten ympä-
ristökeskusten tehtävis tä  luonnonsuojelualueiden 
hankinnassa (298/96).

sellainen ennen tämän lain voimaantuloa val tion 
omistukseen luonnon suojelutarkoi tukseen hankittu 
alue, joka rajautuu luon nonsuojelu alu eeksi muodos-
tettuun kiinteis töön, luetaan kuu luvaksi luonnonsuoje-
lualueeseen siitä alkaen kun asiasta on tehty merkintä 
kiinteistörekisteriin. täl laista aluet ta koskevasta kiin-
teistönmuodostuksesta on voimassa, mitä kiinteistö n-
muodostamislaissa sääde tään.

ks. luonnonsuojelua 160/1997, jolla on kumottu 
edellä kohdissa 1–4 mainitut säädökset.

77 §
Säännösten soveltaminen aikaisempiin

suoje luohjelmiin ja -pää tök siin
Mitä 24 §:n 3 momentissa ja 52 §:n 2 mo men tissa sää-
detään luonnon suojeluohjelmas ta, sovel letaan myös 
seuraaviin val tio neu voston ennen tämän lain voimaan-
tuloa hy väksymiin suoje luoh jelmiin ja -päätök siin:

1) kansallis- ja luonnonpuistoverkon ke hit tä mis-
oh jelma (24.2.1978, täydennetty 2.4.1980, 19.12.1985 
ja 16.6.1988);

2) soidensuojelun perusohjelma (19.4.1979 ja 
26.3. 1981);

3) lintuvesiensuojeluohjelma (3.6.1982);
4) lehtojensuojeluohjelma (13.4.1989);
5) Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu pää tös 

(24.8.1989);
6) rantojensuojeluohjelma (20.12.1990);
7) vanhojen metsien suojeluohjelma (27.6.1996).

Valtioneuvos ton tulee tarvittaessa tarkistaa 1 momen-
tissa tarkoitet tuja suojeluohjelmia ja -päätöksiä.

 Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

tasavallan Presidentti

MArttI  AHtISAArI

Ympäristöministeri Pekka Haavisto
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5 §
eläinten hoito

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylä-
tä. eläimen on saata va riittävästi sille sopivaa ravin-
toa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoi to a. eläi-
men sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. 
eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riit-
tävän usein.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
eläimen hoidolle asetettavista vaatimuksista. asetuk-
sella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalous-
ministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

6 §
eläinten kohtelu

eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman anka-
ra kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kova-
kourainen käsittely on kielletty. eläimen sitominen 
tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. 
eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on 
saatava liikkua.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
eläimen kohtelulle asetettavista vaatimuksista. ase-
tuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsäta-
lousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

7 §
eläimille suoritettavat toimenpiteet

leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava 
toimenpide saadaan eläimelle suorittaa vain, jos se on 
eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn 
vuoksi tarpeellista.

toimenpiteen saa suorittaa vain eläinlääkäri. jos 
toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja hetkellistä 
tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen 
kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri.

asetuksella voidaan poiketa 1 ja 2 momentin sään-
nöksistä. asetuksella voidaan myös säätää, että maa- 
ja metsätalousministeriö voi myöntää poik keuksia  1 
ja 2 momentin säännöksistä. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ei voi kuitenkaan myöntää poikkeuksia sel-
laisten toimenpiteiden suorittamiseen, joiden tarkoi-
tuksena on eläimen mykistäminen tai eläimen ulko-
näön muuttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö voi 
kieltää sellaisten eläinten käyttämisen kilpailuissa tai 
pitämisen näytteillä, joille on suoritet tu leikkaus tai 
toimenpide, jonka suorittaminen on tämän lain nojalla 
kiel letty.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläimille suori-
tettavista toimenpiteistä ja niiden suorittajista, ei so-
velleta selkärankaisten eläinten käytössä koe-eläintoi-
mintaan eikä selkärangattomien eläinten käytössä 
muuhun tieteelliseen tutkimustoimintaan. (63/2006)

8 §
eläinjalostus ja geenitekniikka

eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuoje-
lulliset näkökohdat sekä eläinten terveys.

sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien 
käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä 

eläinsuojelulaki 
4.4.1996/247

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaal-
la mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tus-
kalta.

lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvin-
vointia ja hyvää koh telua.

(220/2003) tällä lailla pannaan myös täytäntöön 
luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa 
annettu neuvoston direktiivi 1999/22/eY.

2 §
Soveltamisala

(1430/2006) tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.
Metsästyksen, kalastuksen, eläinten lääkitsemisen, 

eläinjalostuksen, eläinten keinollisen lisäämisen, sel-
kärankaisilla eläimillä harjoitettavan koe-eläintoimin-
nan, eläinten kuljetuksen, geenitekniikan ja luonnon-
suojelun osalta noudatetaan lisäksi, mitä niistä erik-
seen säädetään.

2 luku
eläintenpito

3 §
Yleiset periaatteet

eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa 
tarpeetonta kärsimystä. tarpeettoman kivun ja tuskan 
tuottaminen eläimille on kielletty. lisäksi eläintenpi-
dossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä 
sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet 
ja käyttäytymistarpeet.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kärsimyksen, ki-
vun ja tuskan tuottamisena eläimille.

4 §
eläinten pitopaikka

eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaa-
va, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tar-
koituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinla-
jin tarpeet. eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä 
tuottavalla tavalla on kielletty.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
eläimen pitopaikalle asetettavista vaatimuksista. ase-
tuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsä-
talousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyk-
siä.
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taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hy-
vinvoinnille, on kielletty.

sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on gee-
nitekniikan käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi 
tai laadulliseksi muuttamiseksi kielletty, jos se voi 
vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai hyvin-
vointiin. Geenitekniikan käytöstä koe-eläintoiminnas-
sa noudatetaan kuitenkin, mitä siitä erikseen sääde-
tään. (63/2006) 

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
eläinjalostukselle ja geenitekniikan käytölle asetetta-
vista eläinsuojeluvaatimuksista. asetuksella voidaan 
myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi 
antaa tarkempia määräyksiä eläinjalostukselle ja gee-
nitekniikan käytölle asetettavista eläinsuojeluvaati-
muksista.

9 §
eläinten suorituskykyyn vaikuttaminen

eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, 
alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla 
vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.

epäiltäessä, että 1 momentissa mainittuja aineita 
tai valmisteita on käytetty, tämän lain mukaista val-
vontaa suorittavalla eläinlääkärillä on oikeus päästä 
niihin tiloihin, joissa eläintä pidetään sekä ottaa tarvit-
tavia näytteitä. eläimen omistaja ja haltija on velvolli-
nen avustamaan eläinlääkäriä näytteiden otta misessa 
sekä antamaan tarvittavat tiedot valvontaa varten.

10 §
eläinten tuotantokykyyn vaikuttaminen

eläimen tuotantokyvyn keinotekoinen kohottaminen 
lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmis-
teilla on kielletty, ellei voida osoittaa, ettei niistä ai-
heudu haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoin nille.

edellä 1 momentissa säädetyn kiellon valvonnan 
osalta noudatetaan soveltuvin osin eläinten lääkitse-
misestä annetun lain (402/90) säännöksiä.

11 §
eläinten pakolla syöttäminen

eläintä ei saa lihottamistarkoituksessa eikä tuotannon 
lisäämiseksi pakolla syöttää.

12 §
Välineet, laitteet ja aineet

sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottami-
seen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettami-
seen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, 
joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeeton-
ta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, 
luovutus ja käyttö on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää, minkälai-
sia välineitä, laitteita ja aineita on pidettävä sellaisina, 
joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeeton-
ta kipua tai tuskaa.

13 §
Luonnonvaraisten eläinten ottaminen  

elätettäväksi
luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen 
elätettäväksi on kielletty, ellei kysymyksessä ole eläi-
men pyydystäminen eläintarhassa pidettäväksi, eläi-
men tarhaaminen lihan, munien tai niiden tuottami-
seen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi taikka 
riistanhoidollisessa tarkoituksessa, eläimelle tilapäi-
sesti annettava sairaanhoito tai muu hyväksyttävä tila-
päinen tarve taikka tieteellinen tutkimustyö.

tilapäisesti annettavaa sairaanhoitoa tai muuta hy-
väksyttävää tilapäistä tarvetta varten hoitoon otettu 
eläin on sen tilan salliessa vapautettava, jos on oletet-
tavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvarai-
seen elämään. jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen 
hoitoa voida järjestää, eläin on lopetet tava.

14 §
Sairaat tai vahingoittuneet eläimet

luovutettaessa sairas tai vahingoittunut eläin on sai-
raudesta tai vahingoit tumisesta ilmoitettava eläimen 
vastaanottajalle.

sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa 
tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen hoidossa 
olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoi tettava 
eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnan-
eläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

jos 2 momentissa mainittujen henkilöiden tavoitta-
minen on kohtuuttoman vaikeaa ja jos eläin on sellai-
sessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä 
julmuutta sitä kohtaan, saadaan se lopettaa. tästä on 
viivytyksettä tehtävä 2 momentissa mainittu ilmoitus.

sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa 
tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä aut-
tamaan. jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että 
sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä koh-
taan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, 
että se lopetetaan.

15 §
talteenotetut eläimet

kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattu-
jen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten 
tilapäisen hoidon järjestämisestä.

talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 
päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, 
muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai 
haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja 
mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustan-
nuksista.

jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 
55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee 
poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten 
talteenottopaikkaan.
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voidaan peruuttaa, jos lupaehtoja ei noudateta. 
(1477/2009) 

sellaisen valo- ja elokuvauksen osalta, joka teh-
dään koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) 8 
§:n mukaisessa tarkoituksessa, noudatetaan mainitun 
lain säännöksiä. (63/2006) 

20 § (1477/2009)
eläintarhat ja pysyvät eläinnäyttelyt

eläintarhalla tarkoitetaan tässä laissa sellaista pysy-
vää laitosta, jossa pidetään yleisölle näytteillä pääasi-
assa luonnonvaraisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä. 
Pysyvällä eläinnäyttelyllä tarkoitetaan pysyvää laitos-
ta, jossa pidetään yleisölle näytteillä yksinomaan tai 
pääasiassa muita kuin luonnonvaraisiin eläinlajeihin 
kuuluvia eläimiä tai jossa näytteillä pidettävä luon-
nonvaraisten eläinten tai eläinlajien määrä on vähäi-
nen.

eläimiä saadaan pitää näytteillä eläintarhassa tai 
pysyvässä eläinnäyttelyssä vain aluehallintoviraston 
luvalla. lupa eläintarhan ja pysyvän eläinnäyttelyn 
pitämiseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, 
jonka toimialueella eläintarha tai pysyvä eläinnäyttely 
sijaitsee.

eläintarhan tulee osaltaan edistää luonnonvaraisen 
eläimistön suojelua ja biologisen monimuotoisuuden 
säilymistä. tässä tarkoituksessa eläintarhan tulee an-
taa yleisölle tietoa näytteillä pidettävistä lajeista ja 
niiden luonnollisista elinolosuhteista. eläintarhan tu-
lee lisäksi osallistua:

1) eläinlajien suojelua edistävään tutkimukseen;
2) eläinlajien suojelutaitoihin liittyvään koulutuk-

seen;
3) lajien suojeluun liittyvään tietojen vaihtoon; tai
4) milloin se on tarkoituksenmukaista, eläinlajien 

vankeudessa kasvattamiseen, kannan uudelleen istut-
tamiseen tai lajien luontoon palauttamiseen.

sen lisäksi, mitä 39 §:ssä säädetään tarkastuksesta, 
aluehallintovirastolla on oikeus tarkastaa tämän pykä-
län 3 momentissa tarkoitettujen vaatimusten noudatta-
mista eläintarhassa.

20 a § (1477/2009)
Sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

eläimiä saadaan käyttää sirkuksessa ja muussa siihen 
verrattavassa näytöksessä, jossa näytetään eläimille 
opetettuja taitoja, sekä pitää näytteillä kiertävässä 
eläinnäyttelyssä vain aluehallintoviraston luvalla. jos 
jollekin eläinlajille ei voida käytettävissä olevan tietä-
myksen mukaan järjestää eläinsuojelullisesti hyväk-
syttäviä olosuhteita sirkuksessa tai muussa siihen ver-
rattavassa näytöksessä tai kiertävässä eläinnäyttelyssä 
tai jos jonkin eläinlajin käyttämistä sirkuksessa tai 
muussa siihen verrattavassa näytöksessä ei voida käy-
tettävissä olevan tietämyksen mukaan pitää eläinsuo-
jelullisesti hyväksyttävänä, maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella voidaan kieltää eläinlajin käyttämi-
nen sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näy-
töksessä tai pitäminen näytteillä kiertävässä eläin-

16 §
eläinkilpailut

jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tus-
kalle tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen jär-
jestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpai-
lutilaisuuteen eläinlääkäri valvomaan, että tätä lakia ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä nouda-
tetaan.

aluehallintovirasto voi tarvittaessa kilpailujen jär-
jestäjän kustannuksella määrätä eläinlääkärin kilpai-
lutilaisuuteen valvomaan eläinsuojelusäännösten ja 
-määräysten noudattamista. (1477/2009) 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää pitämäs-
tä sellaisia eläinkilpailuja tai muita vastaavia tilai-
suuksia, joissa eläimille voi aiheutua tarpeetonta ki-
pua, tuskaa tai kohtuutonta rasitusta.

Mitä tässä pykälässä ja 17 §:ssä säädetään kilpai-
luista ja niiden valvomisesta, koskee myös tilaisuuk-
sia, joissa eläimen jalostuksellista arvoa, käyttöarvoa 
tai muuta ominaisuutta testataan siten, että siitä voi ai-
heutua eläimelle kipua, tuskaa tai kohtuutonta rasitus-
ta.

17 §
eläinkilpailujen valvominen

edellä 16 §:ssä tarkoitetun eläinlääkärin on kiellettävä 
eläimen käyttäminen kilpailuissa, jos hänellä on pe-
rusteltua aihetta epäillä, että eläintä käytetään tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräys-
ten vastaisesti.

jos eläimen omistaja tai haltija ei noudata eläinlää-
kärin antamaa kieltoa, kilpailujen järjestäjä on velvol-
linen estämään eläimen osallistumisen kilpailuihin. 
tässä tarkoituksessa kilpailujen järjestäjä voi kes-
keyttää kilpailut tai ottaa eläimen haltuunsa kilpailu-
jen ajaksi. Poliisin on tarvittaessa annettava virka-
apua kilpailujen järjestäjälle.

18 §
eläimen luovuttaminen palkintona

(1477/2009) eläimen luovuttaminen arpajais- tai kil-
pailuvoittona on kielletty. aluehallintovirasto voi eri-
tyisestä syystä myöntää poikkeuksia kiellosta.

19 §
eläinten pitäminen näytteillä ja käyttäminen 

esityksissä
eläimen näytteillä pitämisestä taikka käyttämisestä 
valo- tai elokuvauksessa tai muussa esityksessä ei saa 
aiheutua eläimelle kipua tai tuskaa.

sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kun-
naneläinlääkäri voi erityisestä syystä antaa luvan sel-
laiseen 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan, josta 
eläimelle voi aiheutua vähäistä kipua tai tuskaa. jos 1 
momentissa tarkoitettua toimintaa harjoitetaan use-
amman kunnan alueella, on lupa kuitenkin haettava 
siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toi-
mintaa pääasiallisesti harjoitetaan. lupaan voidaan 
liittää eläinsuojelun kannalta tarpeellisia ehtoja. lupa 
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näyttelyssä.
lupa kotimaisen sirkuksen tai muun siihen verrat-

tavan näytöksen taikka kiertävän eläinnäyttelyn pitä-
miseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka 
toimialueella on sirkuksen tai muun siihen verrattavan 
näytöksen taikka eläinnäyttelyn omistajan kotipaikka. 
lupa ulkomaisen sirkuksen tai muun siihen verratta-
van näytöksen taikka kiertävän eläinnäyttelyn pitämi-
seen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka toi-
mialueelta ulkomainen sirkus, muu siihen verrattava 
näytös tai kiertävä eläinnäyttely tulee maahan.

20 b §
eläintarhaa, pysyvää tai kiertävää eläinnäyttelyä 

ja sirkusta koskeva lupahakemus, luvan 
myöntäminen ja peruuttaminen

eläintarhaa, pysyvää tai kiertävää eläinnäyttelyä ja 
sirkusta koskevasta lupahakemuksesta tulee käydä 
ilmi:

1) toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläin-
määrät;

2) selvitys eläinten pitopaikoista; sekä
3) selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus 

järjestää.
sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, eläintar-

halupaa koskevasta lupahakemuksesta tulee käydä 
ilmi se 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu luonnonvarai-
sen eläimistön suojelun ja biologisen monimuotoisuu-
den säilyttämistä  tarkoittava tehtävä, johon laitos tu-
lee osallistumaan. sirkusta koskevaan lupahakemuk-
seen tulee liittää kuvaus niistä ohjelmanumeroista, 
joihin eläimet osallistuvat, ja selvitys siitä, mitä temp-
puja eläimet näytöksessä suorittavat.

lupa eläintarhan, pysyvän tai kiertävän eläinnäyt-
telyn tai sirkuksen pitämiseen myönnetään, jos toi-
minta täyttää tässä laissa ja sen nojalla eläinten pito-
paikoille ja hoidolle asetettavat vaatimukset. eläintar-
haluvan edellytyksenä on lisäksi 20 §:n 3 momentissa 
säädettävien vaatimusten täyttyminen ja sirkusluvan 
edellytyksenä eläinten kohtelulle tässä laissa tai sen 
nojalla asetettavien vaatimusten täyttyminen. lupaan 
voidaan liittää eläinsuojelun kannalta tarpeellisia eh-
toja. lupa voidaan peruuttaa ja laitos tai sen osa sul-
kea, jos toiminnanharjoittaja olennaisella tavalla rik-
koo tässä laissa tai sen nojalla asetettavia eläinsuoje-
luvaatimuksia tai lupaehtoja taikka jos toiminta ei 
enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä ja toimin-
nanharjoittaja ei korjaa epäkohtia valvontaviranomai-
sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. lupa 
voidaan kuitenkin peruuttaa ja laitos tai sen osa sulkea 
välittömästi, jos eläinten hyvinvoinnin turvaaminen 
sitä välttämättä edellyttää. aluehallintoviraston on 
tarkastettava eläintarha, pysyvä eläinnäyttely, kiertävä 
eläinnäyttely sekä sirkus ennen toiminnan aloittamis-
ta ja ennen luvan peruuttamista tai muuta luvan sisäl-
töä merkittävästi muuttavan tai luvan voimassaoloai-
kaa koskevan asian ratkaisemista. aluehallintoviras-
ton on valvottava lupaehtojen noudattamista säännöl-
lisin tarkastuksin. (1477/2009) 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä:

1) eläintarhassa, pysyvässä tai kiertävässä eläin-
näyttelyssä tai sirkuksessa pidettävien eläinten pito-
paikoille ja hoidolle sekä kohtelulle asetettavista 
eläinsuojeluvaatimuksista;

2) eläintarhoille 20 §:n 3 momentissa säädettävien 
luonnonvaraisen eläimistön suojelun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilymistä edistävien tehtävien 
tarkemmasta sisällöstä. (220/2003)

21 § (1477/2009)
Lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhat

siitä, mihin luonnonvaraisiin nisäkäs- ja lintulajeihin 
kuuluvia eläimiä saadaan ottaa tarhattavaksi lihan, 
munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitos-
eläinten tuotantotarkoituksessa, säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

luonnonvaraisten nisäkkäiden tai lintujen taikka 
niiden vankeudessa syntyneiden, luonnonvaraiseen la-
jiin kuuluvien jälkeläisten tarhaamisesta lihan, munien 
tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten 
tuottamiseksi on toiminnanharjoittajan hyvissä ajoin 
ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka 
toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjalli-
nen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialu-
eella tarha sijaitsee.

tarkemmat säännökset aluehallintovirastolle tehtä-
västä ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsäta-
lousministeriö voi tarvittaessa määrätä ilmoituksen teh-
täväksi myös muusta kuin tässä pykälässä tarkoitetusta 
tarhauksesta.

22 §
tarhauskielto

asetuksella voidaan eläinsuojelullisista syistä kieltää 
eläinten tarhaaminen tuotannollisessa tarkoituksessa.

23 § (1477/2009)
riistanhoidolliset tarhat

luonnonvaraisten nisäkkäiden tai lintujen taikka nii-
den vankeudessa syntyneiden, luonnonvaraiseen lajiin 
kuuluvien jälkeläisten riistanhoidollista tarhausta har-
joittavan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamis-
ta tai lopettamista taikka toiminnan oleellisesti muut-
tuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille aluehal-
lintovirastolle, jonka toimialueella tarha sijaitsee.

tarkemmat säännökset aluehallintovirastolle teh-
tävästä ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksis-
tä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

24 § (1477/2009)
Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa 

tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito
ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtu-
vaa koirien, kissojen ja muiden seura- tai harrastus-
eläinten myymistä harjoittavan on hyvissä ajoin en-
nen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka toi-
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4) tuotantolaitoksen tuotantotapa (ulkokanala, lat-
tiakanala, häkkikanala, luonnonmukainen tuotanto); 
sekä

5) kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan 
enintään pitää kerrallaan ja jos käytössä on erilaisia 
tuotantotapoja, kuinka monta lintua tuotantolaitokses-
sa voidaan enintään pitää kerrallaan kutakin tuotanto-
tapaa kohden.

edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen rekiste-
riin merkitsemisen yhteydessä maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus antaa tuotantolaitok-
selle neuvoston direktiivin 1999/74/eY soveltamis-
alaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten 
rekisteröinnistä annetun komission direktiivin 2002/4/
eY mukaisen tunnistenumeron, joka merkitään ka-
nalarekisteriin. jos tuotantolaitoksia on useampia, 
kullekin laitokselle annetaan oma tunnistenumero.

tuotantolaitos on rekisteröitävä viipymättä, kun 2 
momentissa edellytetyt tiedot on toimitettu rekisterin 
pitäjälle. rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtu-
vista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä rekiste-
riin merkittäväksi. rekisteriin merkityt tiedot poiste-
taan rekisteristä vuoden kuluttua toiminnan harjoitta-
misen lopettamista koskevasta ilmoituksesta.

kanalarekisteriin sovelletaan maaseutuelinkeino-
rekisteristä annettua lakia. sen lisäksi, mitä mainitun 
lain 3 §:ssä säädetään rekisterin käyttämisestä, tässä 
laissa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on oikeus 
valvontaa varten käyttää rekisteriä. jos ihmisravin-
noksi tarkoitettuja kananmunia toimitetaan markki-
noille tuotantolaitoksesta, joka ei ole rekisteröitynyt, 
voi elintarvikelain (361/1995) mukainen valvonta-
viranomainen ryhtyä kyseisten kananmunien osalta 
pakkotoimiin noudattaen elintarvikelain 8 ja 10 luvus-
sa säädettyä menettelyä. (220/2003)

27 §
Liikkuva kauppa

eläinten kaupan harjoittaminen liikkuvana kauppana 
on kielletty.

28 §
eläinten maahantuonti

Maa- ja metsätalousministeriö voi eläinsuojelullisista 
syistä kieltää eläinten maahantuonnin. Maahantuonti 
voidaan kieltää, jos eläimille ei voida järjestää eläin-
suojelullisesti hyväksyttäviä olosuhteita tai jos eläi-
men pitämisestä muutoin aiheutuu sille kärsimystä. 
Maa- ja metsätalousministeriö voi myös kieltää sel-
laisten eläinten myynnin ja hallussapidon, joiden 
maahantuonti on kielletty.

edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon vastaisesti 
maahantuotu eläin on eläimen omistajan tai haltijan 
kustannuksella palautettava tai lopetettava taikka sen 
suhteen on meneteltävä maa- ja metsätalousministe-
riön hyväksymällä tavalla.

Maa- ja metsätalousministeriö tai lääninhallitus 
voi eläimen omistajan tai haltijan kustannuksella 
määrätä teetettäväksi 2 momentissa tarkoitetut toi-
menpiteet. teettämisessä noudatetaan muutoin sovel-

minnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjalli-
nen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimi-
alueella toimintaa harjoitetaan.

Mitä 1 momentissa säädetään eläinten myymises-
tä, koskee myös eläinten välittämistä, vuokraamista, 
kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä 
säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen 
antamista eläinten käytössä.

tarkempia säännöksiä siitä, minkälaista toimintaa 
on pidettävä ammattimaisena tai muutoin laajassa mi-
tassa tapahtuvana, voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

tarkemmat säännökset aluehallintovirastolle teh-
tävästä ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksis-
tä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

25 § (1477/2009)
Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat  
määräykset ja toiminnan kieltäminen

aluehallintovirasto voi 21, 23 ja 24 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen tarkastettuaan antaa toiminnan harjoitta-
jalle eläinsuojelullisten haittojen ehkäisemiseksi tar-
peellisia määräyksiä. jos toiminta ei täytä tässä laissa 
tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia 
eikä toiminnanharjoittaja annetussa määräajassa kor-
jaa toiminnassa olevia puutteita, aluehallintovirasto 
voi toiminnanharjoittajaa kuultuaan kieltää toiminnan 
harjoittamisen.

26 §
Luettelon pitäminen

toiminnan harjoittajan on pidettävä ajan tasalla ole-
vaa luetteloa 20, 20 a, 21, 23 ja 24 §:ssä mainitun toi-
minnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. 
luettelo on vaadittaessa esitettävä 3 luvussa maini-
tuille valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojal-
le. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä luettelon pitämisestä 
ja siihen merkittävistä tiedoista. (220/2003)

26 a §
kanalarekisteri

ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saadaan 
markkinoille saattamista varten tuottaa vain sellaises-
sa tuotantolaitoksessa, joka on merkitty maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen kanaloi-
den valvontaa varten pitämään rekisteriin (kanala-
rekisteri). kanalarekisteri on maaseutuelinkeinorekis-
teristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maa-
seutuelinkeinorekisterin alarekisteri.

kanalarekisteriin merkitsemistä varten 1 momen-
tissa tarkoitetun tuotantolaitoksen omistajan tulee il-
moittaa tuotantolaitoksen sijaintikunnan maaseutue-
linkeinoviranomaiselle:

1) tuotantolaitoksen nimi ja osoite;
2) tuotantolaitoksen omistajan nimi ja osoite;
3) munivista kanoista vastuussa olevan luonnolli-

sen henkilön (kanojen pitäjä) nimi ja osoite, jos kano-
jen pitäjä on muu kuin tuotantolaitoksen omistaja;
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tuvin osin uhkasakkolain (1113/90) säännöksiä.

29-30 § 
29-30 § on kumottu l:lla 29.12.2006/1430.

31 §  (63/2006)
31 § on kumottu l:lla 20.1.2006/63.

32 §
eläinten lopettaminen

eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisim-
man nopeasti ja kivuttomasti.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
eläimen lopettamisesta. asetuksella voidaan myös 
säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
siitä tarkempia määräyksiä.

33 §
teurastus ja siihen liittyvät toimenpiteet

eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, ki-
pua eikä tuskaa käsitel täessä tai säilytettäessä sitä teu-
rastamossa, teurastuspaikassa tai muualla teurastuk-
sen yhtey dessä, tainnutettaessa sitä taikka siitä verta 
laskettaessa. eläimen on oltava asian mukaisesti tain-
nutettu tai lopetettu ennen veren laskua. kuitenkin sel-
lainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan saman-
aikaisesti eläimen tainnutta misen kanssa, on sallittu 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. eläimelle 
ei saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä toimen-
piteitä ennen kuin se on kuollut.

Hyväksytyssä teurastamossa ja hyväksytyssä teu-
rastuspaikassa tulee olla asianmukainen tila huomat-
tavan sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten tainnu-
tusta ja verenlaskua varten.

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
teurastusta ja sitä edeltäviä toimenpiteitä suorittavien 
henkilöiden pätevyydestä, teurastamon tai teurastus-
paikan eläinten käsittelytiloista, eläinten kohtelusta ja 
käsittelystä teurastuksen yhteydessä sekä tainnutuk-
sesta ja verenlaskusta. asetuksella voidaan myös sää-
tää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä 
tarkempia määräyksiä.

3 luku
Viranomaiset

34 §
Maa- ja metsätalousministeriö

(300/2006) Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja 
valvoo ylimpänä viranomaisena tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja nou-
dattamista.

34 a § 
elintarviketurvallisuusvirasto

(300/2006)  elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja 
valvoo keskushallinnon viranomaisena tämän lain ja 

sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja 
noudattamista.

35 §
Aluehallintovirasto

(1477/2009) aluehallintovirasto huolehtii tämän lain 
sekä sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpa-
nosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan.

36 §
Paikalliset viranomaiset

kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvon-
taa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat tämän lain 
sekä sen nojalla annettujen säännösten ja mää räysten 
noudattamista kunnan alueella.

37 §
tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri

tarkastuseläinlääkäri valvoo tämän lain sekä sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten noudatta-
mista lihahygienialain (511/94) nojalla hyväksytyssä 
teurastamossa tai teurastuspaikassa.

rajaeläinlääkäri valvoo tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista 
rajanylityspaikan, maastapoistumispaikan ja eläinlää-
kinnällisen rajatarkastusaseman alueella. (1194/96)

lihahygienial 511/1994 on kumottu l.lla eläimis-
tä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 
1195/1996. ks. eläintarvikel 23/2006.

38 §
eläinsuojeluvalvoja

(1477/2009)  aluehallintovirasto voi määräämillään 
ehdoilla myöntää oikeuden eläinsuojeluvalvojana 
suorittaa 39 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia sille, jolla 
on koulutuksen tai käytännön kokemuksen kautta 
hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastuksen kohtee-
na olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin eläin-
suojeluvaatimuksiin ja joka on suorittanut elintarvi-
keturvallisuusviraston järjestämän eläinsuojelutarkas-
tuksen tekemistä koskevan eläinsuojeluvalvojakurs-
sin. tarkastusoikeus voi koskea eläinsuojeluvalvojan 
pätevyyden mukaan joko yksittäistä tai useampaa 
eläinlajia. eläinsuojeluvalvojalla ei ole oikeutta tehdä 
tarkastusta kotirauhan piirissä.

eläinsuojeluvalvoja vastaa tarkastuksessa aiheut-
tamastaan vahingosta siten kuin vahingonkorvauslais-
sa (412/1974) säädetään, ja hänellä on oltava vakuutus 
tarkastuksissa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen 
varalta. eläinsuojeluvalvojaan sovelletaan tämän lain 
mukaista tarkastusta suorittaessaan rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä.

aluehallintovirasto voi peruuttaa myöntämänsä oi-
keuden, jos eläinsuojeluvalvoja laiminlyö aluehallin-
toviraston määräämien ehtojen noudattamisen tai 
muutoin olennaisella tavalla rikkoo tarkastusta koske-
via velvoitteitaan. Oikeus voidaan peruuttaa myös 
muusta perustellusta syystä.
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eläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille, jonka on tarvit-
taessa ryhdyttävä asiassa 42-44 §:ssä tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin.

jos tarkastuseläinlääkäri epäilee, että tätä lakia 
taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk-
siä on rikottu teuraseläimiä toimittavassa eläintenpi-
toyksikössä, on hänen ilmoitettava asiasta sille alue-
hallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyk-
sikkö sijaitsee.

42 §
kiellot ja määräykset

(1477/2009) jos 39 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa 
tai muutoin todetaan, että tätä lakia taikka sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu, alue-
hallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, kunnan tervey-
densuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija, tarkas-
tuseläinlääkäri, rajaeläinlääkäri tai poliisi voi kieltää 
eläimen omistajaa tai haltijaa jatkamasta tai toista-
masta tämän lain taikka sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten vastaista menettelyä taikka 
määrätä eläimen omistajan tai haltijan määräajassa 
täyttämään velvollisuutensa.

43 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

(1477/2009) aluehallintovirasto voi omasta aloittees-
taan tai kunnaneläinlääkärin, kunnan terveydensuoje-
luvalvontaa hoitavan viranhaltijan, tarkastuseläinlää-
kärin tai poliisin pyynnöstä tehostaa 42 §:n nojalla an-
nettua kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyö-
jän kustannuksella.

uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään muutoin 
uhkasakkolaissa.

44 §
kiireelliset toimenpiteet

(1477/2009) jos eläinsuojelulliset syyt vaativat, alue-
hallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, kunnan tervey-
densuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija, tarkas-
tuseläinlääkäri, rajaeläinlääkäri tai poliisi voi 42 §:n 
säännöksistä poiketen ryhtyä välittömiin toimenpitei-
siin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. tässä tar-
koituksessa eläimelle voidaan hankkia hoitoa muual-
ta tai hoitaja taikka rehua tai muita eläimen hyvin-
voinnin kannalta ehdottoman välttämättömiä aineita 
taikka, jos se ei ole mahdollista tai tarkoituksenmu-
kaista, eläin voidaan lopettaa tai toimittaa teurastetta-
vaksi taikka myydä huutokaupalla tai käyvästä hin-
nasta muuten.

45 §
kuuleminen

ennen 42 ja 43 §:ssä tarkoitetun päätöksen teke- 
mistä eläimen omistajalle tai haltijalle on varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi. ennen 44 §:ssä tarkoitet tuihin 
toimenpiteisiin ryhtymistä eläimen omistajalle tai 
haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi vain, 

4 luku
Valvonta

39 §
tarkastus

(1477/2009)  jos on aihetta epäillä, että eläintä hoide-
taan, kohdellaan tai käytetään tämän lain taikka sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastai-
sesti, aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla viran-
haltijalla, poliisilla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus 
suorittaa tarkastus.

ilman epäilyäkin aluehallintovirastolla, kunnan-
eläinlääkärillä, kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitavalla viranhaltijalla, poliisilla ja eläinsuojeluval-
vojalla on oikeus suorittaa tarkastus sirkuksessa, 
eläintarhassa, pysyvässä ja kiertävässä eläinnäyttelys-
sä, eläinkilpailuissa, 16 §:n 4 momentissa tarkoitetuis-
sa tilaisuuksissa sekä esityksessä ja näytöksessä, jossa 
eläimiä on mukana, sekä siellä, missä harjoitetaan 21, 
23 tai 24 §:ssä tarkoitettua toimintaa. ilman epäilyä-
kin tarkastuseläinlääkärillä on oikeus suorittaa tarkas-
tus kaikissa eläintiloissa teurastamon tai teurastuspai-
kan alueella.

tarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä tiloi-
hin, joissa eläintä pidetään, ja ottaa korvauksetta tar-
kastusta varten tarvittavia näytteitä. tarkastuksessa 
voidaan tarkastaa eläin, sen pitopaikka sekä eläintä 
varten tarkoitetut ravinto, juotava, varusteet ja väli-
neet.

kotirauhan piirissä tässä pykälässä tarkoitetun tar-
kastuksen saa suorittaa ja näytteen ottaa vain viran-
omainen ja tarkastuksen saa suorittaa ja näytteen ottaa 
vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena 
olevien seikkojen selvittämiseksi ja on aihetta epäillä 
eläimen omistajan tai haltijan syyllistyvän tämän lain 
vastaiseen, rangaistavaksi säädettyyn menettelyyn. 
eläinsuojeluvalvoja voi tarkastusoikeutensa rajoissa 
tarvittaessa avustaa viranomaista kotirauhan piiriin 
kohdistuvan tarkastuksen suorittamisessa.

40 §
Neuvot

tarkastuksen suorittajan on eläimen omistajalle tai 
haltijalle annettavin neuvoin pyrittävä edistämään 
eläimen hyvinvointia ja vaikuttamaan siihen, että tar-
kastuksessa ilmenneet lievät eläinsuojelulliset epä-
kohdat korjataan.

tarkastuseläinlääkärin on annettava 1 momentissa 
tarkoitetut neuvot teurastamon tai teurastuspaikan 
alueella sille, joka on vastuussa epäkohtien syntymi-
sestä.

41 §
Ilmoitukset

(1477/2009) jos eläinsuojeluvalvoja tekemässään tar-
kastuksessa havaitsee, että tätä lakia taikka sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu, on hä-
nen ilmoitettava siitä aluehallintovirastolle, kunnan-
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jos nämä ovat viivytyksettä tavattavissa. Päätöksestä 
on ilmoitettava eläimen omistajalle tai hal tijalle.

46 §
Haltuunotto ja hävittäminen

aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, kunnan 
terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, 
tarkastuseläinlääkärillä ja poliisilla on oikeus ottaa 
haltuun 12 §:ssä tarkoitettu laite, väline tai aine. lait-
teen, välineen tai aineen omistajan tai haltijan kuule-
misesta ennen haltuunottopäätöksen tekemistä sekä 
päätöksen tiedoksiantamisesta on vastaavasti voimas-
sa, mitä niistä 45 §:ssä säädetään. (1477/2009) 

jos muu tässä laissa tarkoitettu valvontaviranomai-
nen kuin poliisi on suorittanut 1 momentissa tarkoite-
tun haltuunoton, tulee haltuunotettu laite, väline tai 
aine viipymättä toimittaa poliisille.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todistetta-
vasti hävittää tai hävityttää sellaisen 12 §:ssä tarkoite-
tun laitteen, välineen tai aineen, joka voidaan taka-
varikoida, jos on todennäköistä, että laite, väline tai 
aine tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi, 
eikä sillä ole huomattavaa arvoa.

47 §
takavarikko

(891/2001) eläimen sekä edellä 12 §:ssä tarkoitetun 
laitteen, välineen ja aineen takavarikosta on voimassa, 
mitä pakkokeinolaissa (450/1987) säädetään. sen es-
tämättä, mitä pakkokeinolain 4 luvun 10 §:ssä sääde-
tään takavarikoidun esineen säilyttämisestä, saadaan 
takavarikoitu eläin heti lopettaa, myydä tai muutoin 
luovuttaa, jos sen arvo on vähäinen tai jos sen hoidon 
järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmu-
kaista.

48 §
Selvitykset ja tutkimukset

elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallintovirasto 
voivat tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvomiseksi taikka suomea sito-
van kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttä-
miseksi tai euroopan yhteisön lainsäädännön niin 
edellyttäessä määrätä virkaeläinlääkärit suorittamaan 
selvityksiä ja tutkimuksia sellaisissa eläintenpitoyksi-
köissä, joissa pidetään eläimiä elinkeinonharjoittami-
sen tarkoituksessa, sekä teurastamoissa ja teurastus-
paikoissa. (1477/2009) 

selvityksen tai tutkimuksen suorittajalla on oikeus 
päästä niihin tiloihin, joissa eläimiä pidetään, sekä 
eläintenpitoon liittyviin varastoihin ja muihin tiloihin. 
eläintenpitoyksikönomistaja ja haltija sekä teurasta-
mo tai teurastuspaikan omistaja tai haltija on velvolli-
nen avustamaan selvityksen tai tutkimuksen suoritta-
jaa sekä antamaan tarvittaessa kirjallisesti tämän pyy-
tämät tiedot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläinlääkäreiden 
oikeudesta päästä selvityksen tai tutkimuksen kohtee-
na olevaan eläintenpitoyksikköön, eläinten kuljetusti-

laan, teurastamoon tai teurastuspaikkaan, koskee 
myös ulkomaisia tarkastajia suomea sitovan kansain-
välisen sopimuksen tai euroopan yhteisön oikeus-
järjestyksen niin edellyttäessä.

49 §
tarkastusten, selvitysten ja tutkimusten  

suorittaminen
(1430/2006) tässä laissa mainitut tarkastukset, selvi-
tykset ja tutkimukset on pyrittävä suorittamaan niin, 
ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa eläimille, eläin-
tenpitoyksikön omistajalle tai haltijalle taikka eläin-
tenpitoyksikön toiminnalle.

50 §
Virka-apu

Poliisin on tarvittaessa annettava virka-apua valvonta-
viranomaisille sekä eläinsuojeluvalvojalle tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
valvonnassa, jos heitä estetään suorittamasta valvon-
tatehtäväänsä ja esteen poistaminen edellyttää poliisin 
toimivaltuuksien käyttöä.

lisäksi tullilaitos on rajaeläinlääkärin pyynnöstä 
velvollinen antamaan rajaeläinlääkärille virka-apua tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määrä-
ysten mukaisten tehtävien suorittamisessa. (1194/96)

kunnaneläinlääkärin on tarvittaessa annettava vir-
ka-apua ulosottomiehelle eläimeen kohdistuvan me-
nettämisseuraamuksen täytäntöönpanossa. (891/2001)

5 luku
Muutoksenhaku

51 §
Valitus

(1477/2009) elintarviketurvallisuusviraston, aluehal-
lintoviraston, kunnaneläinlääkärin, kunnan tervey-
densuojeluvalvontaa hoitavan viranhaltijan, tarkas-
tuseläinlääkärin, rajaeläinlääkärin ja poliisin tämän 
lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valitukset tämän lain nojalla tehdyistä päätöksistä on 
käsiteltävä kiireellisinä.

52 §
täytäntöönpano

(710/2005) tämän lain 28, 42–44 ja 46 §:n nojalla 
tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä 
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei 
valitusviranomainen toisin määrää. sellaisesta yksin-
omaan täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden 
päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen 
täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valit-
taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yh-
teydessä.
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6 luku
Seuraamukset

53 §
eläinrääkkäys

(594/98) rangaistus eläinsuojelurikoksesta ja lievästä 
eläinsuojelurikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 
14 ja 15 §:ssä.

54 §
eläinsuojelurikkomus

(1430/2006) joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) kohtelee eläintä 3–6, 8, 32 tai 33 §:n taikka nii-

den nojalla annettujen säännösten tai määräysten vas-
taisesti,

2) käyttää sellaista 12 §:ssä tarkoitettua välinettä, 
laitetta tai ainetta, jonka käyttö on kielletty,

3) suorittaa vastoin 7 tai 9–11 §:n säännöksiä niis-
sä tarkoitetun toimenpiteen tai

4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen 28 §:ssä 
mainitun kiellon vastaisesti,

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 17 luvun 14 
tai 15 §:n nojalla rangaistava tai siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, eläinsuojelurikko-
muksesta sakkoon.

eläinsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) rikkoo 12 §:ssä tarkoitettua valmistus-, maahan-
tuonti-, myynti- tai luovutuskieltoa taikka 7 §:n 3 mo-
mentissa, 13 §:n 1 momentissa, 16 §:n 3 momentissa 
tai 18, 19, 22, 25 tai 27 §:ssä tarkoitettua tai mainittu-
jen säännösten nojalla annettua kieltoa,

2) rikkoo eläintenpitokieltoa tai toimii toisen väli-
kätenä eläintenpitokiellon kiertämiseksi tai

3) laiminlyö 13 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä, 16 §:n 
1 momentissa, 17 §:ssä, 20 §:n 2 momentissa, 20 a §:n 
2 momentissa, 21 §:n 2 tai 3 momentissa, 23, 24 tai 26 
§:ssä taikka 64 §:ssä tarkoitetun tai mainittujen sään-
nösten nojalla asetetun velvollisuuden.

55 §
eläintenpitokielto

(594/98) eläintenpitokiellosta säädetään rikoslain  
17 luvun 23 §:n 1 momentissa.

jos henkilölle on määrätty eläintenpitokielto, tuo-
mioistuimen on lähetettävä jäljennös asiaa koskevasta 
pöytäkirjasta elintarviketurvallisuusvirastolle. 
(300/2006) 

56 §
56 § on kumottu l:lla 21.5.1999/662.

57 §
Menettämisseuraamus

(8917/2001)  eläintenpitokiellon määräämisen yhtey-
dessä tuomittavasta eläimeen kohdistuvasta menettä-
misseuraamuksesta säädetään rikoslain 17 luvun 23 
§:n 2 momentissa.

eläintenpitokiellon rikkomisen johdosta tuomitta-

van eläimeen kohdistuvan menettämisseuraamuksen 
osalta on noudatettava, mitä rikoslain 10 luvun 1 
§:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 8 §:n 1 ja 3 momentissa ja 
11 §:n 3 momentissa säädetään.

Muutoin on noudatettava, mitä rikoslain 10 luvus-
sa säädetään.

7 luku
erinäiset säännökset

58 §
kustannukset

eläimen omistajan tai haltijan on suoritettava 42 ja  
44 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvat kus-
tannukset. jos eläin on myyty tai toimitettu teurastet-
tavaksi tai eläimestä on saatu muuta tuloa, kustannuk-
set on vähennettävä eläimen kauppahinnasta tai eläi-
mestä saadusta muusta tulosta ja jäännös annettava 
eläimen omistajalle tai haltijalle.

edellä 44 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheu-
tuvat kustannukset voidaan erityisistä syistä maksaa 
etukäteen valtion talousarviossa eläinlääkintähuol-
toon varatuista määrärahoista. eläimen omistaja tai 
haltija on vastuussa kustannusten lopullisesta suorit-
tamisesta siten kuin 1 momentissa säädetään. 
(300/2006) 

kustannukset saadaan periä ilman tuomiota ja pää-
töstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen pe-
rimisestä ulosottotoimin säädetään. jollei kustannuk-
sia saada perityksi, korvataan ne valtion varoista.

59 §
kunnalle maksettava korvaus

(767/2009) kunnaneläinlääkärin 39 §:n nojalla suorit-
tamasta tarkastuksesta sekä 48 §:n nojalla suoritta-
masta selvityksestä tai tutkimuksesta kunnalle valtion 
varoista maksettavasta korvauksesta säädetään eläin-
lääkintähuoltolain (765/2009) 23 §:ssä.

60 § (1430/2006) 
60 § on kumottu l:lla 29.12.2006/1430.

61 §
Vahingonkorvaus

kunnaneläinlääkärin ja kunnan terveydensuojeluval-
vontaa hoitavan viranhaltijan tämän lain tai sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten noudattamista 
valvoessaan aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta 
vastaa valtio siten kuin vahingonkorvauslaissa 
(412/74) julkisyhteisön korvausvastuusta säädetään.

Valtion oikeuteen periä kunnaneläinlääkäriltä ja 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalta viran-
haltijalta vahingonkärsijälle maksamansa korvaus-
määrä noudatetaan soveltuvin osin vahingonkorvaus-
lain työnantajan työntekijään kohdistuvaa regressi-
oikeutta koskevia säännöksiä.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös elintarviketurvallisuusviraston tai aluehallinto-
viraston tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suoritta-
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maan määräämän eläinlääkärin mahdollisesti aiheut-
tamien vahinkojen korvaamiseen ja korvausten takai-
sinperintään. (1477/2009) 

62 §
Salassapitovelvollisuus

joka tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännös-
ten tai määräysten nou dattamista valvoessaan taikka  
48 §:ssä tarkoitettua selvitystä tai tutki mus ta suorit-
taessaan on saanut tietoja yksityisen henkilön tai yh-
teisön ta loudel li sesta asemasta, liike- tai ammattisa-
laisuudesta taikka yksityisen henkilön henkilökohtai-
sista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta 
si vul liselle ilmaista eikä käyttää hyödykseen tai toisen 
hyödyksi näin saa miaan tie toja.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen ja 
asiakirjojen antamista:

1) valvontaviranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten;

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille rikok-
sen selvittämistä varten;

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle tä-
män lain mukaisessa asiassa; eikä

4) suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen tai 
euroopan yhteisön oikeusjärjestyksen edellyttämille 
ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen so-
pimuksen tai oikeusjärjestyksen niin edellyttäessä.

63 §
Ilmoitusvelvollisuus

jos on syytä epäillä, että eläinsuojelulakia tai sen no-
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu, 
on tässä laissa tarkoitetun valvontaviranomaisen vii-
pymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille.

64 §
Valvontavelvoite

lapsen huoltajien ja muiden henkilöiden, joilla on 
valvonnassaan viittätoista vuotta nuorempi lapsi, on 
huolehdittava siitä, ettei lapsi kohtele eläimiä tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten vastaisesti.

65 §
tarkemmat säännökset

tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan asetuksella.

8 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

66 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.
tällä lailla kumotaan 27 päivänä tammikuuta 1971 

annettu eläinsuojelulaki (91/71) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen sekä kotieläinten liikkuvasta 

kaupasta 10 päivänä toukokuuta 1968 annettu asetus 
(280/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

kumottavan lain 9 §:n 1 momentin ja 11 §:n 2 mo-
mentin nojalla 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu 
asetus koe-eläintoiminnasta (1076/85) jää edelleen 
voimaan.

tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat 
käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti.

ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täy-
täntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

67 §
Siirtymäsäännökset

sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa  
21 §:n 2 momentissa, 23 §:n 1 momentissa tai 24 §:n 1 
momentissa tarkoitettua toimintaa, on vuoden ku-
luessa lain voimaantulosta tehtävä toimintaa koskeva 
ilmoitus lääninhallitukselle.

toiminnanharjoittajan, joka tämän lain voimaan 
tullessa kuljettaa eläimiä tulonhankkimistarkoitukses-
sa, on haettava 30 §:ssä tarkoitettu lupa kuuden kuu-
kauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

kunnan on huolehdittava 15 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen eläinten hoidon järjestämisestä kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

He 36/95
MmVM 10/95
eV 7/96

eläinsuojeluasetus 
7.6.1996/396

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään  
4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain 
(247/96) nojalla:

1 luku
eläinten pitopaikka

1 §
Yleiset vaatimukset

eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja lait-
teet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava si-
ten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan 
palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdolli-
simman vähäisiä. Pitopaikassa tulee voida ylläpitää 
puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet 
on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.

Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaaran-
taa sen terveyttä. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja 
epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, läm-
pöä ja kosteutta vastaan.

Pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistar-
peet huomioon ottaen riittävän tilava. eläimen on voi-
tava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa 
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6 §
Ulkotarha

ulkotarhan on oltava eläimelle turvallinen. tarhan 
maapohjan on oltava sellainen, että eläimet eivät va-
hingoita itseään eivätkä tarpeettomasti likaannu.

tarhan aitauksen tulee olla rakenteiltaan ja mate-
riaaleiltaan tarhattavalle eläinlajille sopiva ja sellai-
nen, että se estää eläintä karkaamasta.

7 §
Ulkotarhan varustus

ulkotarhassa olevilla eläimillä on oltava riittävä suoja 
epäsuotuisia sääoloja vastaan. säänsuojassa on oltava 
sopivat makuupaikat kaikille eläimille. ulkotarhassa 
olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten tulee olla 
asianmukaiset tilat.

3 luku
eläinten hoito

8 §
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hy-
vinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitse-
masta muusta kehonhoidosta on huolehdit tava.

9 §
ruokinta

Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille so pivaa 
hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. ruokinnassa on otet-
tava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistetta-
va, että jokainen eläin saa ravintoa riit tävästi.

eläimen terveydelle tiettävästi vaarallisen ruoan, 
juoman tai muun ravinnon antaminen hoidossa oleval-
le eläimelle on kiellettyä, samoin kuin sellaisten ra-
vintoaineiden antamatta jättäminen, joiden puuttumi-
sen tiedetään aiheuttavan eläimen sairastumisen.

10 §
Hyvinvoinnin seuranta

jos hoidossa oleva eläin on ihmisen välittömässä val-
vonnassa tai tavoitet tavissa, on eläimen kunto ja ter-
veydentila sekä hyvinvointi tarkastettava vähintään 
kerran päivässä ja tarvittaessa useamminkin. tarkas-
tuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota synny-
tystä odottaviin, juuri synnyttäneisiin, vastasyntynei-
siin, sairaisiin, heikkokuntoisiin ja vahingoittuneisiin 
eläimiin.

11 §
Sairas tai vahingoittunut eläin

eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on vii-
pymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoi-
toa. sairas tai vahingoittunut eläin on tarvit taessa si-
joitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläi-
mistä. sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä 
eläin on lopetettava tai teurastettava.

asennossa sekä liikkua. 
eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta ma-

kuulta luonnollisella tavalla. samassa pitopaikassa pi-
dettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua 
yhtäaikaa makuulle.

2 §
Pitopaikan olosuhteet

eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä il-
manvaihdosta siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, 
veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä 
tai hyvinvointia. Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa 
eläintä häiritsevää tai sille haittaa aiheuttavaa melua.

Pitopaikan valaistuksen tulee olla sellainen, että se 
on sopiva eläimen fysiologisten tarpeiden ja käyttäy-
tymistarpeiden tyydyttämiseen ja että eläin voidaan 
tarkastaa ja hoitaa asianmukaisesti.

3 §
eläinsuojan seinät ja lattia

eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan 
ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. 
eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pi-
tää helposti kuivana. rakolattiassa, reijitetyssä tai 
verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reu-
noiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että 
eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. eläi-
mellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.

eläinsuojalla tarkoitetaan 1 momentissa navettaa, 
sikalaa, tallia, kanalaa ja muuta vastaavaa eläinten pi-
toon tarkoitettua rakennusta sekä eläimen pitoon liit-
tyvää rakennusta tai rakennelmaa, joka on tarkoitettu 
eläimelle säänsuojaksi.

4 §
Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana. Pitopaikka 
ja siihen liittyvät sellaiset laitteet, joista eläinten ter-
veys ja hyvinvointi riippuvat, on tarkastettava vähin-
tään kerran päivässä. eläinten terveyttä tai hyvinvoin-
tia vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja, jollei 
se ole mahdollista, on ryhdyttävä muihin tarpeellisiin 
toimiin, jotta eläinten terveys ja hyvinvointi voidaan 
turvata vikojen korjaamiseen saakka.

2 luku
tuotantoeläinten ulkokasvatus

5 §
Ulkona kasvatettavat tuotantoeläimet

ulkona saa ympärivuotisesti kasvattaa vain sellaisia 
tuotantoeläinlajeja ja -rotuja, jotka soveltuvat ulko-
kasvatukseen.

tuotantoeläimellä tarkoitetaan 1 momentissa eläin-
tä, jota pidetään elintarvikkeiden, villan, nahan, höy-
henten tai turkisten tuotantoa varten, sekä eläintä, jota 
pidetään tai kasvatetaan muuhun maataloustuotantoon.
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4 luku
eläinten kohtelu ja käsittely

12 §
Yleiset vaatimukset

eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tar-
peettomasti pelotella tai kiihdyttää. eläimen käsitte-
lyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomais-
ta käyttäytymistä, kuten laumavaistoa.

eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltai-
sesti. eläimen potkiminen sekä lyöminen kuritus-, 
koulutus- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa eläintä 
vahingoittavalla välineellä on kielletty.

eläintä ei saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, 
turkista tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä 
muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta 
kärsimystä.

13 §
kouluttaminen ja käyttäminen

eläintä ei saa kouluttaa tai käyttää siten, että vahin-
goitetaan sen terveyttä tai hyvinvointia. eläintä ei saa 
pakottaa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voi-
miensa ylittämistä.

Mitä 1 momentissa säädetään eläimen käyttämi-
sestä, ei koske koiran tai muun eläimen käyttämistä 
viranomaistoiminnassa eläimen käyttötarkoitukseen 
liittyvissä tehtävissä, joihin tehtävän luonteen vuoksi 
liittyy vaara eläimen vahingoittumisesta.

14 §
tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan 

tuottaminen
eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan 
tuottamista eläimelle on:

1) elävän eläimen käyttäminen maalina harjoitus- 
tai kilpa-ammunnassa;

2) piikkikannusten, piikkipannan tai piikkikuolai-
men käyttö;

3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen 
taikka eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen;

4) elävän linnun tai nisäkkään taikka muun selkä-
rankaisen syöttäminen hoidossa olevalle eläimelle, el-
lei se ole välttämätöntä hoidossa olevan eläimen myö-
hempää luontoon palauttamista varten tai muutoin sil-
le ehdottoman välttämätöntä;

5) muun kuin kohtuulliseksi katsottavan ihmisvoi-
man käyttö eläimen synnytyksessä sikiötä ulos vedet-
täessä;

6) eläimen kuljettaminen jostakin ruumiinosasta 
ripustamalla;

6 a) eläimen hännän katkaiseminen siten, että va-
hingoitetaan ihoa ja sen alaisia kudoksia; (910/2002)

7) poron tai muun kotieläimen taikka tuotantotar-
koituksessa tarhatun eläimen tappaminen metsästyk-
sellisin keinoin ampumalla, ei kuitenkaan poron am-
puminen poromiehen toimesta tai muun kotieläimen 
taikka tuotantotarkoituksessa tarhatun eläimen ampu-

minen sen välitöntä tappamista vaativasta hyväksyttä-
västä syystä; sekä

8) muu sellainen eläimeen kohdistuva toiminta tai 
toimenpide, joka  aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kär-
simystä, kipua tai tuskaa.

5 luku
eläinten kytkeminen ja  

eräiden eläinten pito

15 §
kytkemiseen käytettävä laite tai väline

jos eläin pidetään kytkettynä, on kytkemiseen käytet-
tävän laitteen tai välineen oltava sellainen, että se ei 
vahingoita eläintä. kytkemiseen käytettävä laite tai 
väline on sovitettava ja säädettävä siten, että se on 
eläimelle sopiva ja antaa tarpeellisen ja turvallisen 
liikkumisvapauden.

16 §
Laitumella tai tarhassa olevat eläimet

laitumella tai tarhassa olevan eläimen liikkumis-
vapautta ei saa rajoittaa painoja tai muita vastaavia 
liikkumista haittaavia välineitä käyttämällä. eläimen 
raajoja ei saa sitoa yhteen, eikä eläimiä saa myöskään 
sitoa kiinni toisiinsa.

17 §
Sika

sikaa ei saa pitää kytkyeellä paikalleen kytkettynä.
(910/2002)  sikoja on pidettävä ryhmässä, jollei 

ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai 
eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syy-
tä. syyn poistuttua sika on sijoitettava takaisin ryh-
mään. emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää 
erillään ryhmästä aikana, joka alkaa viikkoa ennen 
odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua 
porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennykses-
tä, joka johtaa tiineyteen. lisäksi karjua saadaan pitää 
yksittäiskarsinassa, jossa se voi kääntyä ympäri.

jos sika joudutaan 2 momentissa mainitusta eläin-
lääketieteellisestä tai eläinten vihamieliseen käyttäy-
tymiseen liittyvästä syystä erottamaan ryhmästä, sen 
on voitava kääntyä yksittäiskarsinassaan helposti ym-
päri, jollei eläinlääketieteellisestä syystä muuta johdu.

18 §
Nauta

Yli kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa ei saa pitää yk-
sittäiskarsinassa, jollei siihen ole eläinlääketieteellistä 
syytä. Vasikalla tarkoitetaan alle kuuden kuukauden 
ikäistä nautaeläintä.

Vasikkaa ei saa pitää parteen, karsinaan tai muu-
hun rakenteeseen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti 
eläimen ruokkimisen tai muun hoitamisen ajan.

lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten 
kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee 
päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun 
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22 §
eläimen säilyttäminen sen pitopaikaksi soveltu-

mattomassa tilassa
kissaa tai koiraa taikka muuta eläintä saadaan pitää 
sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä 
taikka muussa vastaavassa pienikokoisessa säilytysti-
lassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu 
tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii.

6 luku
eläimille suoritettavat toimenpiteet ja 

eläinjalostus

23 §
Sallitut toimenpiteet

eläinsuojelulain 7 §:n 1 ja 2 momentin estämättä ovat 
seuraavat eläimille suoritettavat toimenpiteet sallit-
tuja:

1) sian, naudan, lampaan, poron, vuohen ja muun 
tuotantoeläimen kor vien reijittäminen, loveaminen, 
tatuointi sekä korvamerkin tai mikrosirun asettaminen 
eläimeen ja edellä mainittujen eläinten merkitseminen 
muulla lyhytaikaista ja vähäistä kipua aiheuttavalla ta-
valla siihen pätevän henkilön suorittamana;

2) hevosen tatuointi eläinlääkärin suorittamana tai 
eläinlääkärin valvonnassa, mikrosirun asettaminen 
hevoselle siihen pätevän henkilön suorittamana sekä 
hevosen merkitseminen kylmäpoltolla siihen pätevän 
henkilön suorittamana;

3) kissan tatuointi eläinlääkärin suorittamana, koi-
ran tatuointi siihen pätevän henkilön suorittamana 
sekä mikrosirun asettaminen kissalle tai koiralle sii-
hen pätevän henkilön suorittamana;

4) muiden kuin 1–3 kohdassa tarkoitettujen eläin-
ten merkitseminen lyhytaikaista ja vähäistä kipua 
aiheut tavalla tavalla siihen pätevän henkilön suoritta-
mana;

5) enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan 
kastrointi avoimella leikkausmenetelmällä kudoksia 
repimättä siihen pätevän henkilön suorittamana, alle 
kuuden viikon ikäisen lampaan kastrointi Burdizzon-
pihdeillä siihen pätevän henkilön suorittamana, poron 
kastrointi Burdizzon-pihdeillä siihen pätevän henki-
lön suorittamana sekä vuohen, hevosen, naudan, yli 
seitsemän päivän ikäisen porsaan ja yli kuuden viikon 
ikäisen lampaan kastrointi eläinlääkärin suorittamana 
käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä; 
(910/2002) 

6) kissan, koiran tai muun seura- ja harrastuseläi-
men kastrointi tai sterilointi eläinlääkärin suorittama-
na käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitys-
tä; (910/2002) 

7) naudan, lampaan ja vuohen sarvien poistami-
nen kirurgisin toimenpitein eläinlääkärin suorittama-
na sekä naudan sarven aiheen tuhoaminen alle neljän 
viikon ikäiseltä eläimeltä siihen pätevän henkilön 
suorittamana;

tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, 
joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä 
syyskuuta. jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähin-
tään 6 m2 siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan 
on oltava kuitenkin aina vähintään 50 m2. Hieholla 
tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden ikäistä poikima-
tonta naaraspuolista nautaeläintä. (171/2005) 

lääninhallitus voi myöntää vapautuksen 3 mo-
mentissa tarkoitetusta laitumelle tai jaloittelutilaan 
pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei 
ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta ja-
loitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuu-
della järjestää tai jos vaatimuksen noudattaminen on 
kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen 
liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos va-
pautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat. 
(171/2005)

19 §
Vuohi ja lammas

(171/2005)  Vuohta tai lammasta ei saa pitää kytketty-
nä muutoin kuin lyhytaikaisesti eläimen ruokkimisen, 
lypsyn tai muun hoitamisen ajan.

20 §
Munivat kanat

(425/2000)  elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia mu-
nivia Gallus gallus -lajiin kuuluvia kanoja ei saa 1 päi-
västä tammikuuta 2012 lukien pitää munivien kanojen 
suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston 
direktiivin 1999/74/eY ii luvussa tarkoitetussa varus-
telemattomassa häkissä. Varustelemattomalla häkillä 
tarkoitetaan häkkiä, jossa kanat eivät voi nokkia ja 
kuopia pehkua, munia pesään ja istua asianmukaisella 
orrella sekä jonka pinta-ala on alle 750 cm2 häkissä 
pidettävää kanaa kohden.

edellä 1 momentissa tarkoitettuja häkkejä ei saa 
ottaa käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien. 
(860/2004) 

21 §
koira

koiraa saa muuten kuin tilapäisesti pitää ulkona tie-
tylle paikalle kytkettynä vain asuttuna olevan raken-
nuksen välittömässä läheisyydessä.

alle vuoden ikäistä koiraa saa vain tilapäisesti pi-
tää ulkona tietylle paikalle kytkettynä.

ulkona muutoin kuin tilapäisesti kytkettynä pidet-
tävällä koiralla sekä koiratarhassa pidettävällä koiral-
la on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen kop-
piin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaik-
kaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan. 
koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran tai 
koirien rotu, koko ja lukumäärä.

koiran liikunnantarpeen tyydyttämisestä on huo-
lehdittava.



115

8) jos pitopaikassa esiintyy emakoiden nisävauri-
oita, enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kul-
mahampaan terävän kärjen katkaisu tai hiominen 
asianmukaisia pihtejä tai hiomalaitetta käyttäen siihen 
pätevän henkilön suorittamana siten, että hampaaseen 
jää eheä ja sileä pinta; kulmahampaan katkaisua tai 
hiomista ei saa suorittaa rutiininomaisesti; ennen toi-
menpiteen suorittamista porsaiden pito-olosuhteita ja 
hoitoa parantamalla on pyrittävä estämään nisävauri-
oiden esiintyminen; (910/2002) 

8 a) karjun torahampaiden lyhentäminen siihen pä-
tevän henkilön suorittamana, jos se on tarpeellista 
muiden eläinten vahingoittumisen estämiseksi tai ih-
misten turvallisuuden vuoksi; (910/2002)

9) nenärenkaan asettaminen naudalle eläinlääkä-
rin suorittamana; sekä

10) siitokseen käytettävän kukon taaksepäin tai si-
säänpäin osoittavan varpaan katkaiseminen ensim-
mäiseen niveleen asti 72 ensimmäisen elintunnin 
aika na siihen pätevän henkilön suorittamana.

Pätevällä henkilöllä tarkoitetaan 1 momentissa 
henkilöä, jolla on riittävät tiedot kyseisen toimen-
piteen suorittamistekniikasta ja riittävä taito toimen-
piteen suorittamiseksi.

eläimille tehtäviin toimenpiteisiin käytettävien vä-
lineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseensa sopi-
via, puhtaita ja toimintakuntoisia.

edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläimille suori-
tettavaksi sallittujen toimenpiteiden lisäksi asian-
omainen ministeriö voi myöntää poikkeuksia eläin-
suojelulain 7 §:n 1 ja 2 momentin säännöksistä.

24 §
eläinjalostus

sellaista luonnollista tai keinollista lisäämistä tai sel-
laista jalostusmenetelmää, joka aiheuttaa tai saattaa 
aiheuttaa eläimelle kärsimystä tai vahingoittaa sitä, ei 
saa käyttää.

eläintä ei saa pitää tuotantotarkoituksia varten, 
jollei sen ilmiasun tai perimän perusteella voida koh-
tuudella olettaa, että eläintä voidaan pitää ilman että 
eläimen pitäminen aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai 
hyvinvoinnille.

7 luku
Lihan, munien ja siitoseläinten  

tuotantotarhat

25 §
tarhattavat eläimet

(425/2000) lihan, munien tai niiden tuottamiseen tar-
koitettujen siitoseläinten tuottamiseksi saadaan suo-
messa luonnonvaraisina tavattavista nisäkäs- ja lintu-
lajeista tarhata seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia eläi-
miä:

1) valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, met-
säkauris, metsäjänis, rusakko, mufloni ja villisika; 
sekä

2) fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riek-
ko, metsä- ja merihanhi sekä kanadanhanhi.

edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinlajien li-
säksi saadaan lihan, munien tai niiden tuottamiseen 
tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi tarhata rä-
memajavia, japaninpeuroja, saksanhirviä, vesipuhve-
leita (Bubalus bubalus), amerikanbiisoneita (Bison bi-
son), strutseja, emuja ja amerikannanduja (tavallinen 
rhea).

8 luku
Ammattimainen tai muutoin laajassa 

mitassa tapahtuva seura- ja  
harrastuseläinten pito

26 §
toiminnan määrittely

eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitettua ammattimaista 
tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja har-
rastuseläintenpitoa on:

1) koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastus-
eläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittä-
minen;

2) kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla 
on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jot-
ka ovat penikoineet ainakin yhden kerran;

3) koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai 
koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja sään-
nöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai 
koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden 
ikäistä koiraa tai kissaa;

4) kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia 
seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasva-
tetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidetta-
viksi, valmennettaviksi tai kouluttaviksi tai kun anne-
taan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsitte-
lyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähin-
tään kuusi; sekä

5) muu vastaava ammattimainen tai laajamittai-
nen seura- ja harrastuseläinten pito.

9 luku
Ilmoituksenvarainen toiminta

27 §
Ilmoituksen sisältö

eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun lääninhallituk-
selle tehtävän ilmoituksen tulee sisältää:

1) toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka;
2) jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta 

tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyk-
sestä tai säännöistä sekä rekisteriote;

3)  toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi;
4) selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön 

koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta ko-
kemuksesta;
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32 §
Pienikokoiset seura- tai harrastuseläimet

koira ja kissa sekä muu vastaava pienikokoinen seu-
ra- tai harrastuseläin saadaan lopettaa, jollei sitä lope-
teta eläinlääkärin toimesta asianmukaisella nukutus- 
tai lopetusaineella, ainoastaan ampumalla aivoihin tai 
käyttämällä kaasua, joka aiheuttaa välittömän tajun-
nan menetyksen ja kuoleman. jos lopettamiseen käy-
tetään hiilimonoksidia, kaasun tulee olla asianmukai-
sesti jäähdytetty ja suodatettu, eikä siinä saa olla är-
syttäviä aineita.

sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa-
daan koiran ja kissan pentu sekä muun vastaavan pie-
nikokoisen seura- tai harrastuseläimen pentu tai poi-
kanen alle kolmen päivän ikäisenä lopettaa lyömällä 
eläintä päähän niin voimakkaasti, että se välittömästi 
menettää henkensä.

eläinlääkärin valvonnassa saadaan lopettaminen 
suorittaa muullakin kuin 1 ja 2 momentissa mainitulla 
tavalla.

33 §
tuotantoeläimet

nisäkäs- tai lintulajeihin kuuluva tuotantoeläin, tur-
kiseläintä lukuun ottamatta, saadaan lopettaa ainoas-
taan ampumalla taikka sähkövirtaa tai hiilidioksidia 
käyttämällä. siipikarjaan kuuluva eläin saadaan lisäk-
si lopettaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä 
aseella tai murtamalla alle kolme kiloa painavan eläi-
men niska nopeasti ja tehokkaasti. (171/2005)

tuotantotarkoituksessa pidettävä turkiseläin saa-
daan lopettaa asianomaisen ministeriön tarkemmin 
määräämällä tavalla ainoastaan sähkövirralla, hiili-
monoksidilla, hiilidioksidilla, ampumalla tai aivoihin 
tunkeutuvalla mekaanisella laitteella.

untuvikot saadaan hautomoissa lopettaa ainoas-
taan välittömästi tappavalla mekaanisella laitteella tai 
hiilidioksidilla. Hautomoiden kuoriutumattomat mu-
nat on käsiteltävä edellä tarkoitetulla mekaanisella 
laitteella.

sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, saa-
daan eläin lopettaa eläinlääkärin toimesta asianmu-
kaista nukutusainetta käyttämällä. jos se on eläintau-
tien vastustamiseksi tai diagnostisoimiseksi välttämä-
töntä, voidaan tuotantoeläin eläinlääkärin luvalla ja 
valvonnassa lopettaa myös muulla kuin edellä tässä 
pykälässä säädetyllä lopetusmenetel mällä.

34 §
Lopettaminen hätätapauksessa

Hätätapauksessa, eläimen kärsimyksen pitkittymisen 
estämiseksi ja jos edellä 32 tai 33 §:ssä tarkoitettuja 
keinoja ei ole mahdollista käyttää tai jos eläintä ei saa-
da kiinni, se voidaan lopettaa myös muulla kuin edellä 
sää detyllä tavalla, kuitenkin niin, ettei eläimelle ai-
heuteta tarpeetonta kärsimystä.

5) missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoit-
taa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa;

6) tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toi-
minta koskee tai tulee koskemaan;

7) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja 
käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista; sekä

8) selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus 
järjestää.

Mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällös-
tä, noudatetaan soveltuvin osin myös eläinsuojelulain 
21 ja 23 §:ssä säädettyä ilmoitusta tehtäessä.

28 §
Ilmoituksen tekeminen

eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden 
toiminnan aloittamista ja toiminnan oleellisesti muut-
tuessa tai toiminta lopetettaessa viimeistään 14 vuoro-
kautta ennen muutoksen toteuttamista.

29 §
Lääninhallituksen ilmoitusvelvollisuus

lääninhallituksen on ilmoitettava kunnaneläinlääkä-
rille kunnan alueella harjoitettavasta eläinsuojelulain 
21, 23 ja 24 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta.

10 luku
eläinten lopettaminen

30 §
Yleiset vaatimukset

eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava hen-
kilö. lopettamisen suorittavalla henkilöllä tulee olla 
riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmäs-
tä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpi-
teen suorittamiseksi.

lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen 
liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla si-
ten, että eläin säästyy lopettamisessa kaikelta vältettä-
vissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahin-
goittumiselta ja ruhjoutumiselta. lopetettavaa eläintä 
ei saa ripustaa ennen lopettamista, eikä sen raajoja saa 
sitoa.

eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimel-
le ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä 
ja että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdolli-
simman vähäinen.

eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että 
eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai mui-
hin toimenpiteisiin ryhdytään.

31 §
Hukuttaminen tai tukehduttaminen

tajuissaan olevan nisäkkään, linnun ja matelijan lo-
pettaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla on kiel-
letty.
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35 §
Lopetettavan sairaan tai vahingoittuneen eläimen 

siirtäminen
sairas tai vahingoittunut tuotantoeläin saadaan siirtää 
muualle lopetettavaksi tai teurastettavaksi vain, jos 
eläimen kuljetus tai käsittely kuljetusta varten ei 
aiheu ta sille lisäkärsimystä.

Vakavasti sairas tai vahingoittunut hevonen, nauta-
eläin tai muu vastaava suurehko eläin saadaan kuljet-
taa muualle lopetettavaksi tai teurastettavaksi vain 
eläinlääkärin luvalla.

11 luku
teurastus ja siihen liittyvät toimenpiteet

36 §
teurastamo ja teurastuspaikka

teurastamon ja teurastuspaikan on oltava rakenteil-
taan ja varusteiltaan sellainen sekä toiminta siellä on 
järjestettävä siten, että eläimille ei aiheudu tarpeeton-
ta kiihtymystä, kipua tai tuskaa.

teurastamossa ja teurastuspaikassa on oltava 
eläinten säilyttämiseksi asianmukaiset ja riittävät 
säily tystilat. säilytystilojen tulee tarjota riittävä suoja 
epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, läm-
pöä ja kosteutta vastaan ja niissä on oltava riittävästi 
parsia, karsinoita tai muita eläinten säilytyspaikkoja.

37 §
teuraseläinten säilytys

teurastettavaksi tuotu eläin, jota ei teurasteta välittö-
mästi, on viipymättä vietävä säilytystilaan, jollei 
eläintä voida sen kuljetusvälineessä säilyttää asian-
mukaisesti.

eläimet, jotka lajinsa, sukupuolensa, alkuperänsä 
tai ikänsä johdosta suhtautuvat toisiinsa vihamielises-
ti tai saattavat vahingoittaa toisiaan, on säilytettävä 
erillään toisistaan.

38 §
teuraseläinten hoito

teurastusta varten säilytettävien eläinten saatavilla, 
siipikarjaa lukuun ottamatta, tulee olla jatkuvasti juo-
mavettä.

jos eläimiä ei teurasteta 12 tunnin kuluessa niiden 
saapumisesta teurastamoon tai teurastuspaikkaan, 
niille on annettava riittävä määrä ruokaa niiden saa-
vuttua ja sen jälkeen eläimet on ruokittava kyseiselle 
eläinlajille sopivin välein sekä lypsettävä tarvittaessa.

teuraseläinten kunto ja terveydentila sekä hyvin-
vointi on tarkastettava päivittäin aamulla ja illalla ja 
tarvittaessa useamminkin.

39 §
kiireellisesti teurastettavat eläimet

Huomattavan sairas, vahingoittunut tai loukkaantunut 
eläin sekä vieroit tamaton eläin on teurastettava viipy-

mättä, kuitenkin viimeistään teurastamoon tai teuras-
tuspaikkaan saapumista seuraavan kahden tunnin ai-
kana. ennen teurastusta edellä tarkoitetut eläimet on 
säilytettävä erillään muista eläimistä.

Häkissä, laatikossa tai muussa vastaavassa kulje-
tuspäällyksessä teurastamoon tuotavat eläimet on teu-
rastettava mahdollisimman pian teurastamoon tulon 
jälkeen.

40 §
eläinten säilytys teurastusta suoritettaessa

teurastuksen aikana eläimiä ei saa odotuttaa huonees-
sa tai paikassa, jossa teurastus suoritetaan.

41 §
teurastajan ja teurastusta edeltäviä toimenpiteitä 

suorittavan henkilöstön kelpoisuus
teurastettavien eläinten hoitoa ja käsittelyä sekä tain-
nuttamista ja verenlaskua suorittavalla henkilöstöllä 
on oltava riittävät tiedot ja taidot toimenpiteiden 
asianmukaiseksi suorittamiseksi.

ammattimaisen teurastuksen saa suorittaa vain sii-
hen harjaantunut tai opetettu kahdeksantoista vuotta 
täyttänyt henkilö.

teurastuksessa ei saa olla läsnä asiattomia henki-
löitä.

42 §
tainnuttaminen

teurastuksessa eläin on ennen verenlaskua tainnutet-
tava nopeasti, tehokkaasti ja riittävän pitkäksi ajaksi. 
siipikarjaan kuuluva eläin saadaan kuitenkin teuras-
taa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella.

tainnutettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen 
liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla si-
ten, että eläin säästyy tainnuttamisessa kaikelta vältet-
tävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, va-
hingoittumiselta ja ruhjoutumiselta. tainnutettavaa 
eläintä ei saa ripustaa ennen tainnuttamista, eikä sen 
raajoja saa sitoa. siipikarjaan kuuluva eläin sekä ka-
niini saadaan kuitenkin ripustaa tainnuttamista varten, 
jos tainnuttaminen voidaan suorittaa asianmukaisesti 
ja ilman viivytystä.

tainnuttaminen on suoritettava eläinlajista riip-
puen, siten kuin asianomainen ministeriö tarkemmin 
määrää, eläimen aivoihin tunkeutuvalla mekaanisella 
laitteella, välittömästi tainnuttavalla sähkövirralla tai 
kaasulla taikka lyömällä eläintä päähän sopivalla 
aseella tai eläintä päähän ampumalla.

43 §
tainnuttamiseen käytettävät välineet ja laitteet

tainnuttamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden 
tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoi-
sia. Välineiden ja laitteiden toimintakunnon varmista-
miseksi ne on tarkastettava ja huollettava säännölli-
sesti.
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13 luku
erinäiset säännökset

49 §
Määräystenantovaltuus

asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tämän asetuksen säännöksistä, jotka koskevat 
eläinten pitopaikkaa, ulkokasvatusta, eläinten hoitoa, 
eläinten kohtelua ja käsittelyä, eläinten kytkemistä, 
eläimille suoritettavia toimenpiteitä, eläinjalostusta, 
ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtu-
vaa seura- ja harrastuseläinten pitoa, eläinten lopetta-
mista, teurastusta ja sitä edeltäviä toimenpiteitä suo-
rittavien henkilöiden pätevyyttä, teurastamon ja teu-
rastuspaikan eläinten käsittelytiloja sekä teurastusta ja 
siihen liittyviä toimenpiteitä.

50 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1996. asetuksen 20 §:n voimaantulosta säädetään kui-
tenkin erikseen.

edellä 1 momentissa säädetystä poiketen asetuk-
sen 18 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammi-
kuuta 1998 lukien ja 18 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 
päivästä heinäkuuta 2006 lukien. (910/2002) 

eläinsuojelulain voimaan tullessa harjoitettavasta 
lain 21 §:n 2 momentissa, 23 §:n 1 momentissa tai 
24 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta tehtä-
vän ilmoituksen tekemisestä säädetään eläinsuojelu-
lain 67 §:ssä.

ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryh-
tyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpi-
teisiin.

neuvoston direktiivi 91/629/etY; eYVl n:o 340, 
11.12.1991, s. 28, neuvoston direktiivi 91/630/etY; 
eYVl n:o 340, 11.12.1991, s. 33, neuvoston direktii-
vi 88/166/etY; eYVl n:o 74, 19.3.1988, s. 83, neu-
voston direktiivi 93/119/eY; eYVl n:o 340, 
31.12.1993, s. 21.

eläintautilaki 
55/80

Yleisiä säännöksiä
1 §  eläintautien vastustamiseksi ja ennakolta eh-
käisemiseksi on noudatettava, mitä tässä laissa sääde-
tään. Helposti leviävien eläintautien vastustamisessa 
on lisäksi noudatettava mitä helposti leviävien eläin-
tautien vastustamisesta annetussa laissa (88/60) on 
säädetty. 

1 a § (398/1998)  sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, 
tätä lakia sovelletaan myös eläinperäisten rehujen hy-
gieeniselle laadulle asetettaviin vaatimuksiin ja niiden 

44 §
Verenlasku

tainnutetun eläimen verenlasku on aloitettava välittö-
mästi tainnuttamisen jälkeen. Verenvuodon tulee olla 
nopea, runsas ja täydellinen niin, että eläimen tajunta 
ei ehdi palautua.

eläimelle ei saa suorittaa muita toimenpiteitä en-
nen kuin se on kuollut.

12 luku
Uskonnollisista syistä noudatettava 

teurastustapa

45 §
Yleiset määräykset

sen estämättä, mitä edellä 42 §:n 1 momentissa sääde-
tään eläimen tainnuttamisesta ennen verenlaskua, saa-
daan uskonnollisten syiden niin edellyt täessä veren-
lasku eläimestä aloittaa samanaikaisesti tainnuttami-
sen kanssa noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään.

eläimen saa tässä luvussa säädetyllä tavalla teuras-
taa vain teurastamossa tai teurastuspaikassa laitoksen 
tarkastuseläinlääkärin läsnäollessa.

46 §
eläimen liikkumisen rajoittaminen

nautaeläimen liikkumista on rajoitettava siten suunni-
tellulla mekaanisella laitteella, että eläin säästyy kai-
kelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimyk-
seltä, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta. Muutoin 
eläimen liikkumisen rajoittamisessa on noudatettava, 
mitä edellä 42 §:n 2 momentissa säädetään.

47 §
tainnuttaminen

eläin on tainnutettava sopivalla, 42 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla tainnutusvälineellä samanaikaisesti kau-
lasuonten katkaisun kanssa. siipikarjaan kuuluva 
eläin saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula 
nopeasti terävällä aseella.

48 §
kaulasuonten katkaisu

kaulasuonten katkaisemisen saa toimittaa siihen har-
jaantunut ja asianomaisen uskonnollisen yhdyskun-
nan hyväksymä henkilö.

kaulasuonten katkaiseminen on suoritettava mah-
dollisimman nopeasti siihen soveltuvalla terävällä 
aseella.
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noudattamisen valvontaan rehuja valmistettaessa, eu-
roopan yhteisön sisämarkkinoilla suomeen tuotaessa 
ja suomesta vietäessä sekä suomesta euroopan yhtei-
sön ulkopuolisiin maihin vietäessä. Mitä tässä laissa 
säädetään eläintautien vastustamiseksi, ennalta eh-
käisemiseksi ja leviämisen estämiseksi sekä tautiti-
lanteen selvittämiseksi suoritettavista toimenpiteistä 
ja lain nojalla annettavista säännöksistä ja määräyk-
sistä, koskee myös eläinperäisten rehujen hygieenisen 
laadun turvaamista. asianomainen ministeriö päättää 
tarkemmin tämän lain ja rehulain (396/1998) nojalla 
suoritettavan eläinperäisten rehujen valvonnan yh-
teensovittamisesta.

2 §  eläintaudilla tarkoitetaan tässä laissa sellaista sai-
rautta tai tartuntaa, joka suoraan tai välillisesti voi 
siirtyä eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen. 

eläimellä tarkoitetaan tässä laissa eläinten lisäksi 
niiden sukusoluja. (21.8.1992/809)

3 §  eläintaudit jaetaan, sen mukaan kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään, helposti leviäviin, vaarallisiin, 
valvottaviin ja muihin eläintauteihin.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosas-
to määrää, mitä eläintauteja, niiden laatu ja vaikutuk-
set huomioon ottaen, on pidettävä helposti leviävinä, 
vaarallisina tai valvottavina.

4 §  eläintautiin sairastuneeksi epäiltynä pidetään 
eläintä, jos siinä havaitaan tautiin viittaavia oireita tai 
jos jostakin muusta syystä voidaan päätellä sen saa-
neen tartunnan. sairastuneena pidetään eläintä, jossa 
tauti on todettu tai jonka yleisesti hyväksytyin eläin-
lääketieteellisin perustein voidaan todeta saaneen tar-
tunnan.

5 § (603/2006)  Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa 
ja valvoo ylimpänä viranomaisena tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja 
noudattamista.

elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja valvoo kes-
kushallinnon viranomaisena tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista.

aluehallintovirasto ja sen alaisena läänineläinlää-
käri huolehtii tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen val-
vonnasta toimialueellaan. (1460/2009) 

kunnaneläinlääkäri huolehtii tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja nou-
dattamisen valvonnasta kunnan alueella. tarkas-
tuseläinlääkäri huolehtii tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattami-
sen valvonnasta teurastamossa.

elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä läänin-
eläinlääkärin ja aluehallintovirasto kunnaneläinlääkä-
rin suorittamaan tietyn tämän lain täytäntöönpanoon 
kuuluvan tehtävän myös tämän virka-alueen ulkopuo-
lella. elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tällai-
seen tehtävään liittyvän toimeenpanevan tehtävän, 

kuten eläinten tappamisen, alueen eristämisen tai 
muun vastaavan tehtävän, muunkin eläinlääkärin suo-
ritettavaksi. elintarviketurvallisuusviraston antamaa 
tehtävää suorittavan muun eläinlääkärin on tehtävää 
suorittaessaan noudatettava, mitä hallintolaissa 
(434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään. eläinlääkäriin sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä, mitä va-
hingonkorvauslaissa (412/1974) julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuusta säädetään. Hallinnolliset 
päätökset tarpeellisista toimenpiteistä tekee viran-
omainen, joka huolehtii tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten täytäntöönpanosta. tässä pykä-
lässä tarkoitetut eläinlääkärit ovat tämän lain täytän-
töönpanoon liittyvissä tehtävissä velvollisia noudatta-
maan elintarviketurvallisuusviraston antamia määrä-
yksiä. (1460/2009) 

 Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo 
ylimpänä viranomaisena tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamis-
ta.

elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja valvoo kes-
kushallinnon viranomaisena tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista.

aluehallintovirasto ja sen alaisena läänineläinlää-
käri huolehtii tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen val-
vonnasta toimialueellaan. (1460/2009) 

kunnaneläinlääkäri huolehtii tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja nou-
dattamisen valvonnasta kunnan alueella. tarkas-
tuseläinlääkäri huolehtii tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattami-
sen valvonnasta teurastamossa.

elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä läänin-
eläinlääkärin ja aluehallintovirasto kunnaneläinlääkä-
rin suorittamaan tietyn tämän lain täytäntöönpanoon 
kuuluvan tehtävän myös tämän virka-alueen ulkopuo-
lella. elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tällai-
seen tehtävään liittyvän toimeenpanevan tehtävän, 
kuten eläinten tappamisen, alueen eristämisen tai 
muun vastaavan tehtävän, muunkin eläinlääkärin suo-
ritettavaksi. elintarviketurvallisuusviraston antamaa 
tehtävää suorittavan muun eläinlääkärin on tehtävää 
suorittaessaan noudatettava, mitä hallintolaissa 
(434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään. eläinlääkäriin sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä, mitä va-
hingonkorvauslaissa (412/1974) julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuusta säädetään. Hallinnolliset 
päätökset tarpeellisista toimenpiteistä tekee viran-
omainen, joka huolehtii tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten täytäntöönpanosta. tässä pykä-
lässä tarkoitetut eläinlääkärit ovat tämän lain täytän-
töönpanoon liittyvissä tehtävissä velvollisia noudatta-
maan elintarviketurvallisuusviraston antamia määrä-
yksiä. (1460/2009) 
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ka 8 §:n nojalla määrätään hänen tehtäväkseen, sa-
moin kuin alistuttava eläinlääkarin sanotun pykälän 
nojalla suorittamiin toimenpiteisiin.

10 § (303/2006)  edellä 5 §:ssä tarkoitetun eläinlää-
kärin on tiedotettava 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
eläintaudin tai sellaisen vakavan tarttuvan eläintaudin 
esiintymisestä, jota ei esiinny suomessa, ja varotoi-
menpiteistä, jos se taudin leviämisen estämiseksi on 
tarpeellista. tiedottaminen voi olla yleistä tai koskea 
vain tiettyä henkilöä tai ryhmää, kuten sellaisia eläi-
men omistajia, joiden eläimet ovat vaarassa sairastua 
samasta tartuntalähteestä.

tarkempia säännöksiä tiedottamisesta annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

eläintautien ennalta ehkäiseminen ja leviämisen 
estäminen sekä tauti tilanteen selvittäminen 

(21.8.1992/809)
11 § (21.11.1997/1000) 
11 § on kumottu l:lla 21.11.1997/1000

12 §  (303/2006)  jos eläintaudin esiintymisestä tai le-
viämisestä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, 
vakavaa vaaraa eläinten terveydelle taikka taloudelli-
sia tappioita eläintuotannolle, eläintautien ennalta eh-
käisemiseksi ja leviämisen estämiseksi sekä tautitilan-
teen selvittämiseksi voidaan:

1) määrätä eläimet tutkittaviksi, rokotettaviksi tai 
muutoin käsiteltäviksi taikka välttämättömistä syistä 
tapettaviksi;

2) määrätä eläintenpitoa koskevia välttämättömiä 
ehtoja, rajoituksia tai kieltoja;

3) määrätä eläinten kauppaa ja eläinten välitystä 
sekä niiden järjestämistä koskevia välttämättömiä eh-
toja, rajoituksia tai kieltoja;

4) määrätä eläinnäyttelyitä ja -kilpailuja tai muita 
vastaavia tilaisuuksia koskevia välttämättömiä ehtoja, 
rajoituksia tai kieltoja;

5) määrätä eläinten lannan ja virtsan säilyttämistä, 
käsittelyä ja käyttöä koskevista välttämättömistä toi-
menpiteistä;

6) määrätä eläintenpitopaikoissa käytettävien va-
rusteiden ja välineiden käytöstä sekä niiden välttä-
mättömistä puhdistus- ja desinfiointitavoista;

7) määrätä välttämättömiä rajoituksia tai kieltoja 
henkilöiden käynneille eläintenpitopaikoissa;

8) määrätä välttämättömiä ehtoja, rajoituksia tai 
kieltoja, joita eläinten teurastusta harjoittavien laitos-
ten sekä rehuja, eläimistä saatavia tuotteita tai eläi-
mistä peräisin olevia jätteitä käsittelevien laitosten on 
toiminnassaan noudatettava;

9) määrätä välttämättömiä ehtoja, rajoituksia tai 
kieltoja, joita on noudatettava kuolleiden eläinten ja 
niiden osien sekä niistä peräisin olevien jätteiden sel-
laisessa käytössä, johon liittyy eläintautien leviämisen 
vaaraa; sekä

10) määrätä välttämättömiä ehtoja, rajoituksia tai 
kieltoja, joita on noudatettava luovutettaessa ja käy-

6 §  jokainen eläinlääkärin ammattia harjoittava eläin-
lääkäri on velvollinen tekemään maa- ja metsätalous-
ministeriön eläinlääkintöosaston määräämät ilmoi-
tukset eläintautien esiintymisestä sekä toimenpiteis-
tään niiden ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi.

7 §  johtavana laitoksena tämän lain täytäntöönpa-
noon kuuluvien tutkimustehtävien suorittamisessa 
toimii valtion eläinlääketieteellinen laitos. 

edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä voivat 
suorittaa muutkin laitokset. nämä laitokset ovat täl-
löin velvollisia noudattamaan valtion eläinlääketie-
teellisen laitoksen antamia ohjeita. 

todetun tai epäillyn eläintaudin johdosta  
suoritettavat toimenpiteet 

8 § jos 5 §:ssä tarkoitettu eläinlääkäri epäilee tai to-
teaa eläimen sairastavan 3 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua eläintautia tai sellaista vakavaa tarttuvaa eläin-
tautia, jota ei esiinny suomessa, hänen on tarvittaessa 
tutkittava eläin. Mikäli se taudin toteamiseksi, hävit-
tämiseksi tai leviämisen estä miseksi on tarpeen, hä-
nen on annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti 
rajoitettava taikka kiellettävä eläimen, eläimestä 
 saatavien tuotteiden ja eläimestä peräisin olevien 
 jätteiden luovuttaminen, huolehdittava eläimen ja 
 alueen eristämisestä, eläimen kanssa kosketukseen 
joutuneiden esineiden ja tavaroiden desinfioinnista  
tai hävittämisestä sekä eläimen tappamisesta taikka 
ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. 
(21.8.1992/809)

Milloin muu kuin 1 momentissa tarkoitettu eläin-
lääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan 3 §:n  
2 momentissa tarkoitettua eläintautia tai sellaista va-
kavaa tarttuvaa eläintautia, jota ei esiinny suomessa, 
hänen on ilmoitettava asiasta 5 §:ssä tarkoitetulle 
eläinlääkärille ja, jos kysymyksessä on helposti leviä-
vä tai vaarallinen eläintauti, viipymättä suoritettava 
taudin leviämisen estämiseksi tarpeelliset toimen-
piteet, kunnes 5 §:ssä tarkoitettu eläinlääkäri on otta-
nut asian hoitoonsa. (21.8.1992/809)

3 mom. on kumottu l:lla 21.8.1992/809.
tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoite-

tuista toimenpiteistä antaa maa- ja metsätalousminis-
teriön eläinlääkintöosasto.

9 §  jos eläimen omistaja tai haltija epäilee eläimen 
kuolleen tai sairastuneen 3 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuun eläintautiin taikka sellaiseen vakavaan tarttu-
vaan eläintautiin, jota ei esiinny suomessa, hänen on 
mahdollisuuksien mukaan eristettävä eläin, ilmoitet-
tava asiasta 5 §:ssä tarkoitetulle eläinlääkärille sekä 
ryhdyttävä tämän määräyksestä taudin leviämisen es-
tämiseksi ja taudin hävittämiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin. (21.8.1992/809)

eläimen omistajan ja haltijan on annettava 5 §:ssä 
tarkoitetulle eläinlääkärille taudin alkuperän, laadun 
ja levinneisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot ja 
avustettava tarvittavan aputyövoiman hankkimisessa. 
niin ikään hänen on suoritettava ne toimenpiteet, jot-
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tettäessä eläimistä peräisin olevaa ruokajätettä eläin-
ten rehuksi.

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, määräyksistä, kielloista, ehdoista ja 
rajoituksista annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

Yksittäistapauksessa päätöksen 1 momentissa tar-
koitetuista toimenpiteistä, määräyksistä, kielloista, 
ehdoista ja rajoituksista tekee elintarviketurvallisuus-
virasto.

Maa- ja metsätalousministeriön 2 momentissa tar-
koitetussa asetuksessa voidaan lisäksi säätää, että lää-
nineläinlääkäri voi yksittäistapauksessa myöntää lu-
van poiketa mainitussa asetuksessa säädetyistä kiel-
loista ja rajoituksista, jos voidaan varmistua siitä, että 
luvan kohteena oleva toiminta ei aiheuta eläintaudin 
leviämisen vaaraa. tällöin asetuksessa on lisäksi an-
nettava tarkemmat säännökset luvan myöntämisen 
edellytyksistä

12 a §  (3.6.1994/424) tämän lain toimeenpanoa ja 
valvontaa varten on 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkäril-
lä oikeus päästä tässä laissa tarkoitettuihin laitoksiin 
ja niihin tiloihin, joissa eläimiä pidetään sekä ottaa 
tarvittavia näytteitä.

eläimen omistaja ja haltija on velvollinen avusta-
maan eläinlääkäriä näytteiden ottamisessa sekä varaa-
maan asianmukaiset eläinten käsittelytilat näytteenot-
toa varten.

(3.6.1994/424) Mitä 1 momentissa säädetään 
suomen viranomaisten oikeudesta päästä tarkastetta-
viin laitoksiin ja tiloihin, koskee myös suomea sito-
vassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitettuja vi-
ranomaisia.

12 b § (303/2006) eläintautien ennalta ehkäisemiseksi 
ja leviämisen estämiseksi sekä tautitilanteen selvittä-
miseksi eläimen omistajan tai haltijan on merkittävä 
eläimet niiden tunnistamista sekä alkuperän ja liikku-
misen jäljitettävyyttä varten.

tarkempia säännöksiä siitä, mitkä eläimet on mer-
kittävä ja millä tavoin, annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. 

12 c § (303/2006) eläintautien ennalta ehkäisemiseksi 
ja leviämisen estämiseksi sekä tautitilanteen selvittä-
miseksi eläimen omistaja ja haltija sekä eläinten 
kauppaan, välitykseen ja kuljetukseen osallistuvat 
henkilöt ovat velvollisia pitämään luetteloa omista-
mistaan, hallussaan olevista, kuljettamistaan, ostamis-
taan ja luovuttamistaan eläimistä. luetteloon on mer-
kittävä eläinten laji ja lukumäärä sekä eläinten ikää, 
syntymää, kuolemaa, merkitsemistä, alkuperää ja siir-
rettävien eläinten määränpäätä ja kuljetusta koskevat 
tiedot. lisäksi eläimen omistaja ja haltija sekä eläin-
ten kauppaan, välitykseen ja kuljetukseen osallistuvat 
henkilöt ovat velvollisia antamaan 5 §:ssä mainituille 
viranomaisille tämän lain toimeenpanoa ja valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot.

tarkempia säännöksiä siitä, mitkä eläimet on luet-

teloitava 1 momentin mukaisesti, luettelon sisällöstä, 
muodosta ja säilyttämisestä sekä 1 momentissa tarkoi-
tettujen tietojen antamisesta viranomaisille annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

12 d § (303/2006)eläintautien vastustamiseksi ja en-
nalta ehkäisemiseksi voidaan järjestää ja toteuttaa 
eläinten terveysvalvontaohjelmia, joihin sisältyy 
eläintenpidossa noudatettavia menettelytapoja, kuten 
eläinten siirtoja, ruokintaa tai eläimille määräajoin 
tehtäviä tutkimuksia koskevia 12 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja toimenpiteitä, määräyksiä, ehtoja, rajoi-
tuksia tai kieltoja. eläintenpitoyksikön kuuluminen 
terveysvalvontaohjelmaan on vapaaehtoista. Maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella terveysvalvonta-
ohjelmaan kuuluminen voidaan säätää pakolliseksi 
silloin, kun se on välttämätöntä 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun eläintaudin vastustamiseksi tai euroopan 
yhteisön lainsäädännön panemiseksi täytäntöön.

terveysvalvontaohjelma perustetaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella annetaan myös tarkemmat 
säännökset perustettavaan ohjelmaan sisältyvistä 1 
momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä, määräyksis-
tä, ehdoista, rajoituksista ja kielloista sekä siitä, mitä 
eläintenpitoyksiköitä, eläimiä ja eläintauteja ohjelma 
koskee. lisäksi terveysvalvontaohjelman perustamis-
ta koskevassa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sessa voidaan säätää eläintenpitoyksikön tuotanto-
muotoa, eläinten lukumäärää, terveydentilaa ja ter-
veydentilan selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia kos-
kevia edellytyksiä eläintenpitoyksikön ohjelmaan 
kuulumiselle sekä 12 e §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten 
sisällöstä ja niiden tekemisessä noudatettavasta me-
nettelystä.

12 e § 
(303/2006)eläintenpitoyksiköstä vastaava henkilö voi 
liittää eläintenpitoyksikön vapaaehtoiseen terveysval-
vontaohjelmaan toimittamalla sitä koskevan kirjalli-
sen ilmoituksen kunnaneläinlääkärille. jos vapaaeh-
toiseen terveysvalvontaohjelmaan kuulumiselle on 
asetettu edellytyksiä, kunnaneläinlääkäri päättää oh-
jelmaan hyväksymisestä. edellä 12 d §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen mukaan pakolliseen terveysvalvontaohjelmaan 
kuuluvan eläintenpitoyksikön on ilmoittauduttava 
kunnaneläinlääkärille.
jos eläintenpitoyksikön terveysvalvontaohjelmaan 
kuulumiselle on asetettu edellytyksiä, eläintenpitoyk-
sikkö voidaan erottaa ohjelmasta, jos edellytykset ei-
vät enää täyty ja edellytysten täyttymättä jääminen ei 
ole tilapäistä. lisäksi eläintenpitoyksikkö voidaan 
erottaa vapaaehtoisesta terveysvalvontaohjelmasta, 
jos se ei noudata 12 d §:ssä tarkoitettuja terveysval-
vontaohjelman mukaisia toimenpiteitä, määräyksiä, 
ehtoja, rajoituksia tai kieltoja. terveysvalvontaohjel-
masta erottamisesta päättää läänineläinlääkäri kun-
naneläinlääkärin esityksestä. eläintenpitoyksiköstä 
vastaava henkilö voi omasta aloitteestaan ilmoittaa, 
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että eläintenpitoyksikkö eroaa vapaaehtoisesta ter-
veysvalvontaohjelmasta. ilmoitus eroamisesta on teh-
tävä kirjallisesti kunnaneläinlääkärille.
edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten tu-
lee sisältää vähintään tiedot eläintenpitoyksikössä pi-
dettävistä eläimistä ja eläinten omistajasta, omistajan 
osoite- ja yhteystiedot sekä eläintenpitoyksikön osoite 
ja mahdollinen tilatunnus. kunnaneläinlääkärin on 
toimitettava tiedot terveysvalvontaohjelmaan liitty-
neistä tai hyväksymistään, sille ilmoittautuneista pa-
kolliseen terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista sekä 
vapaaehtoisesta terveysvalvontaohjelmasta eronneista 
eläintenpitoyksiköistä läänineläinlääkärille ja elintar-
viketurvallisuusvirastolle. läänineläinlääkärin on toi-
mitettava tiedot terveysvalvontaohjelmasta erotetuista 
eläintenpitoyksiköistä kunnaneläinlääkärille ja elin-
tarviketurvallisuusvirastolle.

12 f  § (303/2006)kuolleita eläimiä, niiden osia tai 
niistä peräisin olevia jätteitä käsittelevien laitosten 
hyväksymisestä ja valvonnasta säädetään muiden 
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavi-
en sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (eY) n:o 
1774/2002 (sivutuoteasetus).

sivutuoteasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia 1 momentissa mainittujen laitosten osal-
ta ovat 5 §:ssä tarkoitetut viranomaiset. Maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset laitosten hyväksymistä ja valvontaa kos-
kevan toimivallan käytöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan lisäksi antaa tarkempia säännöksiä niistä 1 mo-
mentissa tarkoitettujen laitosten hyväksymistä tai val-
vontaa taikka hyväksyttyjen laitosten luettelointia 
koskevista asioista, jotka sivutuoteasetuksen mukaan 
on jätetty jäsenvaltioiden päätettäviksi.

sivutuoteasetuksen 26 artiklassa tarkoitettua valta-
kunnallista luetteloa hyväksytyistä laitoksista pitää 
elintarviketurvallisuusvirasto.

12 g § (303/2006) eläimiä ja eläimistä saatavia tuot-
teita, joista voi aiheutua 3 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun eläintaudin tai sellaisen vakavan tarttuvan eläin-
taudin leviämisen vaaraa, jota ei esiinny suomessa, 
saa tuoda muista euroopan unionin jäsenvaltioista 
suomeen tai viedä suomesta muihin euroopan unio-
nin jäsenvaltioihin vain toimija, joka on rekisteröity-
nyt elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekiste-
riin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella anne-
taan euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetyt 
tarkemmat säännökset niistä eläimistä ja eläimistä 
saatavista tuotteista, joiden tuontiin ja vientiin 1 mo-
menttia sovelletaan. 

rekisteröinnin edellytykset täyttävällä toimijalla 
on oikeus tulla rekisteröidyksi. toimijan merkitsemi-
nen rekisteriin eläinten tuojaksi edellyttää, että toimi-
jalla on käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvit-
taessa pitää eristyksessä. toimijan merkitseminen re-
kisteriin tuotteiden viejäksi edellyttää, että toiminta 

on eläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa ja että 
toimijalla on eläinlääkärin hyväksymä omavalvonta-
ohjelma, jolla varmistetaan, että maasta vietävät tuot-
teet täyttävät niitä koskevat vaatimukset.

rekisteröintiä haetaan kirjallisesti elintarviketur-
vallisuusvirastolta. Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset rekiste-
röinnin edellytyksistä sekä rekisteröitymistä koske-
vasta hakemusmenettelystä.

rekisteröinti on voimassa seuraavan vuoden tam-
mikuun loppuun. rekisteröinti uusitaan hakemukses-
ta, jos toimija edelleen täyttää rekisteröinnin edelly-
tykset.

12 h § (303/2006)edellä 12 g §:ssä tarkoitettuun rekis-
teriin merkitään seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi ja osoite;
2) eläinlaji tai tuote, jonka viejäksi tai tuojaksi toi-

mija on rekisteröity;
3) valtio, josta eläimiä tai tuotteita aiotaan tuoda; 

sekä
4) vientiä valvova eläinlääkäri.
tiedot on poistettava rekisteristä kolmen vuoden 

kuluessa rekisteröinnin voimassaoloajan päättymises-
tä.

Henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen sekä 
rekisteriin merkittyjen tietojen käyttämiseen ja luo-
vuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä henkilötieto-
laissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään.

13 §  (21.8.1992/809) asetuksella voidaan säätää 
eläinten, eläimistä saa tavien tuotteiden ja eläimistä 
peräisin olevien jätteiden sekä eläintauteja mahdolli-
sesti levittävien muiden esineiden ja tavaroiden luo-
vutuksesta, kuljetuksesta, maastaviennistä, maahan-
tuonnista ja kauttakuljetuksesta.

(3.6.1994/424) asetuksella voidaan lisäksi säätää, 
että maa- ja metsä talousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosasto voi antaa määräyksiä 1 momentissa 
tarkoitetuista seikoista.

sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, 
noudatetaan euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotavi-
en eläinten sekä muiden 1 momentissa tarkoitettujen 
esineiden ja tavaroiden tuontiehtojen sekä rajatarkas-
tusmenettelyn osalta kuitenkin eläinlääkinnällisestä 
rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) säännök-
siä. norjan, islannin ja liechtensteinin osalta kysei-
sistä vaatimuksista säädetään kuitenkin euroopan ta-
lousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämässä laa-
juudessa tämän lain nojalla. (804/1999)

13a § (1460/2009) elintarviketurvallisuusvirasto tai 
aluehallintovirasto voi tehostaa tämän lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten mukaista maahantuojan 
tuontitarkastuksessa hylättyihin tuotteisiin liittyvää 
määräystä ryhtyä toimenpiteisiin uhalla, että laimin-
lyötyihin toimenpiteisiin ryhdytään laiminlyöjän kus-
tannuksella. teettämisuhkaa koskevissa asioissa nou-
datetaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään.
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14 § (303/2006) tämän lain täytäntöönpanossa tar-
vittavan karanteenin tulee olla elintarviketurvalli-
suusviraston hyväksymä. karanteenin hyväksymisen 
edellytyksenä on, että karanteenitila tai -asema huo-
mioon ottaen karanteenissa kulloinkin pidettävien 
eläinten asettamat vaatimukset on siten suunniteltu, 
sijoitettu, rakennettu, varustettu ja hoidettu sekä sen 
toiminta ja valvonta siten järjestetty, että eläintaudit 
eivät pääse leviämään karanteenin ulkopuolelle.

elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa karan-
teenin hyväksymistä koskevan päätöksensä kokonaan 
tai osittain, jos eläintaudin leviämisen vaaraa ei muul-
la tavoin voida estää. Hyväksyminen voidaan peruut-
taa myös, jos karanteenin hyväksymisen edellytykset 
eivät enää täyty eikä karanteenin omistaja elintarvi-
keturvallisuusviraston kehotuksesta huolimatta asete-
tussa määräajassa ole korjannut puutetta edellytyksis-
sä. Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös määrä-
ajaksi.

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista 
karanteenin hyväksymisen edellytyksistä annetaan 
tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksel-
la.

14 a § (408/2008) kaloja, vedessä eläviä äyriäisiä ja 
nilviäisiä sekä näiden hedelmöitettyjä sukusoluja saa 
kasvattaa ihmisravinnoksi, myytäväksi tai muutoin 
luovutettavaksi jatkokasvatukseen taikka istutettavak-
si mereen tai vesistöihin vain toiminnanharjoittaja, 
jolla on toimintaan elintarviketurvallisuusviraston 
lupa. lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos toiminnan tar-
koituksena on ainoastaan:

1) kalojen, äyriäisten tai nilviäisten kasvattaminen 
ihmisravinnoksi omaan käyttöön taikka toimitettavak-
si pieninä määrinä suoraan kuluttajille tai paikallisille 
vähittäisliikkeille edelleen kuluttajille toimitettavaksi;

2) koristeeksi tarkoitettujen kalojen, äyriäisten tai 
nilviäisten kasvattaminen sellaisissa akvaarioissa tai 
akvaariotiloissa, tekolammikoissa tai altaissa, joista 
vesiä ei johdeta puhdistamattomina mereen tai vesis-
töihin;

3) kalojen tai äyriäisten kasvattaminen lammikois-
sa virkistyskalastusta varten ilman, että niitä siirretään 
lammikosta jatkokasvatukseen tai istutuksiin; tai

4) nilviäisten kasvattaminen veden puhdistusta 
varten.

kasvatettuja kaloja saa perata elintarvikelain 
(23/2006) mukaisesti hyväksytyssä elintarvikehuo-
neistossa vain toiminnanharjoittaja, jolla on toimin-
taan elintarviketurvallisuusviraston lupa, jos peratta-
vat kalat ovat peräisin alueelta, jolta niiden kuljetta-
mista on rajoitettu helposti leviävän eläintaudin esiin-
tymisen vuoksi.

14 b § (408/2008)  edellä 14 a §:ssä tarkoitettua lupaa 
koskevasta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan ko-
tipaikka ja yhteystiedot sekä niiden eläintenpitoyksi-
köiden tai elintarvikehuoneistojen yhteystiedot, joissa 
harjoitettavaa toimintaa hakemus koskee. lupahake-
mukseen on liitettävä kuvaus hakijan toiminnasta 

sekä jokaista eläintenpitoyksikköä ja elintarvikehuo-
neistoa koskeva kirjallinen kuvaus siitä, miten eläin-
tenpitoyksikössä tai elintarvikehuoneistossa ennalta-
ehkäistään, seurataan ja torjutaan eläintauteja (oma-
valvonnan kuvaus). elintarvikehuoneiston toimintaa 
koskevaan omavalvonnan kuvaukseen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus toiminnassa syntyvien jät-
teiden ja jätevesien käsittelystä.

lupa myönnetään, jos omavalvonnan kuvauksessa 
esitetyt toimet ovat riittäviä eläintautien havaitsemi-
seksi ja seuraamiseksi ja niiden leviämisen vaaran es-
tämiseksi tai vähentämiseksi, jos toiminta täyttää 12 c 
§:ssä säädetyt vaatimukset luettelon pitämisestä ja jos 
toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa eläintautien le-
viämisestä lähistöllä sijaitseviin eläintenpitoyksiköi-
hin taikka luonnonvaraisiin kaloihin, äyriäisiin tai nil-
viäisiin. jos osa hakemuksessa mainituista eläintenpi-
toyksiköistä tai elintarvikehuoneistoista ei täytä luvan 
myöntämisen edellytyksiä, lupa voidaan rajata koske-
maan vain edellytykset täyttäviä eläintenpitoyksiköitä 
tai elintarvikehuoneistoja. lupaan voidaan sisällyttää 
eläintautien vastustamisen kannalta välttämättömiä 
lupaehtoja.

jos toiminnanharjoittaja rikkoo tässä laissa tai sen 
nojalla säädettyjä vaatimuksia tai rikkoo lupaehtoja 
taikka jos toiminta ei enää täytä luvan myöntämisen 
edellytyksiä, elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa 
toiminnanharjoittajalle huomautuksen. lupa voidaan 
peruuttaa, jos rikkomus on vakava tai jos olennaiset 
luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty eikä 
toiminnanharjoittajalle annettu huomautus ole johta-
nut toiminnassa esiintyvien epäkohtien korjaamiseen. 
toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan 
elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnassa tapahtu-
vista olennaisista muutoksista 30 vuorokauden kulu-
essa sekä pitämään omavalvonnan kuvauksen ajan ta-
salla. edellä 5 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten on 
valvottava luvan saanutta toimintaa säännöllisin tar-
kastuksin, joiden tiheys päätetään riskinarvioinnin pe-
rusteella.

elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee luvan saa-
neista toiminnanharjoittajista luettelon, johon merki-
tään toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot sekä 
eläintenpitoyksikkö- tai elintarvikehuoneistokohtai-
sesti tiedot sijainnista, kasvatustiloista, sijaintialueen 
tautitilanteesta, tuotantosuunnasta sekä kasvatettavien 
tai perattavien eläinten lajeista.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä luvan edellytyksistä, 
omavalvonnan kuvauksen sisällöstä, luvan hakemis-
menettelystä, luvan saaneen toiminnan valvonnasta 
sekä 4 momentissa tarkoitetun luettelon julkaisemi-
sesta

kustannukset ja korvaukset
15 § Valtion varoista maksetaan tämän lain täytän-
töönpanoon kuuluvaa tehtävää viranomaisen määrä-
yksestä suorittaneen eläinlääkärin tai muun henkilön 
palkkiot sekä korvaukset matkakustannuksista ja väli-
neiden ja tarvikkeiden käytöstä aiheutuneista kustan-
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nuksista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin palkkioiden ja korvausten perusteista ja mää-
ristä. kunnaneläinlääkärin suorittamasta tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisesta teh-
tävästä kunnalle valtion varoista maksettavasta korva-
uksesta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 
23 §:ssä. (766/2009) 

Valtion varoista suoritetaan viranomaisen määrää-
män alueen eristämisestä ja vartioimisesta aiheutuneet 
kustannukset.

edellä 1 momentissa säädetyn estämättä eläimen 
tai tavaran omistajan tai haltijan tulee kuitenkin mak-
saa tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle korvaus 
tarkastuksesta tai toimenpiteestä, joka aiheutuu eläi-
men tai tavaran tuonnista, viennistä tai kuljetuksesta 
taikka vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvontaohjel-
masta. eläimen omistajan tai haltijan on myös mak-
settava tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle kor-
vaus tarkastuksesta tai toimenpiteestä, joka aiheutuu 
tarhattujen sorkkaeläinten pakollisesta terveysvalvon-
taohjelmasta. Muiden pakollisten terveysvalvontaoh-
jelmien osalta eläimen omistajan tai haltijan on mak-
settava tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle 
edellä tarkoitettu korvaus silloin, kun suomea sitova 
kansainvälinen sopimus tätä edellyttää. Maa- ja met-
sätalousministeriö määrää tarkemmin maksettavan 
korvauksen suuruuden noudattaen soveltuvin osin 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
eläinlääkäritaksassa vastaavan kaltaisista tarkastuk-
sista tai toimenpiteistä määrättyä korvausta, jollei 
suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa toi-
sin edellytetä. (491/1997) 

eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta perittävis-
tä maksuista säädetään kuitenkin 1–3 momentin estä-
mättä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta anne-
tussa laissa. (1993/1996) 

sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, eläimis-
tä peräisin olevaa jätettä käsittelevien laitosten, jotka 
valmistavat eläinten rehua tai rehun raaka-ainetta, on 
suoritettava valtiolle maksu tämän lain mukaisesta 
valvonnasta, joka on säädetty elintarviketurvallisuus-
viraston tehtäväksi. Maksu on määrättävä valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perustei-
den mukaisesti, jollei euroopan yhteisön lainsäädän-
nöstä tai suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuk-
sesta muuta johdu. (303/2006) 

16 §  Valtion varoista maksetaan eläimen eristämises-
tä tai taudin torjumiseksi välttämättömistä puhdistus-, 
desinfioimis-, tappamis- ja raadon tai muun esineen 
hävittämistöistä sekä näihin töihin käyte tyistä aineista 
ja tarvikkeista aiheutuneet kustannukset. Maa- ja met-
sätalousministeriön eläinlääkintöosaston määräämien 
tautien osalta mainitut kustannukset suorittaa kuiten-
kin kokonaan tai osittain eläimen omistaja.

17 §  eläimestä, jonka viranomainen on määrännyt ta-
pettavaksi taikka joka viranomaisen määräämän toi-
menpiteen seurauksena on kuollut on eläimen omista-
jalla oikeus saada korvaus valtion varoista. korvausta 
voidaan suorittaa myös silloin, kun eläin on kuollut 

sellaiseen tautiin, jonka johdosta muut saman karjan 
tai eläinyksikön eläimet määrätään tapettaviksi. kor-
vausta voidaan niin ikään suorittaa eläimestä, joka 
eläimen omistajan hakemuksesta on tapettu 3 §:n 2 
momentissa tarkoitetun taudin hävittämiseksi.

18 §  Omistajalla on oikeus saada valtion varoista kor-
vaus sellaisesta muusta kuin 17 §:ssä mainitusta omai-
suudesta, joka vaarallisen tai helposti leviävän eläin-
taudin johdosta annetusta viranomaisen mää räyksestä 
on otettu näytteeksi tutkimuksia varten, hävitetty tai 
käsitelty siten, että se on vahingoittunut tai pilaantu-
nut. 

19 §  edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
on eläimestä ja omaisuudesta suoritettava käyvän ar-
von mukainen täysi korvaus. Milloin eläintä ei ole ta-
pettu viranomaisen määräyksestä, vaan omistajan ha-
kemuksesta, suoritetaan korvauksena kuitenkin enin-
tään kolme neljäsosaa eläimen  käyvästä arvosta vä-
hennettynä teurasarvolla tai jäännöskäyttöarvolla. 
(21.8.1992/809)

eläimen käyväksi arvoksi katsotaan se arvo, joka 
sillä olisi ollut ilman kuoleman tai tappamisen aiheut-
tanutta tautia kokonaan tai osaksi hyödyksi, vähenne-
tään korvattavasta määrästä omaisuuden jäännöskäyt-
töarvo. korvausta ei suoriteta eläimestä tai muusta 
omaisuudesta, jonka arvo on vähäinen, ellei korvauk-
sen suorittamiseen ole erityisen painavia syitä. kor-
vausta ei suoriteta luonnonvaraisista eläimistä.

20 §  Milloin tämän lain perusteella annetut määräyk-
set tai suoritetut toimenpiteet estävät tai vaikeuttavat 
karjatalouden harjoittamista, kalanviljelyä, mehiläis-
hoitoa tai muuta eläintenpitoa, voidaan tästä syystä 
eläimen omistajalle aiheutunut, hänen toimeen tuloaan 
merkittävästi vaikeuttava taloudellinen vahinko kor-
vata valtion varoista.

21 § tässä laissa tarkoitettuja korvauksia on haettava 
elintarviketurvallisuusvirastolta, joka päättää niiden 
myöntämisestä. edellä 17 §:ssä tarkoitettua korvausta 
on haettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
eläin on tapettu. Muita tässä laissa tarkoitettuja korva-
uksia on haettava puolen vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksiin oikeuttaviin toimenpiteisiin on ryhdytty 
taikka ehtoja, rajoituksia tai kieltoja koskevan määrä-
yksen voimassaolo on päättynyt. (408/2008) 

Oikeus tässä laissa tarkoitettuihin korvauksiin me-
netetään kokonaan tai osittain, jos korvaukseen muu-
toin oikeutettu ei ole noudattanut tätä lakia taikka sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tahi jos 
hän hankkiessaan eläimen tai muun omaisuuden on 
tiennyt taikka hänen olosuhteet huomioon ottaen olisi 
pitänyt tietää eläimen sairastavan tässä laissa tarkoi-
tettua tautia tahi omaisuudessa olevan tartuntaa.

korvausta ei makseta, jos maahantuotu eläin on 
sairastunut tässä laissa tarkoitettuun tautiin ennen 
kuin eläimen maahantuonnista on kulunut kuusi kuu-
kautta eikä eläimen voida todeta saaneen tartuntaa 
suomessa. 



125

21 a § jos korvauksen hakijan oikeus korvaukseen on 
ilmeinen, elintarviketurvallisuusvirasto voi suorittaa 
hakijalle ennakkokorvausta. (303/2006)

jos korvaukseen oikeutetulle havaitaan maksetun 
ennakkokorvauksena enemmän kuin mihin hänellä on 
oikeus, hän on velvollinen palauttamaan liikaa saa-
mansa määrän kuukauden kuluessa siitä, kun hän on 
saanut tiedon lopullisesta korvauksesta. 

liikaa maksetun ennakkokorvauksen perimisestä 
on voimassa, mitä  verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään. 

21 b §  (21.8.1992/809) korvaus määrätään kokonaan 
tai osaksi maksettavaksi takaisin, jos sen saaja on kor-
vausta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia 
tietoja taikka salannut niitä ja menettelyllä on ollut 
vaikutusta korvauksen myöntämiseen. 

joka tahallaan tai tuottamuksellisesti on aiheutta-
nut tässä laissa tarkoitetun taudin leviämisen toisen 
henkilön omistamiin eläimiin, velvoitetaan kokonaan 
tai osaksi korvaamaan valtiolle valtion varoista edellä 
mainitun taudin vuoksi tämän lain perusteella makse-
tut kustannukset ja korvaukset.

kustannusten ja korvausten perimisestä on voi-
massa, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulos-
ottotoimin annetussa laissa säädetään.

erinäisiä säännöksiä
22 §  asetuksella säädetään tarvittaessa, miltä osin 
eläintautien vastusta misessa ja ennakolta ehkäisemi-
sessä puolustusvoimissa saadaan poiketa tämän lain 
säännöksistä.

23 §  joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei siitä 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, 
eläintautilain säännösten rikkomisesta sakkoon tai 
vankeuteen.

eläintautiasetus
601/80

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 
18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain 
(55/80) 3 §:n 1 momentin sekä 13 ja 24 §:n nojalla:

Yleisiä säännöksiä
1 §  eläintautilain (55/80) 3 §:ssä tarkoitettuja helpos-
ti leviäviä, vaarallisia ja valvottavia eläintauteja kut-
sutaan tässä asetuksessa vastustettaviksi eläintaudeik-
si.

Valvottavaksi eläintaudiksi voidaan määrätä sellai-
nen eläintauti, joka siinä määrin aiheuttaa taloudellis-
ta vahinkoa yksityistaloudessa eläintenpidolle, että 
eläintenpidon turvaamiseksi taudin vastustaminen on 
tärkeää, tai joka voi sairastuttaa ihmisen.

Vaaralliseksi eläintaudiksi voidaan määrätä sellai-
nen eläintauti, joka  aiheuttaa kansantaloudellisesti 

merkittäviä tappioita, huomattavasti estää tai haittaa 
eläinten tai eläinkunnan tuotteiden vientiä tai tuontia 
taikka joka voi tarttua eläimestä ihmiseen aiheuttaen 
tämän vakavanlaatuisen sairastumisen.

Helposti leviäväksi eläintaudiksi voidaan määrätä 
eläintauti, joka on sellainen kuin 3 momentissa on sa-
nottu, mutta jonka tarttuvuus lisäksi on suuri taikka 
joka leviää välillisen tai välittömän kosketuksen kaut-
ta erityisen helposti.

2 §  eläintautilain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu mää-
räys vastustettavien eläintautien kuulumisesta 1 §:n 
2–4 momentissa mainittuihin ryhmiin on julkaistava 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 
päätöksenä asetuskokoelmassa. eläinlääkintöosasto 
voi myös päättää, että eläintauti sen esiintymisessä il-
menevien erojen mukaan kuuluu useampaankin ryh-
mään ja että eläintauti ainoastaan määrättynä aikana 
tai tietyllä alueella kuuluu johonkin edellä tarkoitet-
tuun ryhmään.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosas-
ton edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen joh-
dosta viranomaiset voivat antaa eläintautilain taikka 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten pe-
rusteella määräyksiä välittömästi eläinlääkintöosas-
ton päätöksen antamisesta lukien, ellei eläinlääkintö-
osaston päätöksessä toisin määrätä.

Viranomaisten tehtävät
3 §  Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö-
osaston tulee johtaa eläintautien vastustamista ja en-
nalta ehkäisemistä sekä valvoa, että siitä annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

4 § lääninhallituksen ja sen alaisena läänineläinlää-
kärin tulee:

1) läänin alueella johtaa eläintautien vastustamis-
ta ja ennalta ehkäisemistä sekä valvoa, että siitä annet-
tuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, sekä tehdä 
tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintöosastolle esityksiä toimenpiteistä eläintautien 
vastustamiseksi ja ennalta ehkäisemi seksi;

2) määrätä asianomainen kunnan- tai kaupungin-
eläinlääkäri taikka tarpeen vaatiessa joku muu eläin-
lääkäri, joka virkansa tai toimensa perusteella voidaan 
siihen velvoittaa, tutkimaan epäillyn tai ilmenneen 
eläintaudin laatua ja ryhtymään sen johdosta tarvitta-
viin toimenpiteisiin;

3) määrätä tarvittaessa eläinlääkäri eläinnäytte-
lyyn, kilpailuun tai muuhun sellaiseen tilaisuuteen, 
johon kootaan eläimiä, valvomaan eläinten terveyden-
tilaa ja eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäi-
semisestä annettujen säännösten ja määräysten nou-
dattamista;

4) määrätä kunnan- tai kaupungineläinlääkäri tai 
tarkastuseläinlääkäri tarvittaessa muutoinkin ryhty-
mään vastustettavan eläintaudin vastustamista ja en-
nalta ehkäisemistä tarkoittaviin toimenpiteisiin;

5) valvoa, että eläinten maahantuontiin ja maasta 
vientiin liittyvät, eläintauteja koskevat toimenpiteet 
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tulevat annettujen ohjeiden mukaan suoritetuiksi;
6) valvoa ja ohjata eläintautilain perusteella suori-

tettavien palkkioiden ja korvausten suuruuden määrit-
tämistä ja laskuttamista; sekä

7) suorittaa lääninhallitukselle eläintautien vas-
tustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi erikseen sää-
detyt tai määrätyt muut tehtävät.

5 §  läänineläinlääkärin tulee:
1) tarvittaessa itse välittömästi ryhtyä taudin eh-

käisemistä tarkoittaviin toimenpiteisiin saadessaan 
tietää tai havaitessaan sellaisia seikkoja, jotka antavat 
aihetta epäilyyn vastustettavan eläintaudin esiintymi-
sestä; sekä

2) suorittaa läänineläinlääkärille eläintautien vas-
tustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi erikseen sää-
detyt tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin-
töosaston määräämät tahi muuten määrätyt muut teh-
tävät tarvittessa myös eläintaudin esiintymispaikalla.

6 §  kunnan ja kaupungineläinlääkärin tulee:
1) huolehtia eläintautien vastustamisesta ja ennal-

ta ehkäisemisestä virka-alueellaan;
2) ryhtyä epäillyn tai todetun vastustettavan eläin-

taudin johdosta taudin vastustamiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin sekä ottaa selvää epäillyn tai ilmen-
neen eläintaudin laadusta ja sen leviämisestä;

3) toimeenpanna eläintautilain 8 §:ssä tarkoitettu 
eläimen tappaminen tämän asetuksen 8 §:n mukai-
sesti;

4) tehdä lääninhallitukselle tarvittaessa esityksen-
sä jatkotoimenpiteistä epäillyn tai todetun vastustetta-
van eläintaudin johdosta;

5) ilmoittaa tarvittaessa kunnan terveydenhoitovi-
ranomaisille ihmisille aiheutuvasta terveydellisestä 
vaarasta epäillessään tai todettuaan eläimessä eläin-
tautia, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen; sekä

6) ryhtyä muihin tarvittaviin tai erikseen määrät-
tyihin toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin vas-
tustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

7 §  tarkastuseläinlääkärin tulee:
1) seurata eläintautien esiintymistä teuraaksi tai 

tarkastettavaksi tuoduissa eläimissä sekä tarvittaessa 
ilmoittaa asianomaiselle kunnan- tai kaupungineläin-
lääkärille taikka läänineläinlääkärille sekä terveyden-
hoitoviranomaisille epäilemästään tai toteamastaan 
vastustettavasta eläintaudista; helposti leviävästä tai 
vaarallisesta eläintaudista on tämä ilmoitus tehtävä 
välittömästi;

2) ryhtyä toimenpiteisiin ilmenneen vastustetta-
van eläintaudin ja sen tartunnan hävittämiseksi ja le-
viämisen estämiseksi teurastamosta tai lihantarkasta-
mosta; sekä

3) valvoa vastustettavien eläintautien ennalta eh-
käisemiseksi annettujen säännösten ja määräysten 
mukaisten toimenpiteiden suorittamista sekä säännös-
ten ja määräysten noudattamista teurastamossa.

eläintaudin johdosta suoritettavat toimenpiteet
8 §  eläintautilain 8 §:ssä tarkoitetun eläimen tappa-
misen saa toimeenpanna sen jälkeen, kun tappami-
seen on saatu maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintöosaston hyväksyminen.

sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanottu, saa 
kunnan- tai kaupungineläinlääkäri toimeenpanna eläi-
men tappamisen taudin toteamiseksi ilman eläinlää-
kintöosastolta ennalta saatua hyväksymistä, jollei 
eläimen arvo ole merkittävä, sekä läänineläinlääkäri, 
milloin eläimen tappaminen vastustettavan eläintau-
din leviämisen vaaran tai siihen verrattavan syyn 
vuoksi on toimeenpantava viipymättä.

eläinlääkintöosasto voi, mikäli vaarallisen tai hel-
posti leviävän eläintaudin leviämisen estämiseksi on 
tarpeen, antaa luvan tietyllä alueella tai tiettyyn eläin-
lajiin kuuluvien eläinten tappamiseen eläintautilain  
8 §:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti ilman tä-
män pykälän 1 momentissa tarkoitettua ennalta saatua 
hyväksymistä.

9 §  edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua hyväksy-
mistä sekä hyväksymistä omistajan hakemuksesta 
tehtävään eläimen tappamiseen on eläinlääkärin esi-
tettävä kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintöosastolle.

tarkempia määräyksiä ja ohjeita 1 momentissa tar-
koitetusta hakemuksesta antaa maa- ja metsätalous-
ministeriön eläinlääkintöosasto.

eläintautien ennalta ehkäiseminen
(117/98) tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä elo-
kuuta 1980 annetun eläintautiasetuksen (601/1980) 
10 ja 11 §.

12 §  eläintautilain 12 §:ssä tarkoitetut määräykset 
eläintautien ennalta  ehkäisemiseksi voidaan antaa 
koko maata koskevina tai rajoitettuina koskemaan 
tiettyä aluetta, tilaa tai eläinyksikköä taikka siten, että 
ne koskevat eläinyksiköitä, joissa harjoitetaan määrä-
tynlaista toimintaa.

tutkimustehtävien antaminen erityiselle  
laitokselle

13 §  epäillyn tai ilmenneen vastustettavan eläintauti-
tapauksen määrittä minen tai sen vastustamiseen liitty-
vä muu laboratoriotehtävä voidaan antaa eläintauti-
lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun laitoksen suoritet-
tavaksi  ainoastaan valtion eläinlääketieteellisen lai-
toksen suostumuksella.

tällaisesta tehtävästä tutkimuksen suorittavalle 
laitokselle valtion varoista maksettavan korvauksen 
suuruudesta päättää maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintöosasto.

kustannukset ja korvaukset
14 §  eläintautilain täytäntöönpanoon kuuluvaa tehtä-
vää suorittavalle eläinlääkärille maksetaan matkakus-
tannusten korvausta ja palkkiota valtion varoista siten 
kuin siitä erikseen on säädetty tai määrätty. Muulle 
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kuin eläinlääkärille maksetaan matkakustannukset 
valtion virkamiesten matkakustannusten korvaami-
sesta voimassa olevia perusteita soveltaen sekä maa- 
ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston mää-
räämä kohtuullinen palkkio. Palkkion määrittämises-
sä otetaan huomioon suoritettavan tehtävän laatu ja 
vaikeus sekä siihen käytetty aika ja sen suorittamiseen 
tarvittava koulutus tai erityinen kokemus.

15 §  Milloin eläinlääkäri on suorittanut toimenpiteitä, 
joista voidaan hakea valtion varoista myönnettäviä 
korvauksia tai palkkioita, tai tällaisia toimenpiteitä on 
suoritettu hänen määräyksestään tai hänen valvonnas-
saan, on hänen huolehdittava siitä, että korvausten tai 
palkkioiden suuruuden määrittämiseksi voidaan saada 
luotettavat ja tarpeelliset tiedot.

16 §  eläintautilain 20 §:ssä tarkoitettu taloudellinen 
vahinko voidaan  korvata valtion varoista, jos eläinten-
pito muodostaa korvauksen hakijan pääasiallisen tai 
oleellisen toimeentulon ja korvauksen perusteena ole-
vat määräykset tai toimenpiteet ovat johtuneet helpos-
ti leviävästä tai vaarallisesta eläintaudista. erityisistä 
syistä voidaan korvausta suorittaa valtion varoista 
myös silloin, kun määräykset tai toimenpiteet ovat 
johtuneet  valvottavasta eläintaudista.

erinäisiä säännöksiä
17 §  eläintautilain taikka sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten perusteella annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintöosastolle kolmenkym-
menen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Muutoksenhausta maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintöosaston päätökseen on säädetty erikseen.

Päätös voidaan muutoksenhausta huolimatta pan-
na täytäntöön, jos se on laadultaan sellainen, että se on 
viivytyksettä pantava täytäntöön tai jos päätöksen voi-
maantulemista ei voida eläintaudin leviämisen vaaran 
vuoksi siirtää tuonnemmaksi.

18 §  tarkempia määräyksiä tämän asetuksen sovelta-
misesta antaa maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintöosasto.

19 §  tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1980.
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Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus

hirvieläinten ja petoeläinten 
aiheuttamien maatalous- ja 

viljelysvahinkojen korvaamisessa 
vuonna 2008 käytettävistä eräistä 
yksikköhinnoista ja normisadoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidet-
taessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulu-
kuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 mo-
mentin, sellaisena kuin se on asetuksessa 428/2007, 
nojalla:

1 §
Soveltamisala

tässä asetuksessa säädetään niistä yksikköhinnoista 
ja normisadoista, joita käytetään hirvieläinvahinkojen 
korvaamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1162/2000) sekä petoeläinvahinkojen korvaamisesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (277/2000) 
tarkoitettujen vuonna 2008 aiheutuneiden eräiden 
maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa.

2 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- 
ja viljelysvahinkojen korvaamisessa noudatetaan nor-
misatojen osalta, mitä Maaseutuviraston määräyksis-
sä satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä nor-
misadoista vuonna 2008 ja satovahinkokorvauksiin 
liittyvien tietojen tallentamisesta tukisovellukseen 
(määräyskokoelma nro 41/08) säädetään. Yksikköhin-

tojen osalta noudatetaan mitä Maaseutuviraston mää-
räyksessä vuoden 2008 satovahinkojen korvaamisessa 
käytettävistä yksikköhinnoista (määräyskokoelma nro 
5/09) säädetään. lisäksi hirvieläinten ja petoeläinten 
aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen kor-
vaamisessa käytetään tämän asetuksen liitteen 1 mu-
kaisia yksikköhintoja ja normisatoja.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tarvitta-
essa erikseen muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille 
kasveille aiheutuneiden hirvieläin- ja petoeläinvahin-
kojen korvaamisessa käytettävät yksikköhinnat ja 
normisadot.

3 §
Vähennykset

korvauksen suuruutta arvioitaessa on normisadon ar-
vosta vähennettävä säästyneet korjuu-, varastointi- ja 
muut kustannukset. Vähennyksen suuruus on arvioita-
va tapauskohtaisesti ja se tallennetaan tukisovelluk-
seen pienentämällä lohkon osalta normisatoa niin, että 
korvauksen suuruudeksi tulee lohkon normisadon 
arvo vähennettynä säästyneillä kustannuksilla.

4 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 
2009.

ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä 
asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri  sirkka-liisa anttila 

Ylitarkastaja jussi laanikari 

liite 1

Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa käytettävät 
eräät yksikköhinnat ja normisadot vuonna 2008 
  
Puutarhakasvi   Yksikköhinta, euroa/kg   Normisato, kg/ha 

Punakaali 0,592  40 000 
ruusukaali 3,207  4 000 
Mansikka 3,900 3 340 
Vadelma 8,061 1 500 
Omena (1 lk) 1,281  8 000 
Marja-aronia 1,280 3 500 
tyrni 10,000 2 000
kiinankaali 1,132 18 300 
Härkäpapu 0,200 3 000 

taimet   Yksikköhinta, euroa/kpl  

Mansikka 0,220 
Herukat ja karviainen 1,180 
Vadelma 1,180 
Omena 6,730 
tyrni 4,000 
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Valtioneuvoston asetus 
hylkeidensuojelualueista

(736)

annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty 
ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 20 päi-
vänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 17 §:n 1 ja 3 momentin sekä 18 §:n 2 mo-
mentin nojalla:

1 §
Suojelualueiden perustamistarkoitus

Hylkeiden, erityisesti harmaahylkeiden suojelemisek-
si ja niiden elinolosuhteiden häiriöttömäksi turvaami-
seksi, tieteellisen tutkimuksen ja hyljekantojen seu-
rannan edistämiseksi sekä merellisten luontotyyppien 
säilyttämiseksi perustetaan valtion omistamille meri-
alueille luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisiksi 
luonnonsuojelualueiksi (hylkeidensuojelualue) 2 
§:ssä luetellut alueet.

2 §
Suojelualueet

Hylkeidensuojelualueita ovat:
1) sandkallanin – stora kölhällenin alue, johon 

kuuluu noin 7 570 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Porvoon kaupungissa (liite 1);

2) kallbådanin alue, johon kuuluu noin 1 520 heh-
taaria valtion omistamia alueita kirkkonummen ja in-
koon kunnissa (liite 2);

3) Mastbådanin alue, johon kuuluu noin 900 heh-
taaria valtion omistamia alueita nauvon kunnassa (lii-
te 3);

4) Grimsörarnan alue, johon kuuluu noin 2 430 
hehtaaria valtion omistamia alueita korppoon kun-
nassa (liite 4);

5) södra sandbäckin – sandbäckin alue, johon 
kuuluu noin 2 750 hehtaaria valtion omistamia alueita 
kustavin kunnassa (liite 5);

6) snipansgrundin–Medelkallan alue, johon kuu-
luu noin 3 260 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Mustasaaren kunnassa (liite 6);

7) Möylyn alue, johon kuuluu noin 760 hehtaaria 
valtion omistamia alueita kemin kaupungissa (liite 7).

Hylkeidensuojelualueiden rajat on merkitty punai-
sella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä oleviin 
karttoihin.

3 §
rauhoitus

rauhoituksesta hylkeidensuojelualueella on voimas-
sa, mitä luonnonsuojelulain 13 §:ssä säädetään.

Poikkeuksista rauhoitukseen on voimassa, mitä 
luonnonsuojelulain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 
2 momentissa sekä 15 §:n 1 ja 2 kohdassa säädetään.

4 §
Liikkumisen rajoittaminen

Hylkeidensuojelualueella ei saa liikkua ilman Metsä-
hallituksen lupaa lähempänä kuin puolen merimailin 
etäisyydellä alueella olevista luodoista tai luotoryh-
mistä siten kuin liitteenä oleviin karttoihin on merkit-
ty.

sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hylkei-
densuojelualueella ei saa liikkua 1.2.–15.6. ilman 
Metsähallituksen lupaa.

Hylkeidensuojelualueilla voidaan 1 ja 2 momentin 
estämättä liikkua virallisilla vesikulkuväylillä ja ryh-
tyä muuallakin merialueiden valvontaan, pelastustoi-
mintaan sekä merenkulun turvalaitteiden huoltoon ja 
vesikulkuväylien kunnossapitoon liittyviin toimiin.

sandkallanin – stora kölhällenin hylkeidensuoje-
lualueen läpi voidaan 1 ja 2 momentin säännösten es-
tämättä kulkea liitekarttaan 1 rasterilla merkityllä rei-
tillä.

5 §
kalastus

ammattikalastajien harjoittama troolikalastus, kalas-
tus ohutlankaisilla verkoilla sekä sellaisilla rysillä ja 
loukuilla, joiden nielusta hylje ei pääse sisään ja ka-
lastukseen liittyvä liikkuminen on sallittu hylkeiden-
suojelualueilla muissa kuin 4 §:n 1 momentissa tar-
koitetuissa osissa suojelualuetta.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

kallbådanin hylkeidensuojelualueella sijaitsevan ma-
jakan muukin kuin 4 §:n 3 momentin mukainen käyttö 
on luonnonsuojelulain 13 §:n estämättä sallittu alueel-
le laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisella 
tavalla. Myös muille hylkeidensuojelualueille voidaan 
tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuun nitelmat, joissa 
voidaan erityisesti ottaa huomioon mahdollisuudet 
hylkeiden tarkkailuun.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Metsähallitus 
yhteistyössä niiden kanssa, joita asia koskee, ja sen 
vahvistaa ympäristöministeriö.

7 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 
2001.

Ympäristöministeri Satu Hassi

Hallitusneuvos Hannu karjalainen
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Maa- ja metsätalousministeriön 
päätös vastustettavista  

eläintaudeista
(426/93)

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 anne-
tun eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin nojalla 
päättänyt: 

1 §
eläintautiasetuksen (601/80) 1 §:ssä tarkoitettuina 
helposti leviävinä eläintauteina pidetään seuraavia 
eläintauteja:

 1) suu- ja sorkkatauti
 2) sikarutto
 3) afrikkalainen sikarutto
 4) swine vesicular -tauti (sVD)
 5) sikojen transmissible gatroenteritis (tGe)
 6) linturutto (avian influenza)
 7) newcastlen tauti
 8) karjarutto
 9) pienten märehtijäin rutto (PPr)
10) Vesicular stomatitis -tauti
11) Bluetongue-tauti
12) afrikkalainen hevosrutto
   (african horse sickness)
13) hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus
   (Wee, eee, Vee)
14) lammas- ja vuohirokko
15) lumpy skin disease -tauti
16) rift Valley fever -kuume
17) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)
18) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHs)
19) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen
   kuolio (iHn)
20) tarttuva lohen anemia (isa)

2 §
eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina vaarallisina 
eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

 1) pernarutto (anthrax)
 2) ritinärutto (Cloxtridium chauvoei)
 3) luomistauti (Br. abortus, Br. melitensis,
   Br. suis
 4) tuberkuloosi
 5) salmonella dublin -tartunta nautaeläimillä
 6) sikojen trikinoosi
 7) pseudorabies (aujeszkyntauti)
 8) teschenintauti
 9) valkovatsuri (salmonella pullorum,
   -gallinarum)
10) kanakolera (pasteurellosis avium)
11) raivotauti (rabies)
12) räkätauti (malleus)
13) dourine (trypanosoma equiperdum)
14) hevossyyhy (sarcoptes equi)
15) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

16) ekinokokkoosi
17) Mycoplasma gallisepticum -tartunta
18) Maedi/Visna, CaeV (Caprine arthritis/
    encephalitis -virus)
19) scrapie
20) Bse (bovine spongiform encephalopathy)

3 §
eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina valvottavina 
eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

 1) nautaeläinten tarttuva leukoosi
 2) utaretulehdus pitoeläimiksi myytävillä nauta-

eläimillä
 3) porsasyskä sikalassa, joka kuuluu koeryhmiä 

koeasemille lähetettä vien sikaloiden terveys-
valvontaohjelmaan

 4) aivastustauti, kuten edellä kohdassa 3
 5) dysenteria, kuten edellä kohdassa 3
 6) actinobacillus pleuropneumonia -tartunta,
 kuten edellä kohdassa 3
 7) Clostridium perfringens -tyyppi C-tartunta, ku-

ten edellä kohdassa 3
 8) naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen
 vulvovaginiitti (iBr/iPV)
 9) hevosen näivetystauti (anaemia infectiosa
 equorum)
10) salmonellan aiheuttama tarttuva kesken-
 vasominen (s. abortus equi)
11) muut salmonellatartunnat kotieläimillä paitsi 

edellä 2 §:n 5 ja 9 sekä 3 §:n 10 kohdissa maini-
tut

12) leptospiroosi
13) siipikarjan ornitoosi
14) minkkien virusripuli
15) kettusyyhy (sarcopter scbiei var. vulpis)
16) mehiläisten varroatoosi (Varroa jacobsoni)
17) turkiseläinten penikkatauti
18) mehiläisten esikotelomätä
19) lohikalojen paisetauti, furunkoloosi (aeromo-

nas salmonicida)
20) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (iPn)
21) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BkD)
22) kalojen Gyrodactylus salaria -tartunta teno-

joen, näätämöjoen, Paatsjoen, luttojoen ja 
uutuanjoen vesistöjen alueella.

23) mehiläisten akariaasi (acrapis Wodii)

4 §
tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 
1993.

tällä päätöksellä kumotaan 14 päivänä joulukuuta 
1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista 
(1095/90).
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Maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja  

elintarvikeosaston päätös 
(nro 9/eeO/1999)

Voimaantulo- ja voimassaoloaika
20.5.1999–toistaiseksi

kumoaa
raivotaudin vastustamisesta 19.9.1980 annettu maa- 
ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosaston yleis-
kirje nro 185,

raivotaudin eli rabieksen leviämisen ennaltaehkäi-
semisestä 31.1.1989 annettu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön eläinlääkintäosaston päätös nro 148/50–89

Valtuutussäännökset
eläintautilaki (55/1980, muut 809/1992 ja 424/1994) 
5, 8, 9, 10, 12 ja 12 a §

eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 
annettu asetus (1363/1994) 9, 10 ja 19 §

Vastaavat eY-säädökset
neuvoston direktiivi 92/117/etY; eYVl n:o l 62, 
15.3.1993, s. 38

raivotaudin vastustaminen

Yleistä
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto antaa tässä päätöksessä säännökset 
raivo taudin vastustamisesta.

säännökset ovat sitovia. niitä on velvoittavina 
noudatettava säännöksissä tarkoitetuissa yksityista-
pauksissa. kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luo-
miseksi selostettu raivotaudin yleistä taudinkuvaa eri 
eläimillä ja tartunnan leviämistä. riittävän yleiskuvan 
luomiseksi on päätöksessä myös selostettu kansainvä-
lisistä velvoitteista aiheutuvia menettelytapasäännök-
siä. nämä on kirjoitettu petiitillä erotukseksi päätök-
sen sitovista säännöksistä lisäksi päätöksen kohdassa 
2.3 on annettu suosituksia koirien ja kissojen omista-
jille. suositukset on painettu kursiivilla.

säädösten nimien jälkeen sulkuihin merkitty kir-
jain–numero -tunnus (esim. D 4) viittaa eläinlääkintö-
lainsäädäntökirjassa säädöksille annettuihin tunnuk-
siin.

sisällYsluettelO

1. taudinkuva ja leviäminen
2.  rokottaminen raivotautia vastaan
2.1. Metsästyskoirat
2.2.  Viranomaisten palveluskoirat
2.3.  Muut koirat ja kissat
2.4.  asiakirjat ja valvonta
3.  Villieläinten syöttirokotukset

4.  raivotautitilanteen seuranta
5.  toimenpiteet epäiltäessä raivotautia oireiden 

perusteella kotieläimessä
5.1.  ilmoitus epäilystä ja eläimen tarkastus
5.2.  eläimen eristäminen tai määrääminen lopetet-

tavaksi
5.3.  eläimen lopettaminen ja lähettäminen tutkitta-

vaksi
6.  toimenpiteet epäiltäessä raivotautia luonnon-

varaisessa eläimessä
7.  Muut eläimet raivotautiseksi epäillyn eläimen 

pureman kohteina
7.1.  rokotettu koira tai kissa pureman kohteena
7.2.  rokottamaton koira tai kissa pureman kohteena
7.3.  Muut kotieläimet pureman kohteena
7.4.  Muut määräykset
8.  toimenpiteet, kun vapaana oleva koira on ylit-

tänyt Venäjän ja suomen välisen rajan
8.1.  suomesta lähtöisin oleva koira
8.1.1. koirassa ei todeta puremahaavoja
8.1.2. koirassa todetaan puremahaavoja
8.2.  Venäjältä lähtöisin oleva koira tai koira, jonka 

alkuperää ei tunneta
8.2.1. koirassa ei todeta puremahaavoja
8.2.2.  koirassa todetaan puremahaavoja
9.  ilmoittaminen terveysviranomaisille
10.  epidemiologinen selvitys ja muut toimenpiteet, 

kun raivotautidiagnoosi on varmistettu
11.  luonnonvaraisia petoeläimiä koskevat sään-

nökset
11.1. kuolleena löytynyt luonnonvarainen petoeläin
11.2. Pienpetojen ottaminen luonnosta tarhattavaksi
12.  Muut säännökset
13.  kustannukset ja korvaukset
14.  toimitusilmoitukset ja laskut

1. taudinkuva ja leviäminen

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto (jäljempänä osasto) on vastustettavista 
eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta antamas-
saan päätöksessä (1346/1995, D 4) määrännyt raivo-
taudin vaaralliseksi eläintaudiksi.

raivotauti eli rabies on rhabdo-viruksen aiheutta-
ma kaikkiin tasalämpöisiin eläimiin ja ihmiseen tart-
tuva keskushermostosairaus. tauti leviää yleisimmin 
sairastuneen eläimen pureman välityksellä. tauti voi 
kuitenkin tarttua myös ihohaavojen kautta syljen väli-
tyksellä. Hoitamattomana tauti johtaa ihmisen ja 
eläinten menehtymiseen. tartunnan pääasiallisia le-
vittäjiä ovat luonnonvaraiset petoeläimet kuten kettu, 
supikoira, susi ja mäyrä sekä kotieläimistä koira ja 
kissa. kaikki maanisäkäslajit, lepakko mukaan luettu-
na, voivat olla tartunnankantajia, mutta yleensä vain 
petoeläimillä on merkitystä taudin levittäjänä. tartun-
nan saanut eläin voi erittää raivotautivirusta syljes-
sään yli kaksi viikkoa ennen oireiden ilmenemistä.

leviämisestä johtuen raivotaudilla on kolme eko-
logista esiintymismuotoa. asuttujen alueiden eli ur-
baanissa raivotaudissa leviäminen tapahtuu koirien ja 
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kissojen keskuudessa ja näistä muihin kotieläimiin ja 
rottiin sekä mahdollisesti ihmiseen. sylvaattisessa eli 
metsäraivotaudissa leviäminen tapahtuu luonnonva-
raisten eläinten, kuten suden, ketun ja supikoiran, 
muodostamassa tartuntaketjussa. taudin kolmas 
esiin tymismuoto on lepakkoraivotauti, joka leviää 
pää asiassa lepakkoyhdyskunnissa, mutta voi satun-
naisesti levitä myös muihin eläimiin ja ihmiseen. sekä 
vertaimevät että hyönteisiä syövät lepakot voivat olla 
raivotaudin kantajia.

urbaania raivotautia ei esiinny Pohjois-amerikas-
sa eikä euroopassa turkkia lukuunottamatta. sylvaat-
tinen raivotauti on toisen maailmansodan jälkeen le-
vinnyt ns. Puolan käytävän kautta euroopassa pää-
asiassa kettujen levittämänä n. 25–60 km vuodessa 
länteen. leviämisraja on tällä hetkellä saksan ja 
luxem burgin rajalla. lepakkoraivotautia on todettu 
euroo passa mm. Hollannissa, ranskassa, saksassa ja 
tanskassa.

suomessa on viimeksi todettu raivotautia vuonna 
1989 ja suomi on Maailman terveysjärjestön (WHO) 
luokituksen mukaisesti raivotautivapaa maa.

raivotaudin itämisaika vaihtelee 14 vuodokaudes-
ta 6 kuukauteen tai saattaa olla jopa pidempi. keski-
määräinen itämisaika on kuitenkin 4–8 viikkoa. klii-
nisten oireiden ilmetessä eläin kuolee 10 päivän kulu-
essa. raivotaudin oirekuva ei ole yhtenäinen, vaan ku-
vastaa eriasteisia keskushermostovaurioita, joita voi 
esiintyä muissakin sairauksissa. klassiseen oireku-
vaan kuuluu ilman ärsytystä esiintyvä (provosoima-
ton) hyökkäävyys eläviä olentoja ja jopa esineitä koh-
taan sekä voimakas syljen eritys. eläimen vielä pysty-
essä nielemään se saattaa syödä vieraita esineitä kuten 
tikkuja, kiviä jne. tämän raivoisan muodon vaihtoeh-
tona esiintyy ns. hiljainen raivotauti, jossa eläin muut-
tuu luonnottaman säyseäksi ja vähitellen yhä apaatti-
semmaksi. usein oirekuva voi kuitenkin arvaamatta 
muuttua, joten selvää rajaa näiden oiremuotojen välil-
le ei voi asettaa. alkuoireista riippumatta halvausilmi-
öt lisääntyvät taudin edetessä. Muutaman päivän ku-
luttua eläin alkaa hoiperrella ja nielemiskyky häviää, 
mistä juontaa juurensa aikaisemmin käytetty nimitys 
vesikauhu.

Koirilla 2–3 päivää jatkunutta, useimmiten huo-
maamatonta esivaihetta seuraa joko raivoisa tai hiljai-
nen oirekuva. ensimmäisenä oireena voi olla ystäväl-
lisen koiran muuttuminen hermostuneeksi ja epävar-
maksi. raivoisassa muodossa koira muuttuu rauhatto-
maksi, juoksee pupillit laajentuneena päämäärättö-
mästi pitkiäkin matkoja purren kaikkea eteen osuvaa. 
koirat kuolevat keskimäärin kolmen vuorokauden (1–
10 vrk) kuluttua oireiden ilmenemisestä. Kissoilla rai-
votauti saa yleisimmin hyökkäävän muodon.

Supikoirissa ja ketuissa raivotaudin aiheuttama 
muutos ilmenee useimmiten siten, että eläin on poik-
keuksellisen kesy ja siltä puuttuu itsesuojeluvaisto. 
ne liikkuvat ihmisasumusten pihapiirissä keskellä 
päivää, jopa pyrkien sisälle taloihin. usein raivotauti-
set supikoirat osoittavat aggressiivisuutta tai täydellis-
tä pelottomuutta koiria kohtaan. Provosoimatonta ih-

miseen kohdistuvaa aggressiivisuutta ei suomen rai-
votautisissa pienpedoissa ole todettu.

Naudalla oireet ilmenevät aluksi usein epämääräi-
sinä ruuansulatushäiriöinä ja voimakkaana syljen eri-
tyksenä. Muutaman päivän kuluessa esille tulevat kes-
kushermosto-oireet näkyvät ensin ylivirkeytenä ja 
säikkyytenä äänille. nauta muuttuu levottomaksi, 
mylvii luonnottomasti, kuopii ja puskee. tyypillisenä 
oireena ilmenee jatkuvaa ulostamis- ja virtsaamisyri-
tystä eläimen seisoessa tuijottavin katsein selkä köy-
ryssä ja häntä koholla. eläin saattaa myös riuhtoa it-
sensä irti kytkinketjustaan ja rynnätä silmittömästi eri 
kohteita päin.

tartunnan saaneella hevosella oireet muistuttavat 
jäykkäkouristuksen oireita. Purema-alueella esiintyy 
kutinaa, eläimellä on nielemisvaikeuksia, se on kiih-
tynyt ryntäillen päämäärättömästi aitoja ja seiniä päin. 
kuolema seuraa muutamassa tunnissa oireiden ilme-
nemisen jälkeen.

raivotaudin saanut sika juoksee karsinassa tyypil-
lisesti ympyrää, on ärtynyt, ja saattaa syödä omat por-
saansa ja kuolee 2–4 päivässä oireiden alkamisen jäl-
keen.

lepakoiden voidaan tyypillisesti havaita lentävän 
yksikseen valoisana vuorokauden aikana, joskus tus-
kaisesti kirkuen. kun halvausoireet ilmenevät, ne jää-
vät paikoilleen kyyhöttämään.

2. rokottaminen raivotautia vastaan

2.1. Metsästyskoirat
Metsästyksessä käytettävien koirien on oltava roko-
tettuja raivotautia vastaan koko maassa. luolakoira-
metsästyksessä käytettävät koirat on rokotettava vuo-
sittain, muut metsästyskoirat vähintään joka toinen 
vuosi.

rokotus raivotautia vastaan on annettava viimeis-
tään 30 päivää ennen metsälle vientiä. uusintaroko-
tuksessa ei odotusaikaa tarvita silloinkaan, kun edelli-
sestä rokotuksesta on kulunut yli 24 kuukautta.

2.2. Viranomaisten palveluskoirat
Viranomaisten palveluskoirat kuten poliisikoirat, huu-
mekoirat, rajavartiolaitoksen koirat ja puolustusvoi-
mien koirat on rokotettava raivotautia vastaan joka 
toinen vuosi.

2.3. Muut koirat ja kissat
Osasto suosittelee, että muutkin kuin kohdissa 2.1. ja 
2.2. tarkoitetut koirat ja kaikki kissat rokotettaisiin 
raivotautia vastaan myös aikana, jolloin maassa ei 
esiinny raivotautia. Koirat ja kissat voidaan rokottaa 
neljän kuukauden iässä ja uusintarokotus suositellaan 
annettavaksi 12 kuukauden iässä. Tämän jälkeen ro-
kotus on syytä antaa kahden vuoden välein.

2.4. Asiakirjat ja valvonta
rokotuksen suorittaneen eläinlääkärin on annettava 
todistus suoritetusta rokotuksesta tai siitä on tehtävä 
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merkintä eläimen rekisterikirjaan tai muuhun vastaa-
vaan asiakirjaan. eläinlääkärin on tehtävä merkintä 
suoritetusta rokotuksesta myös omiin potilastietoihin-
sa tai muuhun vastaavaan luetteloon. eläimen omista-
jan on säilytettävä todistus tai asiakirja ja pyynnöstä 
esitettävä eläinlääkintä- tai tulliviranomaisille.

3. Villieläinten syöttirokotukset
Osasto päättää erikseen raivotaudin leviämisen estä-
miseksi suoritettavasta villieläinten rokottamisesta 
syöttirokotteiden avulla. syöttirokotuksen ajankoh-
dasta ja rokotusalueesta osasto tiedottaa ennen syöt-
tien levittämistä.

4. raivotautitilanteen seuranta
suomen tilannetta raivotaudin suhteen seurataan tut-
kimalla näytteeksi lähetetyt koti- ja luonnonvaraiset 
eläimet eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksessa 
(eela) raivotaudin varalta. eela ilmoittaa positiivi-
sista tuktimustuloksista välittömästi osastolle. tutki-
mustulokset ja lukumäärän kaikista raivotaudin varal-
ta tutkituista eläimistä eela ilmoittaa kuukausittin 
osastolle.

Osasto raportoi seurantatutkimuksen tulokset vuo-
sittain euroopan yhteisön komissiolle ja kansainväli-
selle eläintautijärjestölle (Oie) sekä kuukausittain 
Maailman terveysjärjestölle (WHO).

5. toimenpiteet epäiltäessä raivotautia 
oireiden perusteella kotieläimessä

5.1. Ilmoitus epäilystä ja eläimen tarkastus
jos eläimen omistaja tai haltija epäilee eläimessä rai-
votautia, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi kun-
naneläinlääkärille.

jos muu eläinlääkäri kuin kunnaneläinlääkäri saa 
tietää eläimestä, jossa on syytä epäillä raivotautia, on 
hänen ilmoitettava siitä välittömästi kunnaneläinlääkä-
rille tai jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänin-
eläinlääkärille tai osaston eläinlääkärille. kunnaneläin-
lääkärin on omasta aloitteestaan tai läänineläinlääkärin 
määräyksestä välittömästi mentävä paikalle, tutkittava 
eläin ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

5.2. eläimen eristäminen tai määrääminen 
lopetettavaksi

jos kunnaneläinlääkäri tutkittuaan eläimen pitää 
oirei den ja saamiensa tietojen perusteella raivotautia 
todennäköisenä, on hänen määrättävä epäilty eläin 
eristettäväksi aidatulle alueelle tai muuhun suljettuun 
tilaan vähintään kahden viikon ajaksi. jos eläimellä 
kahden viikon kuluttua kunnaneläinlääkärin suoritta-
massa uusintatarkastuksessa ei voida todeta raivotau-
tiin viittaavia oireita, kunnaneläinlääkäri voi vapaut-
taa eläimen eristyksestä.

ellei kiinniottamista ja -pitämistä voida vaaratta 
tehdä, on eläin määrättävä lopetettavaksi. jos tällai-
nen eläin on ehtinyt purra ihmistä, on eläin välittö-
mästi lopetettava ja sen pää tai koko ruho lähetettävä 

tukittavaksi Helsingin eela:aan raivotaudin varalta. 
kunnaneläinlääkärin on huolehdittava tarvittavien 
näytteiden lähettämisestä tutkittavaksi raivotaudin va-
ralta myös silloin, kun eläin menehtyy eristyksen ai-
kana.

jos uusintatarkastuksessa edelleen todetaan kes-
kushermostosairauteen viittaavia oireita, ei raivotau-
tia voida enää pitää todennäköisenä. jos kyseessä on 
yli 20 kk ikäinen nautaeäin on toimittava Bse-taudin 
vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 
(15/eeO/1998) mukaisesti. jos kyseessä on lammas 
tai vuohi on toimittava lampaiden ja vuohien scrapien 
vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 
(27/eOO/1997) mukaisesti. Muissa tapauksissa on 
toimittava läänineläinlääkärin antamien määräysten 
mukaisesti.

5.3. eläimen lopettaminen ja lähettäminen 
tutkittavaksi

jos eläin määrätään lopetettavaksi, on lopetus suori-
tettava siten, ettei eläimen päätä vahingoiteta. lope-
tettu tai kuollut kokonainen eläin tai eläimen pää on 
aina lähetettävä tutkittavaksi Helsingin eela:an. jos 
eläimen pää on lopetettaessa vahingoittunut, pään 
mukana on lähetettävä osa kaularankaa, ellei koko 
eläintä lähetetä tutkittavaksi.

raivotautiseksi epäiltyä elävää tai kuollutta eläintä 
käsiteltäessä on noudatettava suurta varovaisuutta ja 
käytettävä ehdottomasti suojakäsineitä. Henkilö, jolla 
on käsissään haavoja, ei saa koskea raivotautiseksi 
epäiltyyn eläimeen. Mitään eläimen osaa ei saa käyt-
tää hyödyksi. raato on näytteenoton jälkeen välittö-
mästi haudattava tai poltettava ja paikka, jossa eläintä 
on pidetty, on huolellisesti puhdistettava ja desinfioi-
tava kunnaneläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

6. toimenpiteet epäiltäessä raivotautia 
luonnonvaraisesssa eläimessä

jos kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri saa tie-
tää poikkeuksellisesti käyttäytyvästä luonnonvarai-
sesta ketusta, sudesta, supikoirasta, mäyrästä tai 
muusta luonnonvaraisesta eläimestä, on eläin pyrittä-
vä lopettamaan ja lähettämään tutkittavaksi raivotau-
din varalta Helsingin eela:an. kunnaneläinlääkärin 
on selvitettävä, onko sairastuneeksi epäilty luonnon-
varainen eläin mahdollisesti purrut kotieläimiä tai ih-
misiä kulkureittinsä varrella.

eläimen lopetuksessa on noudatettava kohdan 5.3 
määräyksiä.

7. Muut eläimet raivotautiseksi epäillyn 
eläimen pureman kohteina

7.1. rokotettu koira tai kissa pureman kohteena
jos raivotautiseksi epäitly eläin puree koiraa tai kis-
saa, joka on rokotettu raivotautia vastaan puremaa 
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edeltävien 12 kuukauden aikana, on kunnaneläinlää-
kärin rokotettava pureman saanut eläin välittömästi 
uudelleen ja määrättävä eläin pidettäväksi kytkettynä 
omistajan valvonnassa 45 päivän ajan. kytkettynä pi-
tämisen aikana eläimen karkaaminen on kaikin tavoin 
estettävä ja eläintä ulkoilutettava vain talutushihnassa. 
lisäksi eläin on pidettävä erossa perheen ulkopuoli-
sista eläimistä ja ihmisistä.

kunnaneläinlääkärin on tarkastettava eläin 45 päi-
vän kuluttua ja hän voi vapauttaa eläimen kytkennästä, 
jos eläimessä ei ole havaittavissa raivotautiin  
viittaavia oireita. Vastaavalla tavalla voidaan toimia 
silloin, kun pureman kohteena ollut eläin on rokotet- 
tu raivotautia vastaan vähintään kahdesti, mutta vii-
meisestä rokotuskerrasta on kulunut 12–24 kuukautta.

jos pureman saaneessa eläimessä kytkennän aika-
na havaitaan raivotautiin viittaavia oireita, on mene-
teltävä kohdan 5 mukaisesti.

jos raivotautiepäily pureman aiheuttaneella eläi-
mellä osoittautuu aiheettomaksi, kunnaneläinlääkäri 
voi vapauttaa kaikki kytkettäväksi määrätyt eläimet 
ennen kuin 45 päivää on kulunut.

7.2. rokottamaton koira tai kissa pureman 
kohteena

jos raivotautiseksi epäilty eläin puree koiraa tai kis-
saa, jota ei ole rokotettu raivotautia vastaan tai jonka 
edellisestä rokotuksesta on kulunut yli kaksi vuotta, 
kunnaneläinlääkärin on suositeltava koiran tai kissan 
lopettamista. jos omistaja ei halua lopettaa eläintä, 
hänen on eristettävä eläin kunnaneläinlääkärin hyväk-
symään paikkaan kuuden kuukauden ajaksi. jos eläi-
messä ilmenee raivotautiin viittaavia oireita eristyk-
sen aikana, omistajan on ilmoitettava niistä välittö-
mästi kunnaneläinlääkärille. kunnaneläinlääkärin on 
tarkastettava koira tai kissa eristysajan lopussa ja jos 
siinä ei ole havaittavissa raivotaudin oireita, se voi-
daan vapauttaa eristyksestä. koira ja kissa voidaan ro-
kottaa viiden kuukauden kuluttua eristyksen alkami-
sesta raivotautia vastaan.

jos pureman saaneella eläimellä eristyksen aikana 
havaitaan raivotautiin viittaavia oireita, on meneteltä-
vä kohdan 5 mukaisesti.

jos raivotautiepäily pureman aiheuttaneella eläi-
mellä osoittautuu aiheettomaksi, kunnaneläinlääkäri 
voi vapauttaa kaikki eristykseen määrätyt eläimet 
eristyksestä ennen eristysajan päättymistä.

7.3. Muut kotieläimet pureman kohteena
jos kunnaneläinlääkäri saa tietoonsa, että raivotauti-
seksi epäilty eläin on purrut nautaeläintä, hevosta, 
lammasta, vuohta tai muuta kotieläintä, on pureman 
kohteeksi joutunut eläin lopetettava tai eristettävä 
kuuden kuukauden ajaksi omistajan valvonnassa kun-
naneläinlääkärin hyväksymään paikkaan. eläimessä 
mahdollisesti ilmenevistä raivotautiin viittaavista oi-
reista on omistajan ilmoitettava välittömästi kunnan-
eläinlääkärille. eristyksessä olevaa eläintä ei saa lä-
hettää teuraaksi ilman läänineläinlääkärin lupaa.

jos pureman saaneessa eläimessä eristyksen aika-
na havaitaan raivotautiin viittaavia oireita, on mene-
teltävä kohdan 5 mukaisesti.

jos raivotautiepäily pureman aiheuttaneella eläi-
mellä osoittautuu aiheettomaksi, kunnaneläinlääkäri 
voi vapauttaa kaikki eristykseen määrätyt eläimet 
eristyksestä ennen eristysajan päättymistä.

7.4. Muut määräykset
Osasto voi tarvittaessa antaa muita määräyksiä toi-
menpiteistä, joita on noudatettava pureman kohteeksi 
joutuneen eläimen osalta.

8. toimenpiteet, kun vapaana oleva koira 
on ylittänyt Venäjän ja Suomen välisen 

rajan

8.1. Suomesta lähtöisin oleva koira
kun kunnaneläinlääkärille ilmoitetaan suomesta läh-
töisin olevasta koirasta, jonka epäillään vapaana olles-
saan ylittäneen maan itärajan, on kunnaneläinlääkärin 
ellei koiraa voida tuoda ilman taudin leviämisen vaa-
raa hänen luokseen, mentävä paikalle tarkastamaan 
koira. tarkastuksessa kunnaneläinlääkärin on selvitet-
tävä, onko koiralla puremahaavoja ja onko koira roko-
tettu raivotautia vastaan.

jos koiran omistajaa ei saada selville, on toimittava 
kohdan 8.2. mukaisesti.

8.1.1 koirassa ei todeta puremahaavoja
jos koirassa ei todeta puremahaavoja ja jos koira on 
rokotettu raivotautia vastaan enintään 24 kuukautta 
ennen kiinniottoa (paluuta Venäjältä suomen puolel-
le), voidaan koira luovuttaa omistajalleen.

jos raivotautirokotuksesta on yli 24 kuukautta ja 
tästä aiemmasta rokotuksesta on todistus olemassa, 
voidaan koira luovuttaa omistajalleen sen jälkeen, kun 
kunnaneläinlääkäri on rokottanut koiran raivotautia 
vastaan.

jos koiraa ei ole koskaan rokotettu raivotautia vas-
taan, kunnaneläinlääkärin on määrättävä koira eristet-
täväksi 45 päivän ajaksi omistajan valvonnassa kun-
naneläinlääkärin hyväksymään paikkaan. ennen eris-
tyksen alkamista kunnaneläinlääkärin on rokotettava 
koira raivotautia vastaan. kunnaneläinlääkärin on tar-
kastettava koira eristysajan lopussa ja hän voi päästää 
sen erityksestä, jos koirassa ei voida havaita raivotau-
tiin viittaavia oireita.

8.1.2 koirassa todetaan puremahaavoja
jos koirassa todetaan puremahaavoja, mutta se on ro-
kotettu raivotautia vastaan kiinniottoa edeltävien 12 
kuukauden aikana, on koira rokotettava välittömästi 
uudelleen ja pidettävä kohdan 7.1 mukaisesti kytket-
tynä omistajan valvonnassa 45 päivän ajan. Vastaaval-
la tavalla voidaan toimia silloin, kun eläin on rokotet-
tu raivotautia vastaan vähintään kahdesti, mutta vii-
meisestä rokotuskerrasta on 12–24 kuukautta. kun-
naneläinlääkärin on tarkastettava koira eristysajan lo-
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pussa ja hän voi päästää koiran eristyksestä, jos sillä ei 
ole havaittavissa raivotautiin viittaavia oireita.

jos koirassa todetaan puremahaavoja ja jos koiraa 
ei ole rokotettu raivotutia vastaan tai jos edellisestä ro-
kotuksesta on yli kaksi vuotta, kunnaneläinlääkärin 
on suositeltava koiran lopettamista. jos omistaja ei 
halua lopettaa eläintä, hänen on eristettävä eläin kun-
naneläinlääkärin hyväksymään paikkaan kuuden kuu-
kauden ajaksi. Mikäli eläimessä ilmenee raivotautiin 
viittaavia oireita eristyksen aikana, omistajan on il-
moitettava niistä välittömästi kunnaneläinlää kärille. 
kunnaneläinlääkärin on tarkastettava koira eristys-
ajan lopussa ja jos sillä ei ole havaittavissa raivotaudin 
oireita, kunnaneläinlääkäri voi vapauttaa sen eristyk-
sestä. koira voidaan rokottaa eristyksen alkamisesta 
viiden kuukauden kuluttua raivotautia vastaan.

8.2. Venäjältä lähtöisin oleva koira tai koira, 
jonka alkuperää eri tunneta

jos koirassa ei todeta puremahaavoja, kunnaneläinlää-
kärin on määrättävä koira eristettäväksi aidatulle alu-
eelle tai suljettuun tilaan kahden viikon ajaksi. eris-
tysaikana kunnaneläinlääkärin on pyrittävä selvittä-

mään koiran omistaja ja palauttamaan koira hänelle.
jos koiran omistaja saadaan selville ja koiran koti-

paikka on Venäjällä, kunnaneläinlääkärin on määrät-
tävä koira vietäväksi pois maasta  välittömästi.

jos omistajaa ei saada selville, on kunnaneläinlää-
kärin lopetettava koira kahden viikon eristysajan jäl-
keen ja toimitettava sen pää Helsingin eela:an tukit-
tavaksi raivotaudin varalta.

jos koirassa on käyttäytymisen tai muiden seikko-
jen vuoksi syytä epäillä raivotautia, on meneteltävä 
kohdan 5 mukaisesti.

8.2.2 koirassa todetaan puremahaavoja
jos koiralla todetaan selviä puremahaavoja, on koira 
määrättävä eristettäväksi aidatulle alueelle tai suljet-
tuun tilaan. koiralle on annettava asianmukainen 
eläinlääkinnällinen hoito, jos tämä voidaan vaaratta 
tehdä.

eristysaikana kunnaneläinlääkärin on pyrittävä 
selvittämään koiran omistaja. jos koira on Venäjältä 
lähtöisin ja jos koiraa ei ole rokotettu raivotautia vas-
taan, kunnaneläinlääkärin on suositeltava koiran lo-
pettamista sen omistajalle. jos omistaja ei halua koi-
ran lopettamista, kunnaneläinlääkärin on määrättävä 
koira vietäväksi välittömästi pois maasta.

jos koiran omistajaa ei saada selville kolmen päi-
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nakin sen pää lähetetään tutkittavaksi raivotaudin va-
ralta eela:an Helsinkiin.

11.2. Pienpetojen ottaminen luonnosta  
tarhattavaksi

luonnonvaraisten eläinten ottamisesta tarhattavaksi 
säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996, F 1) ja eläin-
suojeluasetuksessa (396/1996, F 2).

12. Muut säännökset

raivotautirokotteen luovuttamisesta säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksessä lääkkeiden 
käy töstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
nässä (16/eeO/1996, B 17). immunologisten eläin-
lääkevalmisteiden maahantuonnista ja jakelusta sää-
detään lääkelaissa (395/1987, B 1).

koirien kuljettamisesta Manner-suomesta ahve-
nanmaalle säädetään koirien ja kissojen kuljetuksen 
rajoittamisesta raivotaudin eli rabieksen leviämisen 
ehkäisemiseksi Manner-suomesta ahvenanmaan 
maakuntaan 13.5.1988 annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksessä 
(387/512-88, D 48).

koirien ja kissojen sisämarkkinakaupasta ja muus-
ta tuonnista euroopan yhteisön alueelta säädetään 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätöksessä eräiden eläinten ja tavaroi-
den eläintautivaatimuksista euroopan yhteisön sisä-
markkinoilla (27/1995, e 5).

koirien ja kissojen maahantuonnista euroopan yh-
teisön ulkopuolelta säädetään maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksessä eräiden kolmansista maista tuo-
tavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen 
eläintautivaatimuksista (231/1997, e 26).

13. kustannukst ja korvaukset

tämän päätöksen kohtien 2, 5 ja 7 mukaisesta eläi-
men  eristämisestä  ja  rokottamisesta  aiheutuvista 
kustannuksista sekä kohdan 8 mukaisista kaikista 
toimenpiteistä  aiheutuneista  kustannuksista  vas-
taa eläimen omistaja. Jos eläimen omistajaa ei saa-
da  selville,  maksetaan  kohdan  8  mukaisten  toi-
menpiteiden  kustannukset  valtion  varoista.  Mui-
den  tämän  päätöksen  mukaisten  toimenpiteiden 
kustannukset maksetaan valtion varoista.

14. toimitusilmoitukset ja laskut

tämän päätöksen perusteella tehtäviin toimitusmat-
koihin ei tarvita eri määräystä. toimenpiteistä, lu-
kuunottamatta kohdassa 13 omistajan maksettavaksi 
määrätyistä kustannuksista, laskutetaan valtiota eläin-
lääkärien toimituspalkkioista annetun asetuksen 
(1269/1989, muut 282/1991) mukaisesti.

vän kuluessa eristyksen alkamisesta, kunnaneläin-
lääkärin on määrättävä koira lopetettavaksi kohdan 
5.3 mukaisesti. kunnaneläinlääkäri voi eläinsuo-
jelusyistä määrätä koiran lopetettavaksi jo aiemmin. 
lope tuksen jälkeen koiran pään on lähetettävä tutkit-
tavaksi raivotaudin varalta eela:an Helsinkiin.

jos koirassa on käyttäytymisen tai muiden seikko-
jen vuoksi syytä epäillä raivotautia, on meneteltävä 
kohdan 5 mukaisesti.

9. Ilmoittaminen terveysviranomaisille

kun kunnaneläinlääkäri saa tietoonsa seikkoja, joiden 
perusteella eläimessä on syytä epäillä raivotautia, on 
kunnaneläinlääkärin ilmoitettava tästä toimialueensa 
tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuk-
sen lääkärille maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (532/1997, 
D 4:1) mukaisesti. ilmoittaminen on tehtävä viimeis-
tään seuraavana arkipäivänä. raivotautidiagnoosin 
varmistuksesta on myös tehtävä välittömästi ilmoitus.

kunnaneläinlääkärin on varoitettava taudin tart-
tuvuudesta ja vaarallisuudesta henkilöitä, jotka ovat 
joutuneet raivotautiseksi epäillyn eläimen kanssa te-
kemisiin. Hänen on myös huolehdittava siitä, että eläi-
men kiinniottamiseen ja raadon käsittelyyn osallistu-
neet henkilöt saavat tarpeelliset ohjeet.

10. epidemiologinen selvitys ja muut 
toimenpiteet, kun raivotautidiagnoosi

on varmistettu

kun raivotautidiagnoosi on eela:ssa varmistunut, 
on kunnaneläinlääkärin läänineläinlääkärin kanssa 
yhdessä aloitettava epidemiologisen selvityksen teke-
minen tartunnan laajuuden selvittämiseksi. selvityk-
sessä on kartoitettava raivotautisen eläimen liikkumi-
nen vapaana, mahdollisesti pureman kohteeksi joutu-
neet eläimet sekä ihmiset. lisäksi todetun raivotauti-
tapauksen lähialueilla metsästäjien on pyrittävä sel-
vittämään mahdollisesti havaitut poikkeavuudet villi-
eläinten käyttäytymisessä.

Osasto ilmoittaa todetusta raivotautitapauksesta 
välittömästi euroopan Yhteisön komissiolle, kansain-
väliselle eläintautijärjestölle (Oie) ja maailman ter-
veysjärjestölle (WHO). Muista taudin varalta tehtä-
vistä toimenpiteistä osasto antaa erilliset ohjeet.

11. Luonnonvaraisia petoeläimiä  
koskevat säännökset

11.1. kuolleena löytynyt luonnonvarainen 
petoeläin

jos kunnaneläinlääkäri saa tietää kuolleena löydetystä 
luonnonvaraisesta ketusta, supikoirasta, sudesta, il-
veksestä, mäyrästä tai muusta luonnonvaraisesta peto-
eläimestä ja jos eläimen kuolemansyy ei ole ilmeinen, 
on kunnaneläinlääkärin huolehdittava, että eläin tai ai-
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Peurojen siirtoistutustarhojen 
terveysvaatimukset

377/00

1 §
Soveltamisala

tässä asetuksessa säädetään eläintautien leviämisen 
estämisestä riistanhoidollista tarkoitusta varten perus-
tetuissa luonnonvaraisten peurojen siirtoistutustar-
hoissa. Peuralla tarkoitetaan japaninpeuraa, kuusipeu-
raa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, metsäkaurista ja 
saksanhirveä.

Peurojen pyydystämisestä riistanhoidollista tarkoi-
tusta varten säädetään metsästyslaissa (615/1995). 
tarhausta koskevista eläinsuojeluvaatimuksista sää-
detään peurojen tarhaamiselle asetettavista eläinsuo-
jeluvaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksessä (11/eeO/1997).

2 §
tarhaaminen

ennen tarhauksen aloittamista kaikki peurat tulee 
merkitä tunnistamista varten korvamerkillä, tatuoin-
nilla tai mikrosirulla. Peuroja saadaan pitää tarhassa 
siirtoistutusta varten joulukuun 1 päivän ja toukokuun 
31 päivän välisenä aikana. tarhauksen jälkeen peurat 
on päästettävä takaisin luontoon. Pitempiaikaiseen 
tarhaukseen sovelletaan peuratarhojen terveysvalvon-
taohjelmasta annettua maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöstä (16/
eeO/1997).

sen jälkeen kun tarha on tyhjennetty peuroista, tar-
ha-alue on puhdistettava kahden viikon kuluessa si-
ten, että tarhasta ei aiheudu eläintautien leviämisen 
vaaraa.

tarhan alueella ei saa tarhauksen päättymisen jäl-
keen viiden vuoden aikana pitää seuraavia tuotanto-
eläimiä: nautaeläimiä, lampaita, vuohia tai poroja.

3 §
Ilmoitukset

siirtoistutustarhan pitäjän on joka kerta ennen tar-
hauk sen aloittamista tehtävä tarhauksesta ilmoitus sen 
kunnan kunnaneläinlääkärille, jonka toimi alueella 
tarha sijaitsee.

tarhan pitäjän on ilmoitettava kunnaneläinlääkä-
rille myös tarhauksen päättymisestä. Päättymistä kos-
keva ilmoitus on tehtävä viikon kuluessa siitä, kun 
peurat on päästetty takaisin luontoon.

4 §
Valvonta

tämän asetuksen säännösten noudattamisen valvon-
taa johtaa maa- ja metsä talousministeriön eläinlääkin-
tä- ja elintarvikeosasto. Valvontaviranomainen läänin 
alueella on läänineläinlääkäri ja kunnan alueella kun-
naneläinlääkäri.

kunnaneläinlääkärin on tarkastettava, että siirto-

tarhan alue on asianmukaisesti puhdistettu sen jäl-
keen, kun tarha on tyhjennetty eläimistä.

kunnaneläinlääkärin on vuosittain kesäkuun lop-
puun mennessä lähetettävä läänineläinlääkärille luet-
telo vastaanottamistaan 3 §:n mukaisista ilmoituksista 
ja tekemistään siirtoistutustarhojen tarkastuksista. 
läänineläinlääkärin on lähetettävä kunnaneläinlääkä-
rin lähettämät luettelot tiedoksi maa- ja metsätalous-
ministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle vuo-
sittain elokuun loppuun mennessä.

5 §
kustannukset

siirtoistutustarhan pitäjän on eläintautilain (55/1980) 
15 §:n nojalla suoritettava kunnaneläinlääkärille kor-
vaus 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tarhan puhdis-
tuksen tarkastamisesta. korvauksen suuruudesta sää-
detään eräistä eläintauti- ja eläinsuojelulain mukaan 
maksettavista korvauksista annetussa maa- ja metsä-
talousministeriön päätöksessä (2/eeO/1999).

6 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 
2000. asetusta sovel letaan 1 päivän joulukuuta 1999 
jälkeen aloitettuihin siirtoistutustar hauksiin.

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

eläinlääkintötarkastaja Minna suokko
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Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus

eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita 
käsittelevien laitosten valvonnasta ja 

eräiden sivutuotteiden käytöstä
annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläin-
tautilain (55/1980) 5§:n ja 12§:n nojalla, sellaisina 
kuin ne ovat, edellinen laissa 424/1994 ja jälkimmäi-
nen osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 luku
Yleiset säännökset

1§
Soveltamisala

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tällä asetuksella 
säännökset valvonnan järjestämisestä muita kuin ih-
misravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivu-
tuotteita ja käsiteltyjä sivutuotteita käsittelevissä, va-
rastoivissa tai hävittävissä

1) väliasteen laitoksissa,
2) varastointilaitoksissa,
3) käsittelylaitoksissa,
4) poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa,
5) öljykemian laitoksissa,
6) lemmikkieläinten ruokia valmistavissa laitok-

sissa,
7) teknisissä laitoksissa, sekä
8) sellaisissa laitoksissa ja sellaisilla tiloilla, joissa 

valmistetaan tai käsitellään eläimistä saatavia sivu-
tuotteita turkiseläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi 
kasvatettujen toukkien ruuaksi.

asetuksessa säädetään myös 1 momentissa tarkoi-
tetuille laitoksille tai tiloille saapuvien sekä niiltä läh-
tevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetusten 
valvonnan järjestämisestä.

lisäksi asetuksessa säädetään muiden kuin ihmis-
ravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuot-
teiden terveyssäännöistä annetun euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (eY) n:o 1774/2002, jäl-
jempänä sivutuoteasetus, 23 artiklan mukaisesta sivu-
tuotteiden käytöstä ja käytön valvonnasta.

tätä asetusta on noudatettava sen lisäksi, mitä on 
säädetty sivutuoteasetuksessa, ja sitä täydentävässä 
euroopan yhteisön lainsäädännössä.

asetusta ei sovelleta kompostointi- tai biokaasu-
laitosten toimintaan eikä lantaa teknisesti käsitteleviin 
laitoksiin.

eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvike-
hygieniasta annetun lain (1195/ 1996) mukaisten lai-
tosten osalta tätä asetusta sovelletaan ainoastaan teu-
rastamoiden ja teurastuspaikkojen yhteydessä toimi-
vien laitosten valvontaan.

2§
Muut säännökset

eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä on lisäksi 
voimassa, mitä säädetään seuraavissa säädöksissä:

1) maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä 
saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä 
 alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämi-
sestä (1374/2004);

2) maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpe-
räisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kom-
postointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä 
laitoksissa (195/2004);

3) maa- ja metsätalousministeriön asetus sivutuo-
teasetuksen valvonnasta hygienialain mukaisissa lai-
toksissa ja kalastusaluksissa (1/eeO/2003);

4) maa- ja metsätalousministeriön asetus kansain-
välisistä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajät-
teen valvonnan järjestämisestä (194/2004);

5) rehulaki 396/1998;
6) maa- ja metsätalousministeriön asetus rehuval-

misteiden valvonnan järjestämisestä (138/1998);
7) maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan 

toiminnan harjoittamisesta (20/2001);
8) lannoitelaki 232/1993;
9) ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristön-

suojeluasetus (169/2000)
10) jätelaki 1072/1993;
11) valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 

362/2003;
12) maa- ja metsätalousministeriön asetus tse-

riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastus-
paikassa ja leikkaamossa (3/eeO/2002);

13) komission asetus (eY) n:o 79/2005 asetuksen 
(eY) n:o 1774/2002 täytäntöönpanosta asetuksessa 
luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn mai-
don, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettu-
jen tuotteiden osalta;

14) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- 
ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustami-
seksi suoritettavista tarkastuksista euroopan yhteisön 
sisämarkkinoilla (572/1995);

15) maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden 
eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista euroo-
pan yhteisön sisämarkkinoilla 655/2003;

16) maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden 
euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuota-
vien tavaroiden eläintautivaatimuksista (273/2004); 
sekä

17) euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(eY) n:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformis-
ten enkelopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämis-
tä koskevista säännöistä.

3§
Määritelmät

tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuottajalla sivutuoteasetuksen 2 artiklan 1m) 

-kohdassa tarkoitettua henkilöä;
2) tuotantoeläimillä sivutuoteasetuksen 2 artiklan 

f) -kohdassa tarkoitettuja eläimiä;
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3) tarhakoirilla koiria, joita pidetään tai kasvate-
taan koiratarhoilla ja joita ei yleensä pidetä asuin-
tiloissa;

4) tilalla paikkaa, jossa pidetään tai kasvatetaan 
tuotantoeläimiä, tarhakoiria tai kalansyötiksi tarkoi-
tettuja toukkia;

5 toiminnanharjoittajalla toimijaa, joka kerää, kul-
jettaa, varastoi, esikäsittelee, käsittelee, käyttää tai hä-
vittää eläinperäisiä sivutuotteita;

6) loppukäyttäjällä tilaa, joka käyttää turkiseläin-
ten, tarhakoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen touk-
kien ruokintaan vain hankkimiaan käsiteltyjä rehuraa-
ka-aineita tai valmista rehua;

7) käyttäjällä rehusekoittamoa ja tilarehustamoa;
8) sivutuotteita käyttävällä toimijalla muuta sel-

laista sivutuoteasetuksen artiklassa 23 tarkoitettua 
käyttäjää kuin rehusekoittamoa tai tilarehustamoa;

9) rehusekoittamolla sivutuoteasetuksen 23 artik-
lassa tarkoitettua käyttäjää, joka valmistaa turkis-
eläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen 
toukkien ruokintaan tarkoitettua rehua myyntiä, väli-
tystä tai jakelua varten;

10) tilarehustamolla sivutuoteasetuksen 23 artik-
lassa tarkoitettua käyttäjää, joka valmistaa tai käsitte-
lee rehua 6 kohdassa mainittujen eläinten ruokintaan 
vain samalla tilalla käytettäväksi;

11) keräyskeskuksella sivutuoteasetuksen liitteen i 
kohdassa 18 tarkoitettua laitosta, joka myyntiä, väli-
tystä tai jakelua varten käsittelee tiettyjä eläimistä saa-
tavia sivutuotteita turkiseläinten, tarhakoirien tai ka-
lansyötiksi kasvatettujen toukkien rehun raaka-ainee-
na tai rehuna käytettäväksi;

12) sivutuoteosastolla teurastamon tai teurastus-
paikan yhteydessä toimivaa keräyskeskusta, jossa tiet-
tyjä kyseisessä laitoksessa syntyneitä eläimistä saata-
via sivutuotteita käsitellään turkiseläinten, tarhakoiri-
en tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien rehuna tai 
rehun raaka-aineena;

13) luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitoksilla sivutuote-
asetuksen liitteen i kohdissa 9, 11 ja 14 tarkoitettuja 
laitoksia;

14) lemmikkieläinten ruokia valmistavilla laitok-
silla sivutuoteasetuksen liitteen i kohdassa 40 tarkoi-
tettuja laitoksia;

15) varastointilaitoksilla sivutuoteasetuksen liit-
teen i kohdassa 51 tarkoitettuja laitoksia;

16) teknisillä laitoksilla sivutuoteasetuksen liitteen 
i kohdassa 53 tarkoitettuja laitoksia;

17) suuren ja pienen kapasiteetin poltto- ja rinnak-
kaispolttolaitoksilla sivutuoteasetuksen liitteen i koh-
dissa 30 ja 36 tarkoitettuja laitoksia;

18) väliasteenlaitoksilla sivutuoteasetuksen liit-
teen i kohdissa 8 ja 12 tarkoitettuja laitoksia;

19) öljykemianlaitoksilla sivutuoteasetuksen liit-
teen i kohdissa 10 ja 13 tarkoitettuja laitoksia.

20) laitoksilla tämän asetuksen 3 pykälän 7 ja 9–19 
kohdissa tarkoitettuja toimijoita sekä

21) ruokajätteellä sivutuoteasetuksen liitteen i 
kohdassa 15 tarkoitettua jäteruokaa

Viitattaessa tässä asetuksessa euroopan yhteisön 

säädökseen tarkoitetaan säädöstä ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia.

4§
Valvontaviranomaiset

tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa 
maa- ja metsätalousministeriö.

tässä asetuksessa tarkoitettuja valvontaviranomai-
sia ovat:

1) läänin alueella läänineläinlääkäri;
2) kunnan alueella kunnaneläinlääkäri;
3) teurastamon sivutuoteosastoilla tarkastuseläin-

lääkäri ja teurastuspaikkojen sivutuoteosastoilla kun-
naneläinlääkäri;

4) luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitoksissa, keräyskes-
kuksissa, sivutuoteosastoilla, rehusekoittamoissa ja 
lemmikkieläinten ruokia valmistavissa laitoksissa ja 
muita kuin teknisiä tuotteita varastoivissa varastointi-
laitoksissa kasvintuotannon tarkastuskeskus;

5) tilarehustamoissa, tilojen yhteydessä sijaitsevis-
sa pienen ja suuren kapasiteetin poltto- ja rinnakkais-
polttolaitoksissa, sellaisissa teknisissä laitoksissa, 
joissa tuotetaan parkittuja tai käsiteltyjä vuotia tai 
nahkoja, metsästystrofeita, käsiteltyä villaa, karvaa, 
harjaksia, sulkia, höyheniä tai niiden osia, luutuotteita 
posliinitavaroita varten, renderoituja rasvoja, rasvojen 
johdannaisia, gelatiinia tai liimaa, sekä varastointilai-
toksissa, joissa varastoidaan teknisiä tuotteita kunnan-
eläinlääkäri; ja

6) väliasteenlaitoksissa, öljykemian laitoksissa ja 
muualla kuin tilojen yhteydessä sijaitsevissa suuren ja 
pienen kapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitok-
sissa ja sellaisissa teknisissä laitoksissa, joissa tuote-
taan tai käsitellään hevoseläinten seerumia, verituot-
teita, lääkevalmisteita, lääkinnällisiä laitteita ja kos-
meettisia valmisteita, läänineläinlääkäri.

2 luku
Laitosten hyväksyminen

5§
Hyväksymismenettely

laitosten hyväksymisestä säädetään sivutuoteasetuk-
sen iii, iV ja V luvuissa, minkä lisäksi rehusekoitta-
moiden ja tilarehustamoiden hyväksymisen edelly-
tyksistä säädetään tämän asetuksen 7 ja 8 pykälässä.

laitoksen on oltava kulloinkin harjoittamaansa 
toimintaa varten hyväksytty ennen toiminnan aloitta-
mista. Myös kertaalleen hyväksytyn laitoksen harjoit-
taman toiminnan olennaisen muutoksen on oltava hy-
väksytty ennen muutetun toiminnan aloittamista.

Hyväksymistä haetaan kirjallisesti laitoksen hy-
väksymisestä päättävältä viranomaiselta. Viranomai-
sen on ennen hyväksymistä koskevan asian ratkaise-
mista tarkastettava laitos. tarkastusta ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä ennen 8§:ssä tarkoitetun laitoksen hy-
väksymistä. Hyväksymisestä päättävä viranomainen 
voi ennen laitoksen hyväksymistä pyytää lausuntoa 
muilta viranomaisilta.
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6§
käsittelylaitosten ja lemmikkieläinten ruokia 
valmistavien laitosten ja varastointilaitosten 

hyväksyminen
luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitosten, lemmikkieläinten 
ruokia valmistavien laitosten ja muiden kuin teknisten 
tuotteiden varastointilaitosten hyväksymisestä päättää 
kasvintuotannon tarkastuskeskus. Hyväksymisen 
edellytyksistä säädetään sivutuoteasetuksen 11, 13, 17 
ja 18 artiklassa.

teknisten tuotteiden varastointilaitosten hyväksy-
misestä päättää laitoksen sijaintikunnan kunnaneläin-
lääkäri. Hyväksymisen edellytyksistä säädetään sivu-
tuoteasetuksen 11 artiklassa.

7§
keräyskeskusten, sivutuoteosastojen ja  

rehusekoittamoiden hyväksyminen
keräyskeskusten, sivutuoteosastojen ja rehusekoitta-
moiden hyväksymisestä päättää kasvintuotannon tar-
kastuskeskus.

keräyskeskusten ja sivutuoteosastojen hyväksymi-
sen edellytyksistä säädetään sivutuoteasetuksen 23 ar-
tiklassa ja asetuksen liitteessä iX, minkä lisäksi on 
noudatettava, mitä tämän asetuksen liitteessä 1 sääde-
tään.

rehusekoittamoiden hyväksymisen edellytyksenä 
on tämän asetuksen liitteessä 2 säädettyjen rakenteel-
listen vaatimusten täyttyminen, minkä lisäksi on nou-
datettava mainitun liitteen raaka-ainetta ja sen käsitte-
lyä koskevia vaatimuksia.

keräyskeskusten, sivutuoteosastojen ja rehusekoit-
tamoiden on laadittava, toteutettava ja ylläpidettävä 
omavalvontasuunnitelmaa, jonka kasvintuotannon 
tarkastuskeskus on hyväksynyt. Omavalvontaa koske-
vat yleiset vaatimukset ja suositukset omavalvonta-
suunnitelman laatimisesta ovat tämän asetuksen liit-
teessä 4.

8§
tilarehustamoiden hyväksyminen

tilarehustamoiden hyväksymisestä päättää sijainti-
kunnan kunnaneläinlääkäri.

tilarehustamoiden hyväksymisen edellytyksenä 
on, että laitos käyttää rehun valmistukseen ainoastaan 
tämän asetuksen liitteessä 3 säädettyjä raaka-aineita.

9§
teknisten laitosten hyväksyminen

teknisten laitosten, joissa tuotetaan parkittuja tai kä-
siteltyjä vuotia tai nahkoja, metsästystrofeita, käsitel-
tyä villaa, karvaa, harjaksia, sulkia, höyheniä ja niiden 
osia, luutuotteita posliinitavaroita varten, renderoituja 
rasvoja, rasvojen johdannaisia, gelatiinia tai liimaa, 
hyväksymisestä päättää laitoksen sijaintikunnan kun-
naneläinlääkäri.

sivutuoteasetuksen mukaisten teknisten laitosten, 
jossa tuotetaan tai käsitellään hevoseläinten seerumia, 
verituotteita, lääkevalmisteita, lääkinnällisiä laitteita 

ja kosmeettisia valmisteita hyväksymisestä päättää 
sen läänin läänineläinlääkäri, jonka toimi alueella lai-
tos sijaitsee.

Hyväksymisen edellytyksistä säädetään sivutuote-
asetuksen 18 artiklassa.

10§
Poltto- ja rinnakkaispolttolaitosten hyväksyminen
Muualla kuin tilojen yhteydessä sijaitsevien pienen ja 
suuren kapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitos-
ten hyväksymisestä päättää sen läänin läänineläinlää-
käri, jonka toimialueella laitos sijaitsee.

tilojen yhteydessä sijaitsevien pienen ja suuren 
kapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitosten hy-
väksymisestä päättää laitoksen sijaintikunnan kun-
naneläinlääkäri.

Hyväksymisen edellytyksistä säädetään sivutuote-
asetuksen 12 artiklassa.

11§
Väliasteenlaitosten hyväksyminen

Väliasteen laitosten hyväksymisestä päättää sen lää-
nin läänineläinlääkäri, jonka toimialueella laitos si-
jaitsee. Hyväksymisen edellytyksistä säädetään sivu-
tuoteasetuksen 10 artiklassa.

käsittelemättömän aineksen säilytyspaikan, joka 
sijaitsee sivutuotteen syntypaikan läheisyydessä ja 
jossa säilytetään tilapäisesti vain yhdeltä tuottajalta 
peräisin olevia sivutuotteita ei kuitenkaan tarvitse olla 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksytty.

Myöskään säilytyspaikan, jossa säilytetään tilapäi-
sesti useammalta tuottajalta peräisin olevia sivutuot-
teita, ei tarvitse olla 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
hyväksytty, jos varastosäiliö ja sen sijainti eivät sijain-
tikunnan kunnaneläinlääkärin antaman lausunnon 
mukaan aiheuta eläintautien leviämisriskiä.

12§
öljykemianlaitosten hyväksyminen

öljykemianlaitosten hyväksymisestä päättää sen lää-
nin läänineläinlääkäri, jonka toimialueella laitos si-
jaitsee. Hyväksymisen edellytyksistä säädetään sivu-
tuoteasetuksen 14 artiklassa.

13§
toiminnanharjoittamisessa tapahtuvat  
muutokset ja toiminnan lopettaminen

toiminnanharjoittajan on viipymättä tehtävä asian-
omaiselle valvontaviranomaiselle ilmoitus toiminnan 
lopettamisesta sekä laitoksen hyväksymisen edelly-
tyksiä koskevista toiminnan muutoksista.
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3 luku
Laitosten valvonta

14§
Laitosten toiminnan valvonta

Valvontaviranomaisen on tämän asetuksen mukaisesti 
valvottava, että hyväksytyt laitokset täyttävät tässä 
asetuksessa tarkoitetut hyväksymisen edellytykset. 
Valvontaviranomaisen säännöllisin väliajoin suoritta-
mista tarkastuksista ja valvonnasta säädetään sivutuo-
teasetuksen 26 artiklassa.

15§
kasvintuotannon tarkastuskeskuksen  

hyväksymät laitokset
kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on vuosittain 
laadittava hyväksymiensä laitosten valvontaa varten 
valvontasuunnitelma. lisäksi kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen on tehtävä yhteenveto siitä, miten 
edellisen vuoden valvontasuunnitelma on toteutunut.

kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on tehtävä 
hyväksymiinsä laitoksiin valvontasuunnitelman mu-
kaiset tarkastuskäynnit.

16§
Muiden valvontaviranomaisten toiminta  

kasvintuotannon tarkastuskeskuksen  
hyväksymissä laitoksissa

läänineläinlääkärit, kunnaneläinlääkärit ja tarkas-
tuseläinlääkärit valvovat kasvintuotannon tarkastus-
keskuksen hyväksymiä laitoksia seuraavasti:

1) läänineläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava luokan 1 ja 2 käsittelylaitokset. li-
säksi läänineläinlääkärin on kerran vuodessa osallis-
tuttava kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valvon-
tasuunnitelman mukaisesti edellä mainittuihin laitok-
siin tekemiin tarkastuskäynteihin.

2) kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava luokan 3 käsittelylaitokset. lisäksi 
kunnaneläinlääkärin on kerran vuodessa osallistuttava 
kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valvontasuunni-
telman mukaisesti edellä mainittuihin laitoksiin teke-
miin tarkastuskäynteihin.

3) kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava lemmikkieläinten ruokia valmista-
vat laitokset. lisäksi kunnaneläinlääkärin on osallis-
tuttava kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valvon-
tasuunnitelman mukaisesti edellä mainittuihin laitok-
siin tekemiin tarkastuskäynteihin. jos laitos toimii 
teurastamon yhteydessä, on tarkastuseläinlääkärin 
osallistuttava kunnaneläinlääkärin asemesta kasvin-
tuotannon tarkastuskeskuksen valvontasuunnitelman 
mukaisesti edellä mainittuihin laitoksiin tekemiin tar-
kastuskäynteihin.

4) kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava rehusekoittamot ja keräyskeskuk-
set sivutuoteosastoja lukuun ottamatta. lisäksi kun-
naneläinlääkärin on osallistuttava kasvintuotannon 
tarkastuskeskuksen valvontasuunnitelman mukaisesti 

edellä mainittuihin laitoksiin tekemiin tarkastuskäyn-
teihin.

5) tarkastuseläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava teurastamon yhteydessä toimivat 
sivutuoteosastot ja osallistuttava kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen valvontasuunnitelman mukaisesti 
laitoksiin tekemiin tarkastuskäynteihin. lisäksi tar-
kastuseläinlääkärin on yleisesti valvottava sivutuottei-
den keräämistä, käsittelyä, varastointia ja kuljetusta 
teurastamossa ja sen yhteydessä olevassa leikkaa-
mossa.

6) kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuo-
dessa tarkastettava teurastuspaikan yhteydessä toimi-
vat sivutuoteosastot ja osallistuttava kasvintuotannon 
tarkastuskeskuksen valvontasuunnitelman mukaisesti 
laitoksiin tekemiin tarkastuskäynteihin. lisäksi kun-
naneläinlääkärin on yleisesti valvottava sivutuotteiden 
keräämistä, käsittelyä, varastointia ja kuljetusta teu-
rastuspaikassa.

Muiden kuin teknisten tuotteiden varastointilaitok-
sia koskevat valvontatoimenpiteet tehdään kasvintuo-
tannon tarkastuskeskuksen valvontasuunnitelman mu-
kaisesti. Varaston käyttötarkoitusmuutoksen yhtey-
dessä tehtävä valvonta kuuluu kasvintuotannon tar-
kastuskeskukselle.

17§
Läänineläinlääkärin hyväksymät laitokset

läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit valvovat 
läänineläinlääkäreiden hyväksymiä laitoksia seuraa-
vasti:

1) läänineläinlääkärin on tarkastettava sellaiset 
tekniset laitokset, jossa tuotetaan tai käsitellään hevo-
seläinten seerumia, lääkevalmisteita, lääkinnällisiä 
laitteita ja kosmeettisia valmisteita kolmen vuoden 
välein.

2) läänineläinlääkärin on tarkastettava muualla 
kuin tilojen yhteydessä sijaitsevat pienen- ja suuren 
kapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitokset vähin-
tään kerran vuodessa.

3) läänineläinlääkärin on tarkastettava väliasteen 
laitokset vähintään kaksi kertaa vuodessa. jos laitos 
toimii vain osan vuodesta, on läänineläinlääkärin tar-
kastettava laitos kerran vuodessa sen toiminta-aikana.

4) läänineläinlääkärin on tarkastettava öljyke-
mianlaitokset vähintään kerran vuodessa.

tarvittaessa kunnaneläinlääkäri osallistuu läänin-
eläinlääkärin laitoksiin tekemiin tarkastuskäynteihin.

18§
kunnaneläinlääkärin hyväksymät laitokset

kunnaneläinlääkärin on tarkastettava hyväksymänsä 
laitokset seuraavasti:

1) tekniset laitokset, joissa valmistetaan parkittuja 
tai käsiteltyjä vuotia tai nahkoja, metsästystrofeita, 
käsiteltyä villaa, karvaa, harjaksia, sulkia, höyheniä 
tai niiden osia, luutuotteita posliinitavaroita varten, 
renderoituja rasvoja, rasvojen johdannaisia, gelatiinia 
tai liimaa vähintään kerran vuodessa;

2) tilarehustamot vähintään kerran vuodessa;
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3) tilojen yhteydessä sijaitsevat pienen ja suuren 
kapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitokset vähin-
tään kerran vuodessa; sekä

4) teknisten tuotteiden varastointilaitokset vähin-
tään kerran vuodessa.

19§
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen 

tuotteiden keräyksen ja kuljetuksen valvonta
Valvontaviranomaisen on valvottava, että eläimistä 
saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden ke-
räys ja kuljetus tapahtuu sivutuoteasetuksen 7 artik-
lassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Valvontaviranomaisen on valvottava hyväksymis-
tään laitoksista lähteviä ja niihin saapuvia sivutuottei-
den kuljetuksia.

20§
Muu valvonta

kunnaneläinlääkärin on tarvittaessa tehtävä tämän 
asetuksen 3 luvussa säädetyn valvonnan lisäksi tar-
kastuskäyntejä toimialueensa muihin paikkoihin, jois-
sa eläimistä saatavia sivutuotteita ja käsiteltyjä tuot-
teita kerätään, varastoidaan, kuljetetaan, käsitellään, 
käytetään tai hävitetään.

21§
tarkastuskertomus ja luettelo tehdyistä  

tarkastuksista
Valvontaviranomaisen on laadittava tekemistään tar-
kastuksista kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee 
käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät 
keskeiset havainnot. Valvontaviranomaisen on säily-
tettävä tarkastuskertomukset vähintään viisi vuotta. 
tarkastuskertomus on toimitettava tarkastetulle lai-
tokselle.

kunnaneläinlääkäreiden on vuosittain laadittava 
luettelo tämän asetuksen mukaisesti suorittamistaan 
tarkastuksista. luettelo on toimitettava toimialueen 
läänineläinlääkärille seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun mennessä.

läänineläinlääkäreiden on vuosittain laadittava lu-
ettelo tämän asetuksen mukaisesti suorittamistaan tar-
kastuksista sekä yhteenveto alueensa kunnaneläinlää-
käreiden lähettämistä tarkastusluetteloista, ja toimi-
tettava ne maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- 
ja terveysosastolle seuraavan vuoden helmikuun lop-
puun mennessä.

sivutuoteosastojen valvontaviranomaisten on il-
moitettava tämän asetuksen mukaisesti suorittamis-
taan tarkastuksista kasvintuotannontarkastuskeskuk-
selle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennes-
sä.

kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on vuosittain 
laadittava luettelo tämän asetuksen mukaisesti suorit-
tamistaan tarkastuksista sekä yhteenveto sivutuote-
osastojen valvontaviranomaisten ilmoittamista tarkas-
tuksista seuraavan vuoden helmikuun loppuun men-
nessä.

22§
Valvontaviranomaisen toimenpiteet

jos valvontaviranomaisen suorittamassa tarkastukses-
sa tai muutoin ilmenee, että yksi tai useampi laitoksen 
hyväksymisen edellytyksistä tai muista sivutuotease-
tuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
vaatimuksista ei täyty, valvontaviranomaisen on kir-
jallisesti kehotettava toiminnanharjoittajaa määräajas-
sa korjaamaan puute uhalla, että valvontaviranomai-
nen voi peruuttaa laitoksen hyväksymisen määräajak-
si tai kokonaan.

Valvontaviranomaisen on valvottava antamansa 
kehotuksen noudattamista ja tarvittaessa opastettava 
toiminnanharjoittajaa puutteiden korjaamisessa. kun-
naneläinlääkärin tai sivutuoteosaston valvontaviran-
omaisen on tarvittaessa opastettava toiminnanharjoit-
tajaa myös muun valvontaviranomaisen antaman ke-
hotuksen mukaisten puutteiden korjaamisessa.

lisäksi valvontaviranomaisen on tarvittaessa ryh-
dyttävä eläintautilain 8£:ssä säädettyihin toimenpitei-
siin eläintautien leviämisen estämiseksi ja eläimistä 
saatavista sivutuotteista valmistettavan rehun tai rehu-
raaka-aineen hygieenisen laadun turvaamiseksi.

23§
Hyväksymisen peruuttaminen

Valvontaviranomaisen on kokonaan tai määräajaksi 
viipymättä peruutettava tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksymänsä laitoksen hyväksyminen seuraavissa 
tapauksissa:

1) 22§:ssä tarkoitettua puutetta ei ole kehotuksesta 
huolimatta korjattu

2) laitoksen toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa ih-
misten tai eläinten terveydelle;

3) toiminnasta on annettu vääriä tai puutteellisia 
tietoja, jotka ovat vaikuttaneet hyväksyntään tai

4) laitoksen toiminta on lopetettu.

24§
Ilmoitukset

Valvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja ter-
veysosastolle laitosten hyväksymisistä ja hyväksymi-
sen peruuttamista koskevista päätöksistä sekä havait-
semistaan olennaisista puutteista sivutuoteasetuksen 
ja tämän asetuksen noudattamisessa.

kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on lisäksi 
viipymättä ilmoitettava asianomaiselle läänineläinlää-
kärille, kunnaneläinlääkärille ja sivutuoteosaston val-
vontaviranomaiselle antamistaan laitosten hyväksy-
misistä tai hyväksymisen peruuttamista koskevista 
päätöksistä sekä olennaisista puutteista hyväksymien-
sä laitosten toiminnassa.

läänineläinlääkärin on lisäksi viipymättä ilmoitet-
tava:

1) asianomaiselle kunnaneläinlääkärille antamis-
taan laitosten hyväksymisistä tai hyväksymisen pe-
ruuttamista koskevista päätöksistä; ja

2) kasvintuotannon tarkastuskeskukselle olennai-
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sista puutteista valvomissaan kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen hyväksymissä laitoksissa ja havait-
semistaan 22§:ssä tarkoitetun kehotuksen noudatta-
matta jättämisestä.

kunnaneläinlääkärin on lisäksi viipymättä ilmoi-
tettava:

1) läänineläinlääkärille laitosten hyväksymistä 
koskevista hakemuksista, antamistaan laitosten hy-
väksymisistä tai hyväksymisen peruuttamista koske-
vista päätöksistä sekä olennaisista puutteista hyväksy-
miensä laitosten toiminnassa. lisäksi kunnaneläinlää-
kärin on ilmoitettava olennaiset puutteet 20§:n nojalla 
valvomassaan toiminnassa;

2) kasvintuotannon tarkastuskeskukselle olennai-
sista puutteista valvomissaan kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen hyväksymissä laitoksissa ja havait-
semistaan ja havaitsemistaan 22§:ssä tarkoitetun ke-
hotuksen noudattamatta jättämisestä.

sivutuoteosaston valvontaviranomaisen on viipy-
mättä ilmoitettava kasvintuotannon tarkastuskeskuk-
selle olennaisista puutteista valvomissaan kasvintuo-
tannon tarkastuskeskuksen hyväksymässä laitoksessa 
sekä havaitsemistaan 22§:ssä tarkoitetun kehotuksen 
noudattamatta jättämisestä.

25§
Luettelo hyväksytyistä laitoksista

Hyväksytyistä laitoksista laadittavasta luettelosta sää-
detään sivutuoteasetuksen 26 artiklassa. luettelon 
laatimista varten valvontaviranomaisten on annettava 
jokaiselle hyväksymälleen laitokselle artiklan edellyt-
tämä virallinen numero, jolla laitos ja sen toiminnan 
luonne yksilöidään.

kunnaneläinlääkärin on toimitettava luettelo hy-
väksymistään laitoksista läänineläinlääkärille seuraa-
van vuoden tammikuun loppuun mennessä.

läänineläinlääkärin on pitämänsä laitosluettelon 
lisäksi kerättävä tiedot alueensa kunnaneläinlääkä rien 
hyväksymistä laitoksista. läänineläinlääkärin on toi-
mitettava jäljennös laatimastaan laitosluettelosta sekä 
yhteenveto alueensa kunnaneläinlääkärien laitosluet-
teloista maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja 
terveysosastolle vuosittain helmikuun loppuun men-
nessä.

kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on vuosittain 
toimitettava jäljennös hyväksymiensä laitosten luette-
losta maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja 
terveysosastolle helmikuun loppuun mennessä.

4 luku
keräyskeskuksia, rehusekoittamoita ja 

tilarehustamoita koskevat muut  
säännökset

26£
rehusekoittamoita koskevat muut säännökset

rehusekoittamoiden on sivutuoteasetuksen artiklassa 
9 säädetyn kirjanpidon lisäksi pidettävä luetteloa vas-
taanotetuista lihaluujauhoeristä, niiden lähettäjistä ja 
niiden määristä sekä rehusekoittamosta toimitetun re-
hun sisältämistä lihaluujauhon määristä ja vastaanot-
tajista. luettelon tiedot on toimitettava kuukausittain 
yhteenvetona kasvintuotannon tarkastuskeskukselle 
seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

27§
keräyskeskusten ja rehusekoittamoiden  

lopputuotteen hygieniaa koskevat vaatimukset
keräyskeskusten ja rehusekoittamoiden lopputuote 
on tutkittava salmonellabakteerin varalta vähintään 
kerran kuukaudessa. lopputuotteessa ei saa esiintyä 
salmonellabakteereita 25 grammassa näytettä. jos lai-
toksen raaka-aineissa, valmistusprosessissa tai loppu-
tuotteessa todetaan salmonellabakteereita, laitoksen 
on välittömästi ilmoitettava asiasta kasvintuotannon 
tarkastuskeskukselle.

28§
tilarehustamoita koskevat muut säännökset

eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljetta-
vien tai vastaanottavien henkilöiden kirjanpitovelvol-
lisuudesta säädetään sivutuoteasetuksen artiklassa 9.

eläimistä saatavat sivutuotteet on käsiteltävä ja 
säilytettävä siten, ettei niiden hygieeninen laatu olen-
naisesti muutu ennen niiden käyttämistä rehun val-
mistukseen.

Luku 5
Sivutuoteasetuksen 23 artiklan  
mukainen sivutuotteiden käyttö

29§
eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö  

turkiseläinten tarhakoirien ja kalansyötiksi 
tarkoitettujen toukkien ruokintaan

sivutuoteasetuksen 23 artiklan tarkoittamien turkis-
eläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi tarkoitettujen 
toukkien ruokintaan saadaan käyttää tiettyjä eläimistä 
saatavia sivutuotteita sivutuoteasetuksen 23 artiklassa 
säädetyn mukaisesti, minkä lisäksi on noudatettava 
mitä tämän asetuksen 7 ja 8§:ssä säädetään.
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30§
eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö  

diagnostisiin, koulutuksellisiin ja  
tutkimuksellisiin tarkoituksiin

eläimistä saatavia käsittelemättömiä sivutuotteita saa-
daan toimittaa ja käyttää, diagnostisiin, koulutukselli-
siin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin, jos käyttö ei ai-
heuta eläintautien leviämisen vaaraa.

sivutuotteita saadaan toimittaa tutkittavaksi eläin-
lääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokselle ja Helsin-
gin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle. 
läänineläinlääkäri voi antaa luvan toimialueellaan 
syntyvien luokkaan 1 kuuluvien sivutuotteiden toi-
mittamiseen muihin laboratoriotutkimuksiin tai tie-
teellisiin tarkoituksiin, jos tällainen käyttö ei aiheuta 
eläintautien leviämisen vaaraa.

31§
eläimistä saatavien sivutuotteidenkäyttö  

eläinten täyttämistarkoituksiin
eläimistä saatavia sivutuotteita saadaan käyttää eläin-
ten täyttämistarkoituksiin sivutuoteasetuksen 23 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tätä 
tarkoitusta varten hyväksytyissä teknisissä laitoksis-
sa.

32§
eläimistä saatavien käsittelemättömien  

sivutuotteiden käyttö eräiden eläinten ruokintaan
eläimistä saatavia sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa täsmennettyjä eläimistä saata-
via sivutuotteita saadaan käyttää asetuksen 23 artiklan 
tarkoittamien eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, mui-
den matelijoiden ja petolintujen kuin eläintarhaeläin-
ten tai sirkuseläinten ja luonnonvaraisten eläinten 
ruokintaan, jos käyttö ei aiheuta vaaraa ihmisten tai 
eläinten terveydelle.

sivutuotteen tuottaja saa toimittaa käsittelemättö-
miä sivutuotteita vain suoraan sivutuotteita käyttäväl-
le toimijalle. toimija ei saa luovuttaa käsittelemättö-
miä sivutuotteita edelleen välitystä tai käyttöä varten.

tämän pykälän 2 momentin säännöksiä ei sovelle-
ta lopetettujen munivien kanojen ruhoihin.

Luku 6
Sivutuotteita käyttävän toimijan  

valvonta

33§
käsittelemättömien sivutuotteita käyttävän 

toimijan ilmoitusvelvollisuudet
käsittelemättömien sivutuotteiden käyttävän toimijan 
on tehtävä kirjallinen ilmoitus tämän asetuksen 
32 §:ssä tarkoitetusta käytöstä kunnaneläinlääkärille, 
jonka toimialueella sivutuotteita käytetään. ilmoitus 
on tehtävä ennen sivutuotteiden käytön aloittamista. 
sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 kohdan c alakohdas-

sa säädettyjen luonnonvaraisten eläinten ruokinnasta 
ilmoitus on tehtävä vuosittain. ilmoituksessa on olta-
va seuraavat tiedot:

1) käyttäjä;
2) sivutuotteen laji tai laatu;
3) käyttötarkoitus;
4) tarkasti yksilöity paikka, jossa sivutuotteita käy-

tetään;
5) alue tai paikat, joista sivutuotteet kerätään; sekä
6) kalenterivuoden aikana käytettävän sivutuotteen 

arvioitu määrä.
jos 1 momentissa tarkoitetussa käytössä tapahtuu 

olennainen muutos tai jos se lopetetaan, asiasta on vii-
pymättä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

käytettäessä sivutuotteita luonnonvaraisten eläin-
ten ruokintaan on toimijan, sen lisäksi mitä 1 momen-
tissa säädetään, erikseen ilmoitettava jokaisesta käyt-
tökerrasta. ilmoituksessa on oltava käyttökertaa kos-
kevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä sivutuot-
teen vastaanottopäivämäärä ja ruokintapaikalle vienti-
päivämäärä. ilmoitus on tehtävä sekä sille kunnan-
eläinlääkärille, jonka toimialueelta sivutuotteet kerä-
tään, että sille kunnaneläinlääkärille, jonka alueelle 
sivutuotteet toimitetaan.

kunnaneläinlääkärin, jonka alueelta sivutuotteet 
kerätään, on tarvittaessa tarkastettava sivutuotteet en-
nen niiden käyttöä.

34§
käsittelemättömien sivutuotteiden käyttäjän 

muut velvollisuudet
eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljetta-
vien tai vastaanottavien henkilöiden kirjanpitovelvol-
lisuudesta säädetään sivutuoteasetuksen artiklassa 9.

käsittelemättömän sivutuotteiden käyttäjän on 
huolehdittava hänen 32§:ssä tarkoitetussa toiminnas-
saan käyttämättä jääneiden sivutuotteiden käsittelys-
tä.

35§
Valvontaviranomaisten ilmoitukset ja luettelot

kunnaneläinlääkäri on viipymättä ilmoitettava läänin-
eläinlääkärille 33§:ssä tarkoitetuista ilmoituksista. li-
säksi kunnaneläinlääkärin on pidettävä luetteloa toi-
mialueellaan vastaanottamistaan 33§:ssä säädetyistä 
ilmoituksista.

läänineläinlääkärin on pidettävä luetteloa vas-
taanottamistaan 33 pykälässä säädetyistä ilmoituksis-
ta ja lähetettävä pitämiensä luetteloiden sisältö maa- 
ja metsätalousministeriön eläintarvike- ja terveys-
osastolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.
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7 luku
erinäiset säännökset

36§
kustannukset

kunnaneläinlääkärille maksetaan valtion varoista 
palkkio ja korvaus kustannuksista tässä asetuksessa 
säädettyjen tarkastusten perusteella. Palkkion ja kor-
vauksen suuruudesta ja maksumenettelystä säädetään 
eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (1234/2001).

Maksuista, jotka peritään kasvintuotannon tarkas-
tuskeskuksen suorittamasta valvonnasta, säädetään 
eläintautilain 15§:ssä ja kasvintuotannon tarkastus-
keskuksen maksullisista suoritteista annetussa maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa (162/2004).

37§
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta tämän asetuksen nojalla annettuun 
valvontaviranomaisen päätökseen säädetään eläintau-
tiasetuksen (601/1980) 17§:ssä ja maaseutuelinkeino-
jen valituslautakunnasta annetun lain (1203/1992) 
1 §:ssä.

38§
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 
2005.

tällä asetuksella kumotaan tse-riskiaineksen kä-
sittelystä 13 päivänä syyskuuta annettu maa- ja metsä-
talousministeriön asetus (799/2002) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen, lihaa sisältävän ruokajät-
teen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa 10 päi-
vänä kesäkuuta annettu maa- ja metsätalousministe-
riön päätös (467/1994) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, eläinjätteen käsittelystä 28 päivänä 
marraskuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousminis-
teriön asetus (1022/2000) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen ja turkiseläinten rehun eläintauti- ja hy-
gieniavaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 2001 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (34/
eeO/2001).

39§
Siirtymäsäännökset

laitokset, jotka on hyväksytty sivutuoteasetuksen 
mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa-
vat jatkaa toimintaansa hyväksymispäätöksen mukai-
sesti. Muiden laitosten on oltava tämän asetuksen mu-
kaisesti hyväksyttyjä viimeistään toukokuun 1 päivä-
nä 2006.

euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (eY)  
n:o 1774/2002 (32002r1774); eYVl n:o l 273, 
10.10.2002, s. 1

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha korkeaoja

apulaisosastopäällikkö riitta Heinonen
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Liite 1

eläimistä saatavien sivutuotteiden 
käsittelyvaatimukset keräyskeskuksille 
valmistettaessa rehua tai rehun raaka-

ainetta

eläimistä saatavat sivutuotteet on käsiteltävä ja säily-
tettävä siten, ettei sen hygieeninen laatu olennaisesti 
muutu ennen käsittelyn alkamista. raaka-aine on pie-
nennettävä ennen käsittelyä siten, ettei sen partikkeli-
koko halkaisijaltaan ylitä 50 millimetriä.

ainespalat on:
denaturoitova sivutuoteasetuksen liitteen iX koh-

dan 5 a i kohdan mukaisesti tai

steriloitava tai autoklavoitava sivutuoteasetuksen 
liitteen iX kohdan 5 a ii kohdan mukaisesti siten, että 
ainespalat kaikilta osiltaan saavuttavat vähintään  
80° C asteen lämpötilan; tai

käsiteltävä hapolla tai muulla säilöntäaineella, jol-
la estetään raaka-aineen pilaantuminen. Välittömästi 
happokäsittelyn jälkeen mitatun raaka-aineen pH-ar-
von on on oltava kauttaaltaan 4,0 tai sitä alempi. Hap-
pokäsittelyn yhteydessä raaka-aine on käsiteltävä säi-
löntäaineella siten, että hiivojen ja homeiden kasvu 
estetään. käytettävän hapon tai muun säilöntäaineen 
tulee olla hyväksytty rehun lisäaineena käyttötarkoi-
tukseen soveltuvaksi (euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (eY) 1831/2003 eläinten ruokinnassa 
käytettävistä lisäaineista sekä Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetus 43/05 rehun lisäaineista).
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Liite 2

rehusekoittamoiden rakenteelliset 
vaatimukset

rehusekoittamoiden tilojen ja laitteiden on täytettävä 
vähintään seuraavat vaatimukset:

1. laitoksen on oltava erotettu asianmukaisella ta-
valla muista kiinteistöistä ja yleisestä tiestä. laitos ei 
saa sijaita elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläin-
ten pitopaikan välittömässä läheisyydessä.

2. liikenne laitosten piha-alueella on järjestettävä 
siten, että eläintautien leviämisen vaaraa ei ole. Piha-
alueen on oltava päällystetty.

3. laitoksessa on oltava riittävän suuret työskente-
lytilat siten, että työ voidaan suorittaa hygieenisesti. 
erilaisia toimintoja varten tarkoitetut tilat on sijoitet-
tava siten, että raaka-aineet ja valmiit tuotteet voidaan 
pitää erillään toisistaan ja että kontaminaation vaaraa 
ei ole.

4. laitoksessa on oltava saatavissa riittävästi pai-
neenalaista kylmää ja kuumaa talousvettä.

5. laitoksen rakenteiden ja varusteiden on oltava 
ehjiä, kulutusta kestävää materiaalia, helposti puhtaa-
na pidettäviä ja desinfioitavia.

6. laitoksessa on oltava riittävä ilmanvaihto ja va-
laistus.

7. laitoksessa on oltava hygieeninen järjestelmä 
jäteveden ja kiinteän jätteen poistamista varten.

8. laitoksen lattioiden tulee olla siten kallistettuja, 
että jätevedet valuvat lattiakaivoihin. lattiakaivoissa 
tulee olla ritilät.

9. laitoksessa on oltava tarvittaessa laitteet eläin-
jätteen hienontamista varten.

10. laitoksessa on oltava tilavuudeltaan riittävät, 
jäähdytettävät tai muutoin asianmukaiset erilliset tilat 
raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilyttämistä 
varten.

11. laitoksessa on oltava asianmukaiset laitteet 
kuljetusajoneuvojen, -säiliöiden, -astioiden ja -pääl-
lysteiden puhdistamista ja desinfioimista varten.

12. laitoksessa on oltava asianmukaiset laitteet 
vastaanotto- ja käsittelytilojen puhdistamista ja desin-
fioimista varten.

13. laitoksessa on oltava riittävästi käsienpesual-
taita sekä tarkoituksenmukaiset sosiaalitilat henkilö-
kuntaa varten.

14. asiattomien henkilöiden ja eläinten pääsy lai-
tokseen on estettävä.

Sallitut eläimistä saatavat sivutuotteet 
rehun valmistuksessa  
rehusekoittamoissa

rehusekoittamossa saadaan käyttää rehun raaka-ai-
neina vain seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita:

1) hyväksytyssä keräyskeskuksessa tai sivutuote-
osastolla käsitellyt sivutuotteet

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa 
käsitellyt sivutuotteet

3) toisesta valtiosta tuotu luokkaan 3 kuuluvat teu-
rastuksen sivutuotteet, kala ja kalasta saatavat sivu-
tuotteet, jotka ovat kuumennettuja tai hapolla käsitel-
tyjä. kala ja kalasta saatavat sivutuotteet voivat olla 
myös pakastettuja.

4) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;
5) sivutuoteasetuksen artiklan 6 kohdan f mukaiset 

entiset elintarvikkeet pakastettuna, hapotettuna tai 
kuumennettuna ellei niitä käsitellä 12 tunnin kuluessa 
lähdöstä niiden syntypaikalta.

6) sivutuoteasetuksen liitteen i kohdassa 15 tarkoi-
tettu ruokajäte.

eläimistä peräisin olevan raaka-aineen 
käsittelyä koskevat vaatimukset  

rehusekoittamoissa

eläimistä peräisin olevan, hapolla käsitellyn raaka-ai-
neen pH-arvon on oltava 4,3, tai alempi kun raaka-
aine tuodaan laitokseen. raaka-aine on mahdollisim-
man pian laitokseen saapumisen jälkeen käytettävä 
rehun valmistukseen taikka pakastettava levypakasti-
messa tai ohuissa laatikoissa. Pakkasvaraston lämpö-
tilan on oltava –18° C astetta tai alempi. kaloista pe-
räisin oleva raaka-aine voidaan kuitenkin käsitellä ha-
polla, muulla säilöntäaineella tai maitohappobaktee-
reilla ennen rehunvalmistusta. käytettävän hapon tai 
muun säilöntäaineen tulee olla hyväksytty rehun lisä-
aineena käyttötarkoitukseen soveltuvaksi (euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (eY) 1831/2003 
eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista sekä 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 43/05 rehun li-
säaineista).

jos eläimistä peräisin oleva raaka-aine tuodaan lai-
tokseen pakastettuna, se on siirrettävä välittömästi 
pakkasvarastoon tai käytettävä rehunvalmistukseen 
mahdollisimman pian laitokseen saapumisen jälkeen.
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Liite 3

Sallitut eläimistä saatavat sivutuotteet 
rehun valmistuksessa tilarehustamoissa

tilarehustamoissa saadaan käyttää rehun raaka-ainei-
na vain seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita:

1) hyväksytyssä keräyskeskuksessa käsitellyt sivu-
tuotteet;

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa 
käsitellyt sivutuotteet;

3) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;
4) eläimistä saatavat luokkaan 2 ja 3 kuuluvat sivu-

tuotteet, jotka ovat peräisin eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden elintarvikehygieniasta (1195/96) anne-
tun lain nojalla hyväksytystä, lihaa käsittelevästä lai-
toksesta;

5) sivutuoteasetuksen artiklan 6 kohdan f mukaiset 
entiset elintarvikkeet;

6) sivutuoteasetuksen liitteen i kohdassa 15 tarkoi-
tettu ruokajäte;

7) toisesta valtiosta tuotu luokkaan 3 kuuluvat teu-
rastuksen sivutuotteet, kala ja kalasta saatavat sivu-
tuotteet, jotka ovat kuumennettuja tai hapolla käsitel-
tyjä. kala ja kalasta saatavat sivutuotteet voivat olla 
myös pakastettuja;

8) lopetettujen munivien kanojen ruhot ja broileri- 
ja kalkkunatuotannossa syntyvät sellaisten broilerei-
den ja kalkkunoiden ruhot, joita ei ole lopetettu ihmi-
siin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai täl-
laisien taudin epäilyn vuoksi

9) kettujen ruhot muissa kuin ketuille tarkoitetuis-
sa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettäväksi, 
jolta ruhot ovat peräisin; ja

10) supikoirien ruhot muissa kuin supikoirille tar-
koitetuissa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettä-
väksi, jolta ruhot ovat peräisin.

kohdissa 9 ja 10 tarkoitetut kettujen ja supikoirien 
ruhot on käsiteltävä kuumentamalla vähintään 100° C 
asteen lämpötilaan ennen rehukäyttöä.
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Ohje:
Omavalvontaa koskevat yleiset  

vaatimukset ja suositukset oma-
valvontasuunnitelman laatimisesta 

keräyskeskuksissa, sivutuoteosastoilla ja 
rehusekoittamoissa

Omavalvonta
1. Omavalvontaa koskevat yleiset vaatimukset

laitoksen on huolehdittava, että siellä estetään 
eläintautien leviämisen vaara ja turvataan turkiseläin-
rehun hygieeninen laatu. laitoksen on omalla kustan-
nuksellaan laadittava ja toteutettava valvontajärjestel-
mä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että turkiseläin-
rehu tai sen raaka-aineena käytettävä eläinjäte täyttää 
sille asetetut vaatimukset. Omavalvontajärjestelmää 
laadittaessa ja hyväksyttäessä on otettava huomioon 
laitoksen toiminnan laajuus ja luonne.

Omavalvonnan perussisältö on kuvattava kirjalli-
sesti omavalvontasuunnitelmassa. Omavalvontajär-
jestelmä on päivitettävä vuosittain ja aina kun tuotan-
toprosessissa tapahtuu muutoksia.

Omavalvontasuunnitelmasta on käytävä ilmi oma-
valvonnan toteutumisesta vastaava henkilö sekä oma-
valvontaan kuuluvien näytteiden tutkimuksia suoritta-
van laboratorion nimi. laboratoriolla on oltava asian-
mukaiset tilat ja laitteet sekä koulutettu henkilökunta 
omavalvontaan kuuluvia tutkimuksia varten.

Omavalvonnan toteuttamisesta on pidettävä luette-
loa tai muuta tiedostoa. tiedoston tulee sisältää tiedot 
suoritetuista tutkimuksista, seuranta- ja varmistusme-
nettelyistä sekä korjaavista toimenpiteistä. tiedosto 

on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 
tiedostoa on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

2. Omavalvonnan osa-alueet
Omavalvontaan tulee sisältyä vähintään seuraavat 

osa-alueet:
1) raaka-aineen laatu;
2) raaka-aineen vastaanotto ja varastointi sekä tilat 

näitä varten;
3) luettelon pitäminen tulevasta ja lähtevästä tava-

rasta tapahtumapäivineen sekä lähettäjien ja vastaan-
ottajien yhteystiedot;

4) valmistusprosessi;
5) rehuun käytettävän veden laatu;
6) sen varmistaminen, ettei lopputuote joudu kos-

ketuksiin käsittelemättömän eläinjätteen tai sen saas-
tuttamien pintojen kanssa;

7) näytteenotto tuotantoon käytettävistä laitteista 
ja tuotantoympäristöstä;

8) näytteenotto lopputuotteesta;
9) toimenpiteet, jos lopputuote ei täytä hygieniaa 

koskevia vaatimuksia tai suosituksia;
10) lopputuotteen varastointi ja lastaaminen kulje-

tusvälineisiin;
11) lopputuotteen kuljetus;
12) tuotantoon käytettävien laitteiden kunnossa-

pito;
13) laitteiden, tilojen, kuljetusajoneuvojen, -astioi-

den, -säiliöiden ja -päällysteiden pesu ja desinfiointi;
14) mittausvälineiden kalibrointi;
15) tuhoeläinten torjunta;
16) huolehtiminen jätteistä ja jätevedestä; sekä
17) laitoksen henkilökunnan perehdyttäminen 

omavalvontajärjestelmään ja hygieeniseen toimin-
taan.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista

(824)

annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsäs-
tyslain (615/1993) 79 §:n nojalla:

1 §
elävän riistaeläimen ohjeelliset arvot

elävän riistaeläimen ohjeelliset arvot ovat eläintä 
kohti seuraavat:

eläinlaji elävän riistaeläimen
 ohjeellinen arvo euroa

villikani 84
metsäjänis 34
rusakko 34
orava 17
euroopanmajava 168
kanadanmajava 84
piisami 17
rämemajava 84
susi 840–1 680
tarhattu naali 34
kettu 34
supikoira 34
karhu 840–3 365
pesukarhu 84
mäyrä 34
kärppä 34
hilleri 34
saukko 335
näätä 84
minkki 17
ahma 840–1 680
ilves 840–1 680
itämeren norppa 840–1 680
kirjohylje 840–1 680
halli 840–1 680
villisika 335
kuusipeura 335
saksanhirvi 335
japaninpeura 335
metsäkauris 335
hirvi 840–1 680
valkohäntäpeura 335

eläinlaji elävän riistaeläimen
 ohjeellinen arvo euroa

metsäpeura 840–1 680
mufloni 335
kanadanhanhi 168
merihanhi 168
metsähanhi 168
heinäsorsa 25
tavi 25
haapana 25
jouhisorsa 25
heinätavi 25
lapasorsa 25
punasotka 25
tukkasotka 25
haahka 25
alli 25
telkkä 25
tukkakoskelo 25
isokoskelo 25
riekko 34
kiiruna 84
pyy 34
teeri 84
metso 84
peltopyy 34
fasaani 34
nokikana 25
lehtokurppa 25
sepelkyyhky 25

2 §
Ohjeellisesta arvosta poikkeaminen

Ohjeellisesta arvosta voidaan poiketa eläimen poik-
keuksellisen esiintymisajan, esiintymisalueen, koon, 
iän, värimuunnoksen tai muun erityisen syyn joh-
dosta.

3 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2002.

tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä heinäkuuta 
1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös 
elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista (700/1993).

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri ritva torvinen
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hiirihaukka (Buteo buteo) 757 €
hiiripöllö (surnia ulula) 1 009 €
hippiäinen (regulus regulus) 17 €
huuhkaja (Bubo bubo) 841 €
härkälintu (Podiceps grisegena) 420 €
hömötiainen (Parus montanus) 17 €
idänuunilintu (Phylloscopus
 trochiloides) 420 €
isokäpylintu (loxia pytyopsittacus) 67 €
isolepinkäinen (lanius excubitor) 252 €
jänkäkurppa (lymnocryptes minimus) 589 €
jänkäsirriäinen (limicola falcinellus) 505 €
järripeippo (Fringilla montifringilla) 17 €
kaakkuri (Gavia stellata) 1 682 €
kalalokki (larus canus) 101 €
kalatiira (sterna hirundo) 84 €
kanahaukka (accipiter gentilis) 757 €
kangaskiuru (lullula arborea) 1 009 €
kapustarinta (Pluvialis apricaria) 252 €
karikukko (arenaria interpres) 336 €
kaulushaikara (Botaurus stellaris) 589 €
kehrääjä (Caprimulgus europaeus) 505 €
keltahemppo (serinus serinus) 118 €
keltasirkku (emberiza citrinella) 17 €
keltavästäräkki (Motacilla flava) 34 €
kesäkurmitsa (Charadrius morinellus) 505 €
kiljuhanhi (anser erythropus) 6 391 €
kiljukotka (aquila clanga) 6 728 €
kirjokerttu (sylvia nisoria) 84 €
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 17 €
kirjosiipikäpylintu (loxia leucoptera) 505 €
kiuru (alauda arvensis) 34 €
kivitasku (Oenanthe oenanthe) 34 €
koskikara (Cinclus cinclus) 589 €
kotka (aquila chrysaetos) 4 877 €
kottarainen (sturnus vulgaris) 84 €
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) 252 €
kuikka (Gavia arctica) 841 €
kulorastas (turdus viscivorus) 84 €
kultarinta (Hippolais icterina) 50 €
kultasirkku (emberiza aureola) 1 346 €
kuningaskalastaja (alcedo atthis) 841 €
kuovi (numenius arquata) 118 €
kurki (Grus grus) 1 009 €
kuukkeli (Perisoreus infaustus) 757 €
kuusitiainen (Parus ater) 34 €

Ympäristöministeriön päätös 
rauhoitettujen eläinten ja kasvien 

ohjeellisista arvoista
(1209/95)

Ympäristöministeriö on luonnonsuojelulain (71/23)  
24 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhti-
kuuta 1991 annetussa laissa (672/91), päättänyt:

1 §
Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat 

seuraavat:

harmaakuvemyyrä (Clethrionomys
 rufocanus) 17 €
idänpäästäinen (sorex caecutiens) 17 €
isoviiksisiippa (Myotis brandti) 101 €
koivuhiiri (sicista betulina) 50 €
korpipäästäinen (sorex isodon) 50 €
korvayökkö (Plecotus auritus) 101 €
kääpiöpäästäinen (sorex minutissimus) 50 €
liito-orava (Pteromys volans) 1 009 €
lumikko (Mustela nivalis) 34 €
maamyyrä (talpa europaea) 17 €
metsäpäästäinen (sorex araneus) 17 €
metsäsopuli (Myopus schisticolor) 34 €
naali (alopex lagopus) (tunturikanta) 7 400 €
peltohiiri (apodemus agrarius) 67 €
pohjanlepakko (eptesicus nilssoni) 118 €
punamyyrä (Clethrionomys rutilus) 34 €
ripsisiippa (Myotis nattereri) 1 177 €
saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) 9 755 €
siili (erinaceus europaeus) 101 €
tammihiiri (eliomys quercinus) 2 355 €
tunturisopuli (lemmus lemmus) 67 €
vaivaishiiri (Micromys minutus) 17 €
vaivaispäästäinen (sorex minutus) 17 €
vesikko (Mustela lutreola) 5 382 €
vesipäästäinen (neomys fodiens) 17 €
vesisiippa (Myotis daubentoni) 118 €
viiksisiippa (Myotis mystacinus) 84 €

2 §
Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat 

seuraavat:

ampuhaukka (Falco columbarius) 841 €
etelänkiisla (uria aalge) 841 €
etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) 2 355 €
haarahaukka (Milvus migrans) 1 514 €
haarapääsky (Hirundo rustica) 34 €
harmaahaikara (ardea cinerea) 841 €
harmaapäätikka (Picus canus) 841 €
harmaasieppo (Muscicapa striata) 17 €
harmaasorsa (anas strepera) 252 €
heinäkurppa (Gallinago media) 4 373 €
helmipöllö (aegolius funereus) 420 €
hemppo (Carduelis cannabina) 50 €
hernekerttu (sylvia curruca) 17 €
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kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 589 €
käenpiika (jynx torquilla) 202 €
käki (Cuculus canorus) 420 €
käpytikka (Dendrocopos major)  34 €
lampiviklo (tringa stagnatilis) 1 009 €
lapasotka (aythya marila) 2 018 €
lapinkirvinen (anthus cervinus) 336 €
lapinpöllö (strix nebulosa) 1 682 €
lapinsirkku (Calcarius lapponicus) 168 €
lapinsirri (Calidris temminckii) 336 €
lapintiainen (Parus cinctus) 252 €
lapintiira (sterna paradisaea) 84 €
lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) 505 €
laulujoutsen (Cugnus cygnus) 2 018 €
laulurastas (turdus philomelos) 34 €
lehtokerttu (sylvia borin) 34 €
lehtopöllö (strix aluco) 673 €
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 17 €
liejukana (Gallinula chloropus) 252 €
liro (tringa glareola) 101 €
luhtahuitti (Porzana porzana) 252 €
luhtakana (rallus aquaticus) 420 €
luhtakerttunen (acrocephalus palustris) 50 €
lumihanhi (anser caerulescens) 336 €
luotokirvinen (anthus petrosus) 252 €
mehiläishaukka (Pernis apivorus) 757 €
meriharakka (Haematopus ostralegus) 135 €
merikihu (stercorarius parasiticus) 505 €
merikotka (Haliaeetus albicilla) 7 400 €
merisirri (Calidris maritima) 235 €
metsäkirvinen (anthus trivialis) 17 €
metsäviklo (tringa ochropus) 84 €
mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 420 €
mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) 118 €
mustalintu (Melanitta nigra) 757 €
mustapyrstökuiri (limosa limosa) 757 €
mustapääkerttu (sylvia atricapilla) 50 €
mustapäätasku (saxicola torquata)  118 €
mustarastas (turdus merula) 34 €
mustatiira (Chlidonias niger) 185 €
mustavaris (Corvus frugilegus) 135 €
mustaviklo (tringa erythropus) 420 €
muuttohaukka (Falco peregrinus) 4 037 €
naakka (Corvus monedula) 101 €
naurulokki (larus ridibundus) 101 €
niittykirvinen (anthus pratensis) 34 €
niittysuohaukka (Circus pygarcus) 2 018 €
nokkavarpunen (Coccothraustes
 coccothraustes) 118 €
nummikirvinen (anthus campestris) 135 €
nuolihaukka (Falco subbuteo) 1 009 €
närhi (Garrulus glandarius) 50 €
pajulintu (Phylloscopus trochilus) 17 €
pajusirkku (emberiza schoeniclus) 34 €
palokärki (Dryocopus martius) 841 €
peippo (Fringilla coelebs) 17 €
peltosirkku (emberiza hortulana) 34 €
pensaskerttu (sylvia communis) 17 €
pensassirkkalintu (locustella naevia) 50 €
pensastasku (saxicola rubetra) 17 €
peukaloinen  (troglodytes troglodytes) 34 €

piekana (Buteo lagopus) 757 €
pikkuhuitti (Porzana parva) 505 €
pikkukuovi (numenius phaeopus) 336 €
pikkukäpylintu (loxia curvirostra) 34 €
pikkulepinkäinen (lanius collurio) 67 €
pikkulokki (larus minutus) 505 €
pikkusieppo (Ficedula parva) 252 €
pikkusirkku (emberiza pusilla) 589 €
pikkusirri (Calidris minuta) 673 €
pikkutiira (sterna albifrons) 1 850 €
pikkutikka (Dendrocopos minor) 336 €
pikkutylli (Charadrius dubius) 84 €
pikku-uikku (tachybaptus ruficollis) 252 €
pikkuvarpunen (Passer montanus) 67 €
pilkkasiipi (Melanitta fusca) 673 €
pohjansirkku (emberiza rustica) 84 €
pohjantikka (Picoides tridactylus) 589 €
pulmunen (Plectrophenax nivalis) 420 €
punajalkaviklo (tringa totanus) 101 €
punakuiri (limosa lapponica) 1 346 €
punakylkirastas (turdus iliacus) 17 €
punarinta (erithacus rubecula) 17 €
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) 34 €
punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 34 €
pussitiainen (remiz pendulinus) 101 €
puukiipijä (Certhia familiaris) 34 €
pyrstötiainen (aegithalos caudatus) 252 €
pähkinähakki (nucifraga caryocatactes) 336 €
pähkinänakkeli (sitta europaea) 135 €
rantakurvi (Xenus cinereus) 3 868 €
ransipi (actitis hypoleucos) 34 €
rastaskerttunen (acrocephalus
 arundinaceus) 151 €
rautiainen (Prunella modularis) 34 €
riskilä (Cepphus grylle) 101 €
ristisorsa (tadorna tadorna) 589 €
ruisrääkkä (Crex crex) 1 514 €
ruokki (alca torda) 420 €
ruokokerttunen (acrocephalus
 schoenobaenus) 17 €
ruokosirkkalintu (locustella
 luscinioides)  118 €
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1 009 €
rytkikerttunen (acrocephalus scirpaceus) 50 €
räyskä (sterna caspia) 1 850 €
räystäspääsky (Delichon urbica) 17 €
sarvipöllö (asio otus) 673 €
satakieli (luscinia luscinia) 252 €
selkälokki (larus fuscus) 757 €
sepelrastas (turdus torquatus) 420 €
silkkiuikku (Podiceps cristatus) 118 €
sinipyrstö (tarsiger cyanurus) 1 177 €
sinirinta (luscinia svecica) 135 €
sinisuohaukka (Circus cyanus) 673 €
sinitiainen (Parus caeruleus) 17 €
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 17 €
sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) 673 €
suokukko (Philomachus pugnax) 420 €
suopöllö (asio flammeus) 673 €
suosirri (Calidris alpina alpina) 118 €
sääksi (Pandion haliaetus) 1 682 €
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rantakäärme (natrix natrix) 252 €
sisilisko (lacerta vivipara) 17 €
vaskitsa (anguis fragilis) 202 €

5 §
rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset 

arvot ovat seuraavat:
rupikonna (Bufo bufo) 34 €
rupilisko (triturus cristatus) 420 €
sammakko (rana temporaria) 17 €
vesilisko (triturus vulgaris) 34 €
viitasammakko (rana arvalis) 34 €

6 §
rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat 

seuraavat:
jokihelmisimpukka
(Margaritifera margari tifera) 589 €
vuollejokisimpukka (unio crassus) 50 €

7 §
rauhoitettujen perhosten ohjeelliset arvot ovat 

seuraavat:
etelänpurohopeatäplä (Clossiana
 thore thore)  219 €
harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) 1 682 €
hierakkalehtimittari (scopula
 corrivalaria)  673 €
isoapollo (Parnassius apollo) 841 €
isokultasiipi (lycaena dispar) 1 682 €
juovapunatäpläperhonen (Zygaena
 osterodensis)  1 682 €
juurilasisiipi (Bembecia scopigera) 151 €
kalliosinisiipi (scolitantides orion) 420 €
kirjopapurikko (lopinga achine) 420 €
kirjoverkkoperhonen (Hypodryas maturna) 50 € 
lehtohopeatäplä (Clossiana titania) 420 €
lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) 1 261 €
muurahaissinisiipi (Maculinea arion) 1 177 €
neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) 1 682 €
pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) 336 €
pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia
 comma catena)  420 €
punakeltaverkkoperhonen (euphydryas
 aurinia)  151 €
raunikkikoi (Caryocolum petryi) 1 682 €
sinilehtimittari (scopula decorata) 1 682 €
tummaverkkoperhonen (Melitaea
 diamina)  1 261 €
tundrasinisiipi (agriades glandon) 673 €
tyräkkikääriäinen (lobesia occidentalis) 151 €
varjotäpläkoi (ethmia terminella) 1 261 €

8 §
rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot 

ovat seuraavat:
erakkokuoriainen (Osmoderma eremita) 1 682 €
isolampisukeltaja (Graphoderus
 bilineatus) 17 €

taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 34 €
talitiainen Parus major) 34 €
taviokuurna (Pinicola enucleator) 336 €
tervapääsky (apus apus) 67 €
tikli (Carduelis carduelis) 67 €
tilhi (Bombycilla garrulus) 336 €
tiltaltti (Phylloscopus collybita) 17 €
tundraurpiainen (Carduelis
 hornemanni) 252 €
tunturihaukka (Falco rusticolus) 6 391 €
tunturikihu (stercorarius longicaudus) 841 €
tunturikiuru (eremophila alpestris) 3 196 €
tunturipöllö (nyctea scandiaca) 3 369 €
turkinkyyhky (streptopelia decaocto) 252 €
tunturikyyhky (streptopelia turtur) 252 €
tuulihaukka (Falco tinnunculus) 1 009 €
tylli (Charadrius hiaticula) 420 €
törmäpääsky (riparia riparia) 50 €
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 101 €
töyhtötiainen (Parus cristatus) 17 €
uivelo (Mergus albellus) 673 €
urpiainen (Carduelis flammea) 17 €
uuttukyyhky (Columba oenas) 589 €
valkoposkihanki (Branta leucopsis) 336 €
valkopäätiainen (Parus cyanus) 336 €
valkoselkätikka (Dendrocopos
 leucotos) 4 037 €
valkoviklo (tringa nebularia) 505 €
varpunen (Passer domesticus) 34 €
varpushaukka (accipiter nisus) 505 €
varpuspöllö (Glaucidium passerinum) 420 €
vesipääsky (Phalaropus lobatus) 505 €
viherpeippo (Carduelis chloris) 34 €
vihervarpunen (Carduelis spinus) 17 €
viiksitimali (Panurus biarmicus) 84 €
viiriäinen (Coturnix coturnix) 4 205 €
viirupöllö (strix uralensis) 757 €
viitakerttunen (acrocephalus
 dumentorum) 252 €
viitasirkkalintu (locustella fluviatilis) 252 €
virtavästäräkki (Motacilla cinerea) 135 €
vuorihemppo (Carduelis flavirostris) 336 €
västäräkki (Motacilla alba) 34 €

Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin 
arvo on seuraava:
korppi (Corvus corax) 151 €

3 §
Muun kuin 1 ja 2 §:ssä mainitun ja metsästyslain 
(615/93) 5 §:ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai rauhoit-
tamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja 
linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa 
mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. 
arvosta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen 
lausunto.

4 §
rauhoitettujen matelijoiden arvot ovat seuraavat:
kangaskäärme (Coronella austriaca) 2 523 €
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jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) 17 €
punahärö (Cucujus cinnaberinus) 1 682 €

9 §
rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat 

seuraavat:
kievanakorento (aeshna viridis) 420 €
lummelampikorento (leucorrhinia
 caudalis) 17 €
sirolampikorento (leucorrhinia albifrons) 17 €
täplälampikorento (leucorrhinia
 pectoralis) 17 €

10 §
Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen 
yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä 
vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla 
munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläi-
millä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, touk-
karyhmä tai kotelo. tunturihaukalla ja muuttohaukal-
la myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on 
sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo.

11 §
rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen ar-
von määräytymisestä tulee pyytää alueellisen ympä-
ristökeskuksen lausunto.

12 §
tämä päätös tulee voimaan 15. päivänä tammikuuta 
2002.

tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön 
23 päivänä lokakuuta 1995 antama päätös rauhoitettu-
jen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista 
(1209/1995).

Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002

Ympäristömisteri Satu Hassi

Hallitusneuvos Hannu karjalainen
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Poronhoitolaki
(848/1990)

annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1990

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  luku
Yleiset säännökset

2 §
Poronhoitoalue

Poronhoitoalue käsittää lapin läänin alueen kemin ja 
tornion kaupunkeja sekä keminmaan kuntaa lukuun 
ottamatta ja Oulun läänistä Hyrynsalmen, kuivanie-
men, kuusamon, Pudasjärven, suomussalmen, tai-
valkosken ja Yli-iin kuntien alueet sekä kiiminkijoen 
ja Puolanka–Hyrynsalmi maantien pohjoispuolella 
olevat alueet Puolangan, utajärven ja Ylikiimingin 
kun nista.

tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan poh-
joispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat eri-
tyisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. tällä 
alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että 
siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. 
Maan luovuttaminen tai vuokraaminen tällä alueella 
voi tapahtua vain sillä ehdolla, että maanomistajalla 
tai  vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta po-
rojen aiheuttamista vahingoista.

7  luku
Porojen suojelu

42 §
Porojen pelottelemisen ehkäiseminen

Porojen pelotteleminen on kielletty. Pelottelemisesta 
poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko 

ja haitta on korvattava. Porojen karkottamista vahin-
kojen ehkäisemiseksi ei pidetä porojen pelottelemi-
sena.

Metsästyslain (290/62) noudattamista valvova 
viran omainen sekä poronomistaja ja poropaimen  
saavat oman paliskuntansa alueella tappaa isännät-
tömän koiran, joka koirien kiinnipitoaikana tava- 
taan ajamasta poroja niiden laitumella tai joka muuna 
aikana tavataan repimästä ajamaansa poroa. koiraa ei 
kuitenkaan saa tappaa, jos se saadaan kiinni tai vahin-
ko voidaan muuten estää. kiinniottamisesta tai tappa-
misesta on ilmoitettava välittömästi poliisille.

Hakkuutyöt on suoritettava siten, ettei poroille ai-
heuteta vahinkoa. tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
aiheutettu vahinko on hakkuuoikeuden omistajan kor-
vattava poronomistajalle.

8  luku
erinäiset säännökset

47 §
Poronhoitorikkomus

joka:
1) ilman lupaa kuljettaa tai yrittää kuljettaa poroja 

paliskunnasta toiseen paliskuntaan tai pois suomesta 
taikka toisesta valtiosta suomeen,

2) tahallaan jättää säädetyllä tavalla ilmoittamatta 
tai ilmoittaa väärin poroluetteloon porojensa luku-
määrän,

3) tahallaan jättää säädetyllä tavalla vähentämättä 
porojaan,

4) vastoin 42 §:n säännöksiä pelottelee poroja 
taikka

5) muulla tavoin rikkoo tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole sää-
detty ankarampaa rangaistusta, poronhoitorikkomuk-
sesta sakkoon.
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N:o 1338

Asetus
eläintautien vastustamisesta euroopan 

yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä 
kolmansiin maihin

annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 
18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain 
(55/1980) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laeissa 
809/1992 ja 424/1994:

1 §
tarkoitus

tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien 
leviäminen:

1) toimitettaessa eläimiä ja tavaroita muista euroo-
pan unionin jäsenvaltioista suomeen ja vastaavasti 
suomesta muihin euroopan unionin jäsenvaltioihin; 
sekä

2) vietäessä eläimiä ja tavaroita muihin maihin 
kuin euroopan unionin jäsenvaltioihin.

2 §
Soveltamisala

asetus koskee seuraavia eläimiä ja tavaroita:
1) elävät eläimet, niiden sukusolut ja alkiot sekä 

kuolleet eläimet ja niiden osat;
2) eläimistä saatavat tuotteet;
3) jätteet, rehut ja lannoitteet, jotka sisältävät eläi-

mistä peräisin olevia aineksia;
4) eläinten lanta, virtsa ja muut eritteet;
5) eläintauteja aiheuttavat bakteeri-, virus-, lois- ja 

niihin verrattavat pieneliöviljelmät sekä eläimille tar-
koitetut rokotteet, seerumit ja niiden kaltaiset tuotteet;

6) heinät ja oljet;
7) kuljetusvälineet, tavarapäällykset, säilytys- 

astiat, pakkaustarvikkeet ja kuivikkeet, joista voidaan 
katsoa aiheutuvan eläintautien leviämisen vaaraa;

8) eläinten tuotannossa, hoidossa ja pitopaikoissa 
käytetyt esineet, varusteet ja vaatteet sekä 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden säilytyk-
seen, pakkaamiseen tai kuljetukseen käytetyt esineet.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosasto määrittelee tarkemmin 1 momentis-
sa tarkoitetut eläimet ja tavarat.

3 §
Määritelmät

tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) jäsenvaltiolla euroopan unionin jäsenvaltiota;
2) kolmannella maalla euroopan unionin ulkopuo-

lista valtiota;
3) sisämarkkinatuonnilla mitä tahansa eläinten tai 

tavaroiden liikkumista muusta jäsenvaltiosta suo-

meen;
4) sisämarkkinaviennillä mitä tahansa eläinten tai 

tavaroiden liikkumista suomesta muuhun jäsenval-
tioon.

4 §
Sisämarkkinatuonnille ja -viennille  

asetettavat vaatimukset
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto antaa euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä edellytetyt määräykset muiden jäsenvaltioiden 
alueelta suomeen toimitettaville ja vastaavasti suo-
mesta muiden jäsenvaltioiden alueelle toimitettaville 
eläimille ja tavaroille ja niitä koskeville asiakirjoille 
asetettavista vaatimuksista sekä menettelystä, jota 
noudattaen tarkastetaan, täyttyvätkö vaatimukset. 
tuonti voidaan määrätä myös luvanvaraiseksi, jos eu-
roopan yhteisön lainsäädännöstä ei johdu muuta.

5 §
Sisämarkkinatuonnin ja -viennin

edellytysten selvittäminen
eläinten tai tavaroiden maahantuojan ja maastaviejän 
on huolehdittava eläinten tai tavaroiden tuonti- tai 
vientikelpoisuutta koskevien lupien, asiakirjojen ja 
muiden selvitysten hankkimisesta.

6 §
Sisämarkkinatuonnin ja -viennin

edellyttämät tarkastukset
eläinten tai tavaroiden maahantuojan tai maastaviejän 
on huolehdittava siitä, että eläimet tai tavarat tarkaste-
taan siten kuin maa- ja metsätalousministe riön eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosasto määrää.

tarkastukset ja niihin liittyvät toimenpiteet suorit-
taa suomessa kunnaneläinlääkäri, tarkastuseläinlää-
käri tai läänineläinlääkäri. sisämarkkinavientiin liitty-
vät tarkastukset voi lisäksi suorittaa maa- ja metsäta-
lousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 
maastaviejän rekisteröitymisen yhteydessä valtuutta-
ma muu eläinlääkäri. Maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa tarkemmat 
säännösket tarkastusten suorittamisesta.

7 §
Sisämarkkinatuontiin kelpaamattomiin 

eläimiin tai tavaroihin kohdistuvat toimenpiteet
jos maahan tuotaviksi aiottujen eläinten tai tavaroiden 
epäillään tai todetaan levittävän eläintautilain 
(55/1980) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua eläintautia 
tai sellaista vakavaa tarttuvaa eläintautia, jota ei esiin-
ny suomessa, eläimet tai tavarat on määrättävä vietä-
viksi maasta, talletettaviksi, asetettaviksi eristykseen 
tai karanteeniin, lopetettaviksi tai hävitettäviksi taikka 
käytettäviksi tarkoitukseen, josta ei aiheudu eläintau-
din leviämisen vaaraa.

Maahan tuotaviksi aiotut eläimet tai tavarat, jot- 
ka muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
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sissa eivät täytä maahantuonnin edellytyksiä tai joista 
ei ole esitetty vaadittuja selvityksiä  on määrättävä vie-
täviksi maasta, talletettaviksi, asetettaviksi eris tykseen 
tai karanteeniin taikka käytettäviksi tarkoitukseen, jos-
ta ei aiheudu eläintaudin leviämisen vaaraa.

eläimet tai tavart, jotka on tuotu maahan vastoin 
tätä asetusta tai sen nojalla annettuja säännöksiä, voi-
daan määrätä vietäviksi maasta, talletettaviksi, asetet-
taviksi eristykseen tai karanteeniin taikka lopetetta-
viksi tai hävitettäviksi.

edellä 1–3 momentissa säädettyä menettelyä voi-
daan soveltaa myös kyseisissä momenteissa tarkoite-
tun eläimen jälkeläisiin, alkioihin ja sukusoluihin 
sekä eläimestä saataviin tuotteisiin.

8 §
Menettely sisämarkkinatuontiin

kelpaamattomiin eläimiin ja tavaroihin
kohdistuvista toimenpiteistä päätettäessä

edellä 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä päättää 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto, läänineläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri 
tai tarkastuseläinlääkäri. jos ihmisten tai eläinten ter-
veyden suojelemisesta ei muuta johdu, maahantuoja 
voi kuitenkin valita, mihin 7 §:ssä tarkoitetuista toi-
menpiteistä ryhdytään.

jos eläinten tai tavaroiden maahantuonnin esteenä 
oleva syy on mahdollista poistaa, maahantuojalle on 
varattava tilaisuus kohtuullisessa ajassa täydentää 
maahantuonnin edellytyksiä koskevia selvityksiä en-
nen kuin eläimiin tai tavaroihin kohdistuvista toimen-
piteistä päätetään. Päätökseen voidaan liittää ehtoja 
sen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä. 
Päätös hävittämisestä voidaan antaa uhalla, että pää-
töksen mukaisesti suorittamatta jäänyt hävittäminen 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Päätös maastaviennistä voidaan tehdä vain, jos sen 
maan toimivaltaiselta viranomaiselta, johon eläin tai ta-
vara on tarkoitus määrätä vietäväksi, on varmistettu, 
että eläin tai tavara voidaan viedä kyseiseen maahan.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosasto antaa tarvittaessa tarkemmat sään-
nökset 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä ja tässä py-
kälässä tarkoitetusta menettelystä.

9 §
Maastaviejän selonottovelvollisuus viennissä 

kolmansiin maihin
eläinten tai tavaroiden maastaviejän on huolehdittava 
kolmannen maan asettamien maahantuonnin edelly-
tysten selvittämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosasto määrää kuitenkin vientiehdot, jos 
suomella tai euroopan unionilla on viennin kohteena 
olevan kolmannen maan kanssa eläinlääkinnällisiä 
vientiehtoja koskeva sopimus.

10 §
Vientitarkastus viennissä kolmansiin maihin

suomesta kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetut 
eläimet ja tavarat tarkastetaan maastaviejän pyynnös-
tä sen maan asettamien maahantuonnin edellytysten 
mukaisesti, johon eläimet tai tavarat viedään.

tämän vientitarkastuksen tekee kunnaneläinlääkä-
ri, tarkastuseläinlääkäri tai läänineläinlääkäri taikka 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräämä muu eläinlääkäri siten kuin 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto tarkemmin määrää.

eläinten tai tavaroiden maastaviejän on sovittava 
tarkastuspaikasta ja -ajankohdasta vientitarkastuksen 
tekijän kanssa.

11 §
Muutos eläintautien esiintymisessä

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosasto voi kokonaan kieltää 2 §:ssä tarkoitettu-
jen eläinten ja tavaroiden maahantuonnin, maasta-
viennin tai kuljetuksen suomen alueen kautta taikka 
määrätä näille ehtoja, jos suomessa tai muiden jäsen-
valtioiden alueella esiintyy vakavaa eläintautia tai 
suomeen uhkaa levitä vakava eläintauti taikka jos 
olennainen muutos eläintaudin esiintymisessä suo-
messa tai muussa jäsenvaltiossa taikka eläinten tai ta-
varoiden alkuperä-, kauttakulku- tai lähtömaassa taik-
ka muu siihen verrattava äkillinen syy edellyttää sitä.

kielto tai ehdot koskevat myös eläimiä ja tavaroita, 
joiden maahantuontiin on myönnetty lupa tai jotka on 
tarkastettu maahantuontia tai maastavientiä varten. 
eläimiin ja tavaroihin,  joiden maahantuonti on kiel-
letty, sovelletaan 7 §:n 1 ja 4 momentin sekä 8 §:n 
säännöksiä.

12 §
eläinten ja tavaroiden merkitseminen

Maahan tuotavat ja maasta vietävät eläimet ja tavarat 
on merkittävä siten, että ne voidaan tunnistaa niitä 
koskevissa asiakirjoissa tarkoitetuiksi eläimiksi tai ta-
varoiksi. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin-
tä- ja elintarvikeosasto antaa tarvittaessa tarkempia 
säännöksiä eläinten ja tavaroiden merkitsemisestä.

13 §
kunnaneläinlääkärin palkkiot ja korvaukset 

sisämarkkinatuonnin valvonnassa
kunnaneläinlääkärillä on oikeus saada tämän asetuk-
sen ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisten si-
sämarkkinatuonnin valvontaan liittyvien tehtävien 
suorittamisesta palkkio ja korvaus valtion varoista si-
ten kuin eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetus-
sa asetuksessa (1269/1989) säädetään.
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14 §
korvaus maastaviennin yhteydessä

suoritetuista tarkastuksista
kunnaneläinlääkärillä ja maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämällä eläin-
lääkärillä on oikeus periä sisämarkkinaviennin sekä kol-
mansiin maihin tapahtuvan viennin yh teydessä suoritta-
mistaan tarkastuksista tarkastuksen pyytäjältä korvaus 
siten kuin eläintautilaissa säädetään.

15 §
Maahantuojan ja maastaviejän  

maksettavat kustannukset
tarkastuksen pyytäjän on suoritettava tämän asetuk-
sen ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla tehtä-
vistä tarkastuksen suorittaneen eläinlääkärin tai maa- 
ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvi-
keosaston määräämistä toimenpiteistä aiheutuvat kus-
tannukset.

16 §
Suhde eräisiin säännöksiin

rauhoitettujen ja uhanalaisten eläinten ja niistä saata-
vien tuotteiden maahantuonnista ja maastaviennistä 
säädetään luonnonsuojelulaissa (1096/1996).

eläinten kuljettamiseen maahantuonnin ja viennin 
yhteydessä sovelletaan eläinsuojelulakia (247/1996), 
eläinsuojeluasetusta (396/1996), eläinten kuljetukses-
ta annettua asetusta (491/1996) ja eurooppalaista 
yleissopimusta eläinten suojelemisesta kansainvälis-
ten kuljetusten aikana (sops 18/1975).

17 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1997.

asetuksella kumotaan eläintautien vastustamisesta 
eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnis-
ta ja maastaviennistä 15 päivänä kesäkuuta 1994 an-
nettu asetus (489/1994) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. kumottavan asetuksen nojalla annetut 
päätökset ja vientitarkastusten tekemistä varten eläin-
lääkäreille annetut määräykset jäävät kuitenkin voi-
maan, kunnes toisin säädetään.

ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt 
tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun 
ajan.

ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä ase-
tuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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N:o 655

Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus

eräiden eläinten ja tavaroiden 
eläintautivaatimuksista euroopan 

yhteisön sisämarkkinoilla

annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläin-
tautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin ja eläintautien 
vastustamisesta euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 
sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulu-
kuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 4 §:n no-
jalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 
424/1994:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
tarkoitus ja soveltamisala

tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien 
leviäminen eläinten ja tavaroiden tuonnin ja viennin 
välityksellä euroopan unionin jäsenvaltioista suo-
meen sekä suomesta muihin jäsenvaltioihin. Mitä täs-
sä asetuksessa säädetään jäsenvaltioista, sovelletaan 
myös norjaan ja liechtensteiniin.

tätä asetusta sovelletaan elävien eläinten sekä 
eläimistä saatavien tuotteiden ja eläimistä peräisin 
olevien sivutuotteiden ja muiden eläintautien leviämi-
sen vaaran aiheuttavien tavaroiden tuontiin muista jä-
senvaltioista sekä vientiin muihin jäsenvaltioihin. 
asetuksen 11 §:n säännöksiä sovelletaan perkaamat-
tomien kalojen ja 12 §:n säännöksiä kaloista tai muis-
ta merieläimistä, ei kuitenkaan merinisäkkäistä, val-
mistettujen proteiinijauhojen tuontiin islannista sekä 
vientiin islantiin.

tätä asetusta ei sovelleta seuraavien eläinten ja ta-
varoiden tuontiin ja vientiin:

1) kotieläiminä pidettävät nautaeläimet sekä niiden 
sukusolut ja alkiot;

2) kotieläiminä pidettävät siat ja tarhatut villisiat 
sekä niiden sukusolut ja alkiot;

3) kotieläiminä pidettävät lampaat ja vuohet sekä 
niiden sukusolut ja alkiot;

4) siipikarja (kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat, 
sorsat, hanhet, viiriäiset, kyyhkyset, fasaanit, pelto-
pyyt, strutsit, emut ja muut sileälastaiset linnut, joita 
kasvatetaan tai pidetään jalostusta, siitosta sekä lihan 
tai munantuotantoa varten tai käytettäväksi riistan is-
tutuksiin) ja siitosmunat;

5) hevoset sekä niiden sukusolut ja alkiot;
6) elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset sekä niiden 

sukusolut;
7) elintarvikkeeksi tarkoitettu liha ja lihatuotteet;
8) elintarvikkeeksi tarkoitettu maito, maitotuotteet 

ja ternimaito; sekä
9) elintarvikkeeksi tarkoitetut linnunmunat ja mu-

natuotteet.
tätä asetusta ei myöskään sovelleta lemmikkeläin-

ten vientiin, kun yksityishenkilö vie lemmikkieläimen 
mukanaan muuhun jäsenvaltioon. tällaiseen vientiin 
sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaa-
timuksia.

2 §
Määritelmät

tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) jäsenvaltiolla euroopan unionin jäsenvaltiota;
2) sisämarkkinakaupalla jäsenvaltioiden välistä 

kauppaa;
3) tuonnilla mitä tahansa eläinten tai tavaroiden 

liikkumista muista jäsenvaltioista suomeen;
4) viennillä mitä tahansa eläinten tai tavaroiden 

liikkumista suomesta muihin jäsenvaltioihin;
5) tilalla maatilaa, laitosta tai muuta paikkaa, jossa 

pysyvästi tai väliaikaisesti pidetään eläimiä;
6) taudille herkällä eläimellä eläintä, joka voi saa-

da tietyn tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin 
vai ei;

7) eläimistä saatavilla sivutuotteilla muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden terveyssäännöistä annetun euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (eY) n:o 1774/2002, 
jäljempänä sivutuoteasetus, artiklassa 2 määriteltyä 
ainesta;

8) kontaminoitumisella mikrobien pääsyä tavaraan 
tai tuotteeseen.

Viitattaessa tässä asetuksessa euroopan yhteisön 
säädökseen tarkoitetaan säädöstä ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia.
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2 luku
elävät eläimet

3 §
Apinat

apinoiden (Simiae ja Prosimiae) tuonnissa ja viennis-
sä on noudatettava säännöksiä, jotka on annettu neu-
voston direktiivissä 92/65/etY eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, muna-
solujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja 
yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske 
direktiivin 90/425/etY liitteessä a olevassa i jaksos-
sa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten 
terveyttä koskevat vaatimukset. apinoiden mukana on 
oltava neuvoston direktiivin 92/65/etY liitteen e mu-
kainen terveystodistus, sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna komission asetuksessa (eY) n:o 
1282/2002.

neuvoston direktiivin 92/65/etY mukaisesti hy-
väksytyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen valvojana 
toimii läänineläinlääkäri.

4 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Muiden kuin 1 §:n 3 momentissa mainittujen sorkka- 
ja kavioeläinten sisämarkkinakaupassa ja muussa 
tuonnissa on noudatettava neuvoston direktiivin 
92/65/etY säännöksiä. sorkka- ja kavioeläinten mu-
kana on oltava neuvoston direktiivin 92/65/etY liit-
teen e mukainen terveystodistus, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna komission asetuksessa (eY) n:o 
1282/2002.

Märehtijöiden tuonnin osalta on lisäksi noudatetta-
va maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja ter-
veysosaston erikseen antamia määräyksiä infectious 
bovine rhinotracheitis (iBr)-taudin, nautaeläinten tu-
berkuloosin ja bruselloosin vastustamiseksi.

Minisikojen tuonti on sallittua vain maa- ja metsäta-
lousministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntä-
mällä tuontiluvalla. Minisikojen viennissä on nouda-
tettava vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaati-
muksia.

tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei so-
velleta ruotsista tuotaviin poroihin, jotka tuodaan ti-
lapäisesti suomeen enintään 30 vuorokauden ajaksi, 
eikä suomesta ruotsiin vietyihin poroihin, jotka tuo-
daan takaisin suomeen enintään 30 vuorokauden tila-
päisen oleskelun jälkeen.

5 §
Linnut

lintujen tuonti on sallittua vain maa- ja metsätalous-
ministeriön elintarvike- ja terveysosaston myöntämäl-
lä tuontiluvalla. linnulla tarkoitetaan tässä asetukses-
sa muita lintuja kuin siipikarjaa.

lintujen viennin osalta on noudatettava neuvoston 
direktiivin 92/65/etY säännöksiä sekä vastaanotta-
van valtion asettamia vaatimuksia.

6 §
Mehiläiset

Mehiläisten sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnis-
sa mehiläisten on oltava peräisin alueelta, jolla ei ole 
voimassa neuvoston direktiivin 92/65/etY mukaises-
ti esikotelomädän vuoksi määrättyjä rajoituksia. 
tuonti tai vienti on kielletty, jos alueelle olisi kyseisen 
direktiivin mukaan määrättävä mainittuja rajoituksia 
tai jos rajoituksia ei ole poistettu direktiivissä määrä-
tyssä järjestyksessä. Mehiläisten mukana on oltava 
neuvoston direktiivin 92/65/etY liitteen e mukainen 
terveystodistus, sellaisena kuin se on viimeksi muu-
tettuna komission asetuksessa (eY) n:O 1282/2002.

7 §
Jänikset ja kanit

jäniksien ja kanien sisämarkkinakaupassa on nouda-
tettava seuraavaa:

1) eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla ei kuu-
kauteen ennen eläinten lähtöä ole todettu tai epäilty 
raivotautia;

2) eläimet eivät ole kuukauteen saaneet olla yhtey-
dessä sellaisen tilan eläimiin, jolla epäillään tai on to-
dettu esiintyvän raivotautia;

3) eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla yhdellä-
kään eläimellä ei ole myksomatoosin viittaavia oirei-
ta; sekä

4) eläinten mukana on oltava viejän kirjallinen va-
kuutus, josta ilmenee, että;

a) eläimet ovat 1–3 kohdan säännösten mukaisia;
b) eläimissä ei lähtäpäivänä ole ollut havaittavissa 

tarttuvien tautien oireita;
c) tilalla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä 

rajoituksia eläintautien vuoksi.
jos 1 momentissa tarkoitetut kanit tai jänikset vie-

dään jäsenvaltioon, jossa niiden kuljettamiseen tarvi-
taan viranomaisen antama terveystodistus, on eläinten 
mukana kuitenkin oltava neuvoston direktiivin 92/65/
etY liitteen e mukainen terveystodistus, sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetukses-
sa (eY) n:o 1282/2002.

irlantiin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vie-
tävien jäniksien ja kanien mukana on oltava terveysto-
distus, josta ilmenee, että eläimet ovat 1 momentin 1 
ja 2 kohdan säännösten mukaisia.

tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta jäniksien ja 
kanien tuontiin, kun yksityishenkilö tuo jäniksen tai ka-
nin mukanaan suomeen ja pitää lemmikkieläimenään.

8 §
Hillerit, minkit ja ketut

Hillereiden, minkkien ja kettujen sisämarkkinakau-
passa on noudatettava seuraavaa:

1) eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla ei kuu-
teen kuukauteen ennen eläinten lähtöä ole todettu tai 
epäilty raivotautia;

2) eläimet eivät ole saaneet olla kuuteen kuukau-
teen yhteydessä sellaisen tilan eläimiin, jolla epäillään 
tai on todettu esiintyvän raivotautia; sekä
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3) eläinten mukana on oltava viejän kirjallinen va-
kuutus, josta ilmenee, että;

a) eläimet ovat 1–2 kohdan säännösten mukaisia;
b) eläimissä ei lähtöpäivänä ole ollut havaittavissa 

tarttuvien tautien oireita;
c) tilalla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä 

rajoituksia eläintautien vuoksi.
jos eläimet viedään Yhdistyneeseen kuningaskun-

taan, irlantiin, ruotsiin tai norjaan, on lisäksi nouda-
tettava näiden valtioiden raivotautia koskevia vaati-
muksia.

tämän pykälän 1 momentin säännöksiä ei sovelle-
ta hillerien, minkkien ja kettujen tuontiin, kun yksi-
tyishenkilö tuo hillerin, minkin tai ketun mukanaan 
suomeen ja pitää lemmikkieläimenään.

9 §
koirat ja kissat

Yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen si-
sämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimessä  ei lähtöpäivänä saa olla tarttuvien 
tautien oireita;

2) eläimen on oltava tunnistettavissa tatuoinnilla 
tai mikrosirulla;

3) eläimen mukana on oltava virkaeläinlääkärin tai 
lähtötilasta vastaavan eläinlääkärin antama todistus, 
josta käy ilmi seuraavaa:

a) eläin on rokotettu yli kolmen kuukauden ikäise-
nä raivotautia vastaan vuosittain tai rokotuksessa käy-
tetylle rokotteelle hyväksytyin väliajoin;

b) rokotteena on käytetty inaktivoitua, euroopan 
pharmakopean mukaisesti valmistettua rokotetta;

c) käytetyn rokotteen nimi ja eränumero;
4) koiran on oltava rokotettu penikkatautia vastaan;
5) eläimen mukana on oltava eläinlääkärin antama 

todistus, josta ilmenee, että eläimelle on enintään 30 
päivää ennen sen saapumista suomeen annettu asian-
mukainen annos pratsikvantelia sisältävää, asian-
omaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokok-
koosia aiheuttavia heisimatoja vastaan;

6) 5 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta on ilmet-
tävä myös lääkkeen nimi, annostus ja antotapa;

7) eläimeltä ei vaadita 5 kohdassa tarkoitettua lää-
kitystä, jos se tuodaan suoraan ruotsista, Yhdisty-
neestä kuningaskunnasta, irlannista tai norjasta muu-
alta kuin Huippuvuorilta, taikka jos eläin tuodaan 
suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety 
pois suomesta; sekä

8) eläimellä on oltava neuvoston direktiivin 92/65/
etY 10 artiklan 2 kohdan mukainen eläinlääkärin to-
distus tai yksilöllinen koira- tai kissapassi, josta ilme-
nevät tunnistusta, rokotusta ja heisimatolääkitystä 
koskevat tiedot.

alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen 
sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimen on täydettävä 1 momentin 1 ja 8 koh-
dissa säädetyt vaatimukset;

2) eläin ei saa olla peräisin tilalta, jolla on voimas-
sa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien 
vuoksi; sekä

3) eläimen on oltava lähtötilalla syntynyt ja siellä 
jatkuvasti syntymästään lähtien pidetty.

jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetut koirat tai kissat 
viedään ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, 
irlantiin tai norjaan, on noudatettava neuvoston di-
rektiivin 92/65/etY 10 artiklan 3 kohdan mukaisia 
säännöksiä.

jos tuojana on yksityishenkilö, koirien ja kissojen 
tuonnissa suomeen on noudatettava seuraavaa:

1) yli kolmen kuukauden ikäisten eläinten on täy-
tettävä:

a) ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta,  
irlannista tai norjasta muualta kuin Huippuvuorilta tuo-
taessa 1 momentin 1 kohdassa säädetyt vaatimukset;

b) muista jäsenvaltioista tai Huippuvuorilta tuo-
taessa 1 momentin 1, 3 ja 5–7 kohdissa säädetyt vaati-
mukset; sekä

2) alle kolmen kuukauden ikäisten eläinten on täy-
tettävä 1 momentin 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

tämän momentin säännöksiä ei sovelleta eläimiin, 
jotka tuodaan suomeen  myyntiä, välitystä tai muulla 
vastaavalla tavalla luovuttamista taikka elinkeinon 
harjoittamista varten.

10 §
Muut eläimet

Vietäessä raivotaudille herkkiä eläimiä Yhdistynee-
seen kuningaskuntaan, irlantiin, ruotsiin tai norjaan 
on tämän luvun säännösten lisäksi noudatettava näi-
den valtioiden raivotautia koskevia vaatimuksia.

3 luku
tavarat

11 §
Perkaamattomat lohikalat

Perkaamattomien viljeltyjen lohikalojen sisämarkki-
nakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava 
eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaes-
sa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille an-
netun neuvoston direktiivin 91/67/etY säännöksiä. 
suomeen saa tuoda perkaamattomia viljeltyjä lohia, 
taimenia, kirjolohia, harjuksia, muikkuja, siikoja, 
haukia ja piikkikampeloita ainoastaan niistä maista, 
 alueilta ja laitoksista, jotka on lueteltu tarttuvan verta-
muodostavan kudoksen kuolion (iHn) ja/tai virus-
peräisen verenvuotoseptikemian (VHs) osalta hyväk-
syttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten luette-
loista annetussa komission päätöksessä 2002/308/eY. 
eFta-maista perkaamattomien viljeltyjen lohikalo-
jen tuonti on mahdollista eFta valvontaviranomaisen 
päätöksellä no 244/02/COl norjasta, lukuun otta-
matta Venäjän rajan lähellä olevia vesistöjä. tuo taessa 
perkaamattomia lohia, taimenia tai kirjolohia norjas-
ta, on lähetyksen mukana lisäksi oltava tietyistä nor-
jassa esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa koskevista 
suojatoimenpiteistä annetun komission päätöksen 
2003/70/eY mukainen terveystodistus isa-taudin va-
ralta. kaikki perkaamattomat lohikalat on vietävä 
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tuonnin jälkeen suoraan hygienialain nojalla hyväk-
syttyyn laitokseen perattaviksi. Perkuujätteitä ei saa 
käyttää kalojen rehuksi.

Perkaamattomien viljeltyjen lohien, taimenten, 
kirjolohien, harjusten, muikkujen, siikojen, haukien ja 
piikkikampeloiden vienti suomesta alueelle, joka on 
komission päätöksellä 2002/308/eY hyväksytty va-
paaksi iHn- tai VHs-taudista on kielletty.

Perkaamattomien luonnosta pyydettyjen lohien, 
taimenten, kirjolohien, harjusten, muikkujen, siiko-
jen, haukien ja piikkikampeloiden tai niiden perkuu-
jätteiden tuonti suomeen on kielletty.

12 §
eläimistä saatavat sivutuotteet

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettu-
jen tuotteiden, kuten käsitellyn eläinvalkuaisen, veri-
tuotteiden, renderoidun rasvan ja kalaöljyn, maidon, 
maitopohjaisten tuotteiden ja ternimaidon, gelatiinin, 
hydroloitujen proteiinien, dikalsiumfosfaatin, trikalsi-
umfosfaatin, lemmikkieläinten ruoan ja puruluiden, 
lannan, käsitellyn lannan ja käsiteltyjen lantatuottei-
den, hevoseläinten seerumin, sorkka- ja kavioeläinten 
nahkojen ja vuotien, metsästystrofeiden ja mehiläis-
tuotteiden, sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnis-
sa on noudatettava sivutuoteasetuksen säännöksiä.

sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luok-
kaan 2 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita sekä 
niistä johdettuja käsiteltyjä tuotteita saa tuoda suo-
meen ainoastaan maa- ja metsätalousministeriön elin-
tarvike- ja terveysosaston luvalla. niitä saa viedä mui-
hin jäsenvaltioihin, jos määräjäsenvaltio on antanut 
vientiin luvan.

eläinten ruokintaan tarkoitetun käsitellyn eläinval-
kuaisen ja sitä sisältävien rehuvalmisteiden tuonti 
suomeen on kielletty. kielto ei kuitenkaan koske ka-
lajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuvalmisteita, jot-
ka on tarkoitettu muiden eläinten kuin märehtijöiden 
ruokintaan, eikä lemmikkieläinten ruokia. käsiteltyä 
eläinvalkuaista saa viedä muihin jäsenvaltioihin, jos 
määräjäsenvaltio on antanut vientiin luvan.

sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluva 
teurasjäte tai kalaperäinen aines, joka on kuumennettu 
tai käsitelty hapolla turkiseläinten rehun eläintauti- ja 
hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (34/eeO/2001) mukaisesti, 
voidaan sivutuoteasetuksen säännösten lisäksi viedä 
välittömästi tuonnin jälkeen käsiteltäväksi maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 34/eeO/2001 no-
jalla hyväksyttyyn turkiseläinrehusekoittamoon. Per-
kaamatonta kalaa ei kuitenkaan tarvitse kuumentaa tai 
käsitellä hapolla. Vain erityisestä syystä ja tavaran 
vastaanottajana olevaa laitosta valvovan eläinlääkärin 
luvalla tavara saadaan siirtää vastaan ottajana olevasta 
laitoksesta käsiteltäväksi toiseen sellaiseen laitok-
seen, jossa tavara sivutuoteasetuksen säännösten mu-
kaan saadaan käsitellä.

sivutuoteasetuksen liitteessä Viii olevassa iii lu-
vussa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka 

voi erityisesti hyväksynnällä sallia tuotavan alueel-
leen käsittelemätöntä lantaa, on kasvintuotannon tar-
kastuskeskus.

13 §
eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä 
niitä sisältävien viljelmien, kudosten, eritteiden ja 
muiden vastaavien tavaroiden tuonti on sallittua vain 
maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja ter-
veysosaston myöntämällä tuontiluvalla.

eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä 
niitä sisältäväien viljelmien, kudosten, eritteiden ja mui-
den vastaavien tavaroiden viennissä on noudatettava 
vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaatimuksia.

14 §
eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat  

muut tavarat
seuraavien tavaroiden tuonti on sallittua vain maa- ja 
metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston 
myöntämällä tuontiluvalla, jos niistä aiheutuu eläin-
tautien leviämisen vaaraa:

1) kuljetusvälineet, säilytysastiat, kuivikkeet ja ta-
varapäällykset sekä muut pakkaustarvikkeet;

2) eläinten tuotannossa, hoidossa ja pitopaikoissa 
käytetyt vaatteet, varusteeet ja muut esineet; sekä

3) elävien eläinten, kuolleiden eläinten ja niiden 
osien, eläinten sukusolujen ja alkioiden sekä eläimistä 
saatavien tuotteiden säilytykseen tai kuljetukseen 
käytetyt esineet.

eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tava-
roiden viennissä on noudatettava vastaanottavan jä-
senvaltion asettamia vaatimuksia.

15 §
Näyte-erät

sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, maa- 
ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosas-
to voi myöntää luvan näyte-erän tuontiin. lupa voi-
daan myöntää vain sellaiselle näyte-erälle, jolla ei ole 
kaupallista arvoa ja joka tuodaan tutkimusta varten. 
näyte-erä on hävitettävä tutkimuksen jälkeen.

4 luku
erinäiset säännökset

16 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta sekä si-
sämarkkinakaupan, tuonnin ja viennin yhteydessä 
vaadittavista tarkastuksista ja ilmoituksista säädetään 
eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuk-
sista euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetussa 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätöksessä (572/1995).

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja ter-
veysosaston erikseen antamat määräykset iBr-taudin 
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sekä nautaeläinten tuberkuloosin ja bruselloosin vas-
tustamiseksi annetaan eläintautien vastustamiseksi 
suoritettavista tarkastuksista euroopan yhteisön sisä-
markkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 
(572/1995) 11 §:ssä säädetyn rekisteriin merkitsemi-
sen yhteydessä.

17 §
eläintautitilanteen muutos

sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, on nouda-
tettava eläintautitilanteen muutoksen perusteella annet-
tuja euroopan yhteisön komission, maa- ja metsäta-
lousministeriön tai toisen jäsenvaltion suojapäätöksiä.

18 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 
2003.

tällä asetuksella kumotaan eräiden eläinten ja ta-
varoiden eläintautivaatimuksista euroopan yhteisön 
sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annet-
tu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosaston päätös (27/1995) sekä eläinproteii-
nin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokin-
nassa 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu maa- ja 
metsä talousministeriön asetus (1238/2000) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. kumotun ase-
tuksen 1238/2000 5 ja 6 §, sellaisena kuin ne ovat, 5 § 
asetuksessa 7/2001 ja 6 § asetuksessa 568/2001, jää-
vät kuitenkin edelleen voimaan 31 päivään elokuuta 
2003 saakka.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

eläinlääkintötarkastaja tiia tuupanen
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N:o 231

Maa- ja metsätalousministeriön 
päätös

 eräiden kolmansista maista tuotavien 
eläinten sekä niiden alkioiden ja  

sukusolujen eläintautivaatimuksista

annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 
1996 annetun lain (1192/1996) 2, 5 ja 30 §:n ja 18 
 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain 
(55/1980) 12 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on  
viimeksi mainittu pykälä laeissa 809/1992 ja 
424/1994:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
tarkoitus ja soveltamisala

tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden 
eläintautien leviäminen euroopan yhteisön ulkopuoli-
sista maista (kolmannet maat) tapahtuvan eläinten 
sekä niiden alkioiden ja sukusolujen maahantuonnin 
yhtey dessä.

Päätöksessä säädetään ehdot, joilla eläviä eläimiä 
sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda maa-
han kolmansista maista.

Päätöstä ei sovelleta hevosen- tai aasinsukuisten 
eläinten eikä näiden lajien risteytysten jälkeläisten 
maahantuontiin kolmannesta maasta.

Päätöstä ei myöskään sovelleta kolmannesta maas-
ta suomen kautta toiseen euroopan unionin jäsenval-
tioon tai kolmanteen maahan kuljetettaviin eläimiin, 
niiden alkioihin ja sukusoluihin. tällaisestakaan tuon-
nista tai kauttakuljetuksesta ei kuitenkaan saa aiheu-
tua eläintautien leviämisen vaaraa.

2 §
Määritelmät

tässä päätöksessä tarkoitetaan
1) tuonnilla eläinten, niiden alkioiden ja suku-

solujen tuomista kolmansista maista suomeen;
2) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nauta-

eläimiä mukaan lukien vesipuhvelit;
3) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja mukaan 

lukien tarhatut villisiat;
4) lampailla ja vuohilla kotieläimenä pidettäviä 

lampaita ja vuohia;
5) sukusoluilla munasoluja ja siemennestettä sekä 

vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä 
mätiä taikka maitia;

6) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai 
näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

7) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, 
ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaa-
neja ja peltopyitä;

8) linnuilla muita kuin 7 kohdassa mainittuja lin-
tuja;

9) siitosmunilla haudottavaksi tarkoitettuja mu-
nia;

10) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 2, 
3, 4 ja 6 kohdassa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

11) komissiolla euroopan yhteisön komissiota; 
sekä

12) tavaralla sukusoluja, alkioita ja siitosmunia.
Milloin tässä päätöksessä viitataan euroopan yh-

teisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sel-
laisena, kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin 
tehtyine muutoksineen.

2 luku
tuontivaatimukset

3 §
Nautaeläimet

nautaeläimiä saadaan tuoda suomeen vain liitteessä  
i mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan tau-
lukon mukaisesti.

tuonnin ehtona on lisäksi, että:
1) nautaeläimet täyttävät liitteessä i mainitun 

kuta kin viejämaata koskevan komission päätöksen eh-
dot;

2) nautaeläinten mukana on liitteessä i mainitun 
kutakin viejämaata koskevan komission päätöksen 
liitteen a tai B mukainen terveystodistus; sekä

3) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on mai-
ninta komission päätöksen 94/962/etY mukaisten, 
suomelle nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (iBr) 
suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täytty-
misestä.

nautaeläimet on tuonnin jälkeen eristettävä mää-
ränpäätilalla 30 päivän ajaksi. lisäksi nautaeläimistä 
on otettava eristysaikana näytteitä tarttuvien tautien 
varalta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- 
ja elintarvikeosaston, jäljempänä eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosasto, erikseen antamien määräysten mu-
kaisesti.

4 §
Siat

sikoja saadaan tuoda suomeen vain liitteessä i maini-
tuista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mu-
kaisesti.

tuonnin ehtona on lisäksi, että:
1) siat täyttävät liitteessä i mainitun kutakin viejä-

maata koskevan komission päätöksen ehdot;
2) sikojen mukana on liitteessä i mainitun kutakin 

viejämaata koskevan komission päätöksen liitteen C 
tai D mukainen terveystodistus;

3) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on mai-
ninta komission päätöksen 94/961/etY mukaisten, 
suomelle sikojen aujeszkyn taudin suhteen myönnet-
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tyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä; sekä
4) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on mai-

ninta eFta:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/
COl mukaisten, suomelle tGe-taudin suhteen 
myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

siat on tuonnin jälkeen eristettävä määränpäätilal-
la 30 päivän ajaksi. lisäksi sioista on otettava eristys-
aikana näytteitä tarttuvien tautien varalta eläinlääkin-
tä- ja elintarvikeosaston erikseen antamien määräys-
ten mukaisesti.

5 §
Naudan sukusolut ja alkiot

naudan sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda suomeen 
vain liitteessä ii mainituista maista kyseisessä liittees-
sä olevan taulukon mukaisesti.

naudan siemennesteen osalta tuonnin ehtona on li-
säksi, että:

1) siemenneste täyttää komission päätöksen 
94/577/etY terveysvaatimukset;

2) siemenneste-erän mukana on viejämaasta riip-
puen komission päätöksen 94/577/etY liitteen a, B, 
C tai D mukainen terveystodistus;

3) siemenneste on peräisin komission päätöksessä 
93/693/etY mainitulta hyväksytyltä keinosiemen-
nysasemalta; sekä

4) siemenneste on peräisin keinosiemennysase-
malta, jonka kaikki sonnit, siemennesteen luovuttaja 
mukaanlukien, on terveystodistuksen mukaisesti tut-
kittu seerumineutralisaatio- tai elisa-kokeella kiel-
teisin tuloksin iBr/iPV-taudin varalta.

naudan alkioiden osalta tuonnin ehtona on lisäksi, 
että:

1) alkiot täyttävät komission päätöksen 92/471/
etY terveysvaatimukset;

2) alkioiden mukana on viejämaasta riippuen ko-
mission päätöksen 92/471/etY liitteen a tai B mu-
kainen terveystodistus; sekä

3) alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät ovat ko-
mission päätöksessä 92/452/etY mainittuja hyväk-
syttyjä alkion keräys- ja tuotantoryhmiä.

6 §
Sian sukusolut ja alkiot

sian siemennestettä saadaan tuoda suomeen vain liit-
teessä iii mainituista maista seuraavia ehtoja noudat-
taen:

1) siemenneste täyttää komission päätöksen 
93/199/etY terveysvaatimukset;

2) siemenneste-erän mukana on komission pää-
töksen 93/199/etY liitteen, osa 1, mukainen terveys-
todistus;

3) siemenneste on peräisin komission päätöksessä 
95/94/etY mainitulta hyväksytyltä keinosiemennys-
asemalta; sekä

4) siemenneste on peräisin keinosiemennysase-
malta, jonka kaikki karjut, siemennesteen luovuttaja 
mukaan lukien, on terveystodistuksen mukaisesti tut-
kittu seerumineutralisaatio- tai elisa-kokeella kiel-

teisin tuloksin aujeszkyn taudin varalta.
sian alkioita saadaan tuoda suomeen kolmansista 

maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myön-
tämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

7 §
Lampaat ja vuohet sekä niiden sukusolut ja alkiot
lampaita ja vuohia sekä niiden sukusoluja ja alkioita 
saadaan tuoda suomeen kolmansista maista vain 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä 
tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

8 §
Hevosen sukusolut ja alkiot

Hevosen sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda suo-
meen vain liitteessä iV mainituista maista seuraavia 
ehtoja noudattaen:

1) siemenneste ja alkiot täyttävät neuvoston direk-
tiivin 92/65/etY ehdot;

2) siemenneste-erän mukana on komission pää-
töksen 96/539/etY liitteen mukainen terveystodistus; 
sekä

3) alkioiden mukana on komission päätöksen 
96/540/etY liitteen mukainen terveystodistus.

9 §
Siipikarja ja siitosmunat

siipikarjaa ja siipikarjan siitosmunia saadaan tuoda 
suomeen vain liitteessä V mainituista maista kysei-
sessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

tuonnin ehtona on lisäksi, että:
1) siipikarja ja siitosmunat täyttävät komission 

päätöksen 96/482/eY ehdot;
2) siipikarjan ja siitosmunien mukana on komis-

sion päätöksen 96/482/eY liitteen i mallin a, B, C tai 
D mukainen terveystodistus; sekä

3) tuotaessa kanoja (Gallus domesticus)ja kalkku-
noita tai näiden siipikarjalajien siitosmunia on ter-
veystodistuksessa maininta eFta:n valvontaviran-
omaisen päätöksen 195/94/COl mukaisten, suomelle 
kalkkunan tarttuvan rinotrakeiitin (trt/sHs) suhteen 
myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

siipikarja, siitosmunat ja niistä kuoriutuneet untu-
vikot on tuonnin jälkeen eristettävä komission päätök-
sen 96/482/eY mukaisesti. lisäksi siipikarjasta on 
otettava näytteitä tarttuvien tautien varalta eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamien mää-
räysten mukaisesti.

alle 20 linnun tai siitosmunan tuontierille eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosasto voi myöntää poikkeuksia 
1–3 momentin säännöksistä.

10 §
kalat, äyriäiset ja nilviäiset sekä niiden sukusolut
kaloja ja makeanveden rapuja saadaan tuoda suo-
meen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudat-
taen tuontiluvan ehtoja.
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kalojen ja makeanveden rapujen sukusolu- ja sekä 
muita äyriäisiä ja nilviäisiä ja niiden sukusoluja saa-
daan tuoda istutusta tai viljelyä varten suomeen kol-
mansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosas-
ton myöntä mällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontilu-
van ehtoja.

edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan 
koske trooppisia akvaariokaloja, -äyriäisiä ja -nilviäi-
siä ja niiden sukusoluja.

11 §
Muut sorkka- ja kavioeläimet sekä niiden 

sukusolut ja alkiot
Muita sorkka- ja kavioeläimiä sekä niiden sukusoluja 
ja alkioita saadaan tuoda suomeen kolmansista maista 
vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä 
tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

12 §
Muut linnut ja niiden siitosmunat

Muita lintuja kuin siipikarjaa ja niiden siitosmunia 
saadaan tuoda suomeen kolmansista maista vain 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä 
tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

13 §
Mehiläiset

Mehiläisiä saadaan tuoda suomeen kolmansista mais-
ta vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntä-
mällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

14 §
Jänikset ja kanit

jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda suomeen liitteessä 
Vi mainituista kolmansista maista seuraavia ehtoja 
noudattaen:

1) eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole todettu 
tai epäilty raivotautia viimeiseen kuukauteen;

2) eläimet eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden 
aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai 
epäilty sairastuneen raivotautiin; sekä

3) eläimet ovat peräisin tilalta, jolla yhdelläkään 
eläimellä ei ole myksomatoosiin viittaavia oireita.

lisäksi eläinten mukana on oltava viejän vakuutus, 
josta ilmenee, että eläimet ovat 1 momentin säännös-
ten mukaisia, että eläimissä ei lähtöpäivänä ollut ha-
vaittavissa tarttuvien tautien oireita ja että tilalla ei ole 
voimassa viranomaisen eläintautien vuoksi määrää-
miä rajoituksia.

edellä 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta yk-
sityishenkilön liitteessä Vi mainituista kolmansista 
maista mukanaan tuomiin ja lemmikkieläiminään pi-
tämiin jäniksiin ja kaneihin.

Muista kuin liitteessä Vi mainituista kolmansista 
maista jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda suomeen vain 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä 
tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

15 §
Jyrsijät

jyrsijöitä saadaan tuoda suomeen liitteessä Vi maini-
tuista kolmansista maista.

Muista kuin liitteessä Vi mainituista kolmansista 
maista jyrsijöitä saadaan tuoda suomeen vain eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuonti-
luvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

16 §
koirat ja kissat

koiria ja kissoja saadaan tuoda suomeen kolmansista 
maista noudattaen liitteen Vii ja Viii säännöksiä.

17 §
Muut nisäkkäät

Muita kuin 3, 4, 7, 11 sekä 14–16 §:ssä tarkoitettuja 
nisäkkäitä saadaan tuoda suomeen kolmansista mais-
ta vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntä-
mällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

18 §
tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

tämän luvun säännöksiä ei sovelleta seuraavien eläin-
ten ja tavaroiden tuontiin norjasta ja liechtensteinis-
ta:

1) nautaeläimet ja siat sekä niiden sukusolut ja al-
kiot; sekä

2) siipikarja ja siitosmunat.
edellä 1 momentissa tarkoitettuun tuontiin sovel-

letaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden 
ja sukusolujen eläintautivaatimuksista euroopan yh-
teisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsä talous-
minis teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston pää-
töksen (1578/1994) sään nöksiä.

3 luku
erinäiset säännökset

19 §
rekisteröinti ja eläintilat

eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto pitää valvontaa 
varten rekisteriä 3–6 sekä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen 
eläinten ja tavaroiden tuojista. näiden tuojien on vii-
meistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia 
tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista osastolle rekis-
teriin merkitsemistä varten. ilmoituksesta on käytävä 
ilmi seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;
2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää rekis-

teröintiä; sekä
3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan tuoda.
rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain 

tammikuun loppuun mennessä. jos ilmoitusta ei ole 
toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuojilla 
on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tar-
vittaessa pitää eristyksissä.
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20 §
Luettelo

edellä 3–6 sekä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vas-
taanottamistaan tuontilähetyksistä. luettelosta on 
käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;
2) lähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja 

mahdolliset tunnistusmerkit tai tavara ja määrä);
3) alkuperämaa;
4) eläinten alkuperätila tai tavaroiden alkuperälai-

tos; sekä
5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovutta-

nut eläimiä tai tavaroita eteenpäin.
edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säi-

lytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. luet-
telo on pyynnöstä esitettävä virkaeläinlääkärille.

21 §
todistukset ja muut asiakirjat

kaikkien tässä päätöksessä säädettyjen eläinten ja ta-
varoiden mukana seuraavien todistusten ja muiden vi-
rallisten asiakirjojen on oltava alkuperäisiä, numeroi-
tuja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tässä päätök-
sessä annettujen säännösten mukaisesti täytettyjä.

todistukset on, liitteessä Vii koirien ja kissojen to-
distuksista säädettyä lukuunottamatta, laadittava vä-
hintään yhdellä euroopan unionin sen jäsenvaltion vi-
rallisista kielistä, joka tulee suorittamaan eläinten tai 
tavaroiden eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen. to-
distuksissa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen vi-
ranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-
asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomai-
sen virallinen leima. alle kirjoituksen ja leiman on ol-
tava erivärisiä kuin todistuksen painoväri.

tuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä 

säädetyt todistukset ja muut asiakirjat vähintään viisi 
vuotta tuonnin jälkeen.

22 §
eläinlääkinnällinen rajatarkastus

edellä 3–18 §:ssä mainituille eläimille ja tavaroille on 
tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus siten kuin 
siitä erikseen säädetään.

23 §
Suojapäätökset

sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä säädetään, on nou-
datettava tuontia koskevia määräyksiä, joita komissio 
tai eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto erikseen antaa 
viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen johdosta.

24 §
Voimaantulo

tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.
tällä päätöksellä kumotaan eläintautien leviämi-

sen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päi-
vänä tammikuuta 1990 annettu maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintöosaston päätös 
(59/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetyt 
tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun 
ajan.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

eläinlääkintötarkastaja risto Holma
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Liite V

Siipikarja ja siitosmunat

siipikarjaa ja siitosmunia saadaan tuoda allaolevan taulukon mukaisesti.

1) komission päätöksen 96/482/eY liitteen i mukainen todistus.

Viejämaa todistus 1) erityishuomiot

A B C d

australia x x x x

Brasilia x x x x tuonti on sallittu vain seuraavilta alueilta:  
rio Grande do sul, santa Catarina, Parana, são 
Paulo ja Mato Grosso

Chile x x x x

israel x x x x

kanada x x x x

kroatia x x x x tuonti on sallittu vain seuraavilta aleilta: 
Zagrebacka, kaprinsko-Zagorska, Varazdinska, 
koprivnicko-krizevacka, Bjelovarsko-Bilogors-
ka, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Prodavska, 
Pozeško-slavonsika, istarska, Medimurska ja 
Grand Zabreb

kypros x x x x

Puola x x x x

romania x x x x

slovakia x x x x

slovenia x x x x

sveitsi x x x x

tsekin tasavalta x x x x

unkari x x x x

uusi-seelanti x x x x

Yhdysvallat x x x x
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Liite VI

Jänikset, kanit ja jyrsijät

jäniksiä, kaneja ja jyrsijöitä saadaan tuoda seuraavista maista:
australia
Bulgaria
Grönlanti
islanti
kanada
kroatia
kypros
latvia
liettua
Malta
norja
Puola
romania
slovakia
slovenia
sveitsi
tsekin tasavalta
unkari
uusi-seelanti
Viro
Yhdysvallat
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Liite VII

koirat ja kissat

koiria ja kissoja saadaan tuoda kolmansista maista 
suomeen seuraavilla ehdoilla:

A.  todistuksia ja muita asiakirjoja koskevat vaa-
timukset

 tässä liitteessä tarkoitettujen todistusten ja mui-
den asiakirjojen on oltava suomen-, ruotsin-, nor-
jan-, tanskan-, englannin- tai saksankielisiä. niis-
tä on käytävä ilmi:

1) todistuksen antaneen tai asiakirjaan merkin-
nän tehneen eläinlääkärin nimi ja asema asianmu-
kaisesti selvennettyinä;

2) päiväys ja antopaikka; sekä
3) käytetyn raivotautirokotteen nimi ja eränu-

mero.
todistukset ja muut asiakirjat on maahantuon-

nin yhteydessä esitettävä tulliviranomaiselle.

B.  tuonti  raivotautivapaista  kolmansista  maista 
(Norja paitsi Huippuvuoret, Islanti, Australia, 
Uusi-Seelanti ja Japani)

 koiria ja kissoja saadaan tuoda edellyttäen, että 
eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oi-
reita.

Maahantuojan on osoitettava luotettavilla asia-
kirjoilla, että tuonti on tapahtunut joko suoraan 
kyseisestä raivotautivapaasta kolmannesta maas-
ta, toisen raivotautivapaan kolmannen maan kaut-
ta tai muiden maiden kautta siten, ettei eläin pois-
tu tullialueelta kuljetuksen aikana.

jos edellä mainitut asiakirjat ovat merkinnöil-
tään puutteellisia tai muutoin sellaisia, ettei tulli-
viranomainen voi niiden perusteella sallia maa-
hantuontia, voi maahantuojan kustannuksella pai-
kalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään eh-
doilla sallia eläimen maahantuonnin.

C.  tuonti Yhdysvalloista, kanadasta ja Sveitsistä
 koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoil-

la:
1) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tau-

tien oireita; sekä
2) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu 

asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä 
siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta 
liitteessä Viii mainitulla rokotteella vähintään 30 
vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maa-
hantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita 30 

vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa 
aikaisintaan neljän viikon iässä.

tuotaessa alle 12 viikon ikäisiä koiria ja kissoja 
raivotautirokotusta ei vaadita, mutta pennulla on 
oltava mukana joko:

1) asiakirja, josta ilmenee, että pennun emä on 
rokotettu raivotautia vastaan liitteessä Viii maini-
tulla rokotteella; tai

2) eläinlääkärin antama todistus suoritetusta 
kliinisestä tarkastuksesta, jossa pennulla ei ole to-
dettu tarttuvien tautien oireita; tämä todistus on 
voimassa 10 vuorokauden ajan antopäivästä läh-
tien.

jos maahantuotavalta koiralta tai kissalta puut-
tuu jokin edellä mainituista todistuksista tai asia-
kirjoista, ne ovat merkinnöiltään puutteellisia tai 
kieleltään tai muutoin sellaisia, ettei tulliviran-
omainen voi niiden perusteella sallia maahan-
tuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle 
kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla 
sallia eläimen maahantuonnin.

d.  tuonti muista kolmansista maista
 koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoil-

la:
1) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tau-

tien oireita; sekä
2) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu 

asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä 
siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta 
liitteessä Viii mainitulla rokotteella vähintään 30 
vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maa-
hantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita 30 
vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa 
aikaisintaan neljän viikon iässä.

jos edellä mainituista todistuksista tai asiakir-
joista puuttuu merkintä raivotautirokotuksesta, 
eläimen maahantuontia ei sallita ja eläin on välit-
tömästi palautettava, tai mikäli tämä ei ole mah-
dollista, lopetettava rajaeläinlääkärin valvonnas-
sa.

e.  Myytäväksi tarkoitetut koirat ja kissat
 jos maahantuotava koira tai kissa on tarkoitettu 

myytäväksi suomessa, on a, B, C ja D kohtien 
säännösten lisäksi noudatettava seuraavia ehtoja:

1) koira on rokotettu penikkatautia vastaan;
2) eläin on tunnistettavissa tatuoinnilla tai isO-

standardin mukaisella mikrosirulla;
3) eläimen mukana on yksilökohtainen rekiste-

rikirja tai muu asia kirja, josta ilmenevät tunnistus- 
ja rokotustiedot; sekä

4) eläimelle tehdään eläinlääkinnällinen raja-
tarkastus siten, kuin siitä erikseen säädetään.
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Liite VIII

Hyväksytyt raivotautirokotteet

rokotteen nimi  Valmistaja
annaMune Cofal, espanja
annuMune Fort Dodge, usa
auliraB a albrecht, saksa
BaYOVaC-lt* Bayer, saksa
BaYOVaC-r/-t-susPensiOn/-t Bayer, espanja/saksa
BaYOVaC-rCP+t** Bayer, saksa
BaYOVaC-sH+lt* Bayer, saksa
BaYOVaC-sHP*lt* Bayer, saksa
CaDiMun raB Wdt, saksa
CanDiVaC sHlt* Hoechst, saksa
CanDiVaC sHlt+P* Hoechst, saksa
CaniGen r ati, italia
CaniGen CH(a2)lr* reading, ranska
CaniGen CH(a2)PPi/lr* reading, ranska
CaniGen lr * reading, ranska
CaniMeD lt* rhone Merieux, saksa
CaniMeD sH+lt* rhone Merieux, saksa
DeFensOr sBaH, usa
DelVaVaC-r Mycofarm, englanti
DOHYCat tetraFel raGe** solvay, ranska
DOHYVaC ir/ir solvay, espanja/italia
DOHYVaC lr* solvay, ranska
Dura-raB 1 immuno Vet, Vedco, usa
Dura-raB 3 immunovet, Vedco, usa
eCliPse 3 kP-r** solvay, usa
eCliPse 4 kP-r** solvay, usa
eGalraB kelmer international, espanja
enDuraCell 7 + raGe MOnO* smithkline Beecham, ranska
enDuraCell 8 * smithkline Beecham, saksa
enDuraCell lr/lePtO t* smithkline Beecham, ranska/saksa
enDuraCell r MOnO/t smithkline Beecham, ranska/saksa
enDurall-k smithkline Beecham, usa
enDurall-M smithkline Beecham, espanja
enDurall-P smithkline Beecham, kanada
ePiraB Coopers (Pitman-Moore), usa, kanada
ePiVaX lt* Pitman-Moore, saksa
ePiVaX sH+lt* Pitman-Moore, saksa
ePiVaX sHPP+lt* Pitman-Moore, saksa
euFenOr 1-3 schering-Plough, espanja
Felan-r** langford, kanada (american Cyanamid)
FeliDOVaC rC+Pt** Hoechst, saksa
FeliniFFa Pr** rhone Merieux, ranska
FeliniFFa P+t** rhone Merieux, saksa
FeliniFFa Pt+HC** rhone Merieux, saksa
FeliniFFa t+HC** rhone Merieux, saksa
FeliraB Pt** Hoechst, saksa
FelOCell CVr-t** sBaH, saksa
FelOCell Pt** sBaH, saksa
FelOCell t** sBaH, saksa
Fel-O-VaX PCt-r** Fort Dodge, usa, ayerst, kanada
FiOVaX PHCt** Pitman-Moore, saksa
FiOVaX Pt** Pitman-Moore, saksa
HeXaDOG rhone Merieux, ranska
iMraB rhone Merieux, kanada
iVenraB iven, espanja
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lePtOraB* rhone Merieux, ranska
lePtOraBisin* rhone Merieux, ranska
lt-VaC VeMie* Vemie, saksa
MaDileP lt* Hoechst, saksa
MaDileP lt+P* Hoechst, saksa

MaDiVak FlussiG 
Hoechst, saksa
MunOraB-3 
langford, kanada (american Cyanamid)
nOBiVaC r/rabies/rage/rabbia/t 
intervet, espanja/englanti/ranska/italia
 
Hydro-Chemie, saksa
nOBi-VaC sH ParVO-C+lt 
Hydro-Chemie, saksa
OntaVet r 
Boehringer ingelheim, espanja
ParVOlePtOraBisin* 
rhone Merieux, ranska
PentaDOG* 
rhone Merieux, ranska
raBCine 
smithkline Beecham, usa
raBCine-3 
smithkline Beecham, usa
raBDOMun 
Pitman-Moore, espanja/saksa
raBGuarD-tC 
smithkline Beecham, usa, kanada
raBies-VaC VeMie 
Vemie, saksa
raBiFFa 
rhone Merieux, ranska
raBiGen 
reading, ranska
 
Virbac, espanja
raBiGen MOnO 
reading, ranska
raBilaBun 
neosan, espanja
raBisin 

MaDiVak Hoechst-roussel/Hoechst, italia/saksa
rhone Merieux, englanti/ranska/italia/saksa
raBiVaC inaCtiVaDa 
sobrino, espanja
raBVaC 1 
solvay, usa/kanada
raBVaC 3 
solvay, usa/kanada
Feline 4+iMraB 3** 
rhone Merieux, usa
rM iMraB 1 
rhone Merieux, usa
rM iMraB 3 
rhone Merieux, usa
sHP+lt VaC VeMie* 
Vemie, saksa
tOllWut-iMPstOFF janssen 
janssen, saksa
triMune 
Fort Dodge/ayerst, usa/kanada
uniraB 
solvay, ranska
VaCCiDOG r triMune 
sanofi, ranska
VirBaGen-Canis sH a2 P/lt* 
Virbac, saksa
VirBaGen-Canis lt* 
Virbac, saksa
VirBaGen-Canis sH a2 PPi/lt* 
Virbac, saksa
VirBaFen-Canis sH/lt* 
Virbac, saksa
VirBaGen Felis rCP/t** 
Virbac, saksa
VirBaGen tOllWut 
suspension/Virbac, saksa
 
lyophil./-impstoff
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Maa- ja metsätalousministeriön 
päätös

kolmansista maista tuotavasta lihasta ja 
lihatuotteista

(198/98)

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 
1996 annetun lain (1192/1996) nojalla:

1  luku
Yleiset säännökset

1 §
tarkoitus ja soveltamisala

tämän päätöksen tarkoituksena on turvata euroopan 
unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) suo-
meen tuotavan, elintarvikkeeksi tarkoi tetun lihan ja li-
hatuotteiden elintarvikehyvieeninen laatu sekä estää 
eräiden eläintautien leviäminen suomeen kyseisen 
maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä säädetään ehdoista, joilla lihaa ja liha-
tuotteita saadaan tuoda suomeen kolmansista maista. 
Päätöstä sovelletaan myös toisen euroopan unionin 
jäsenvaltion kautta kolmansista maista suomeen tuo-
tavaan lihaan ja lihatuotteisiin.

tätä päätöstä ei sovelleta lihaan tai lihatuotteisiin, 
jotka:

1) kuljetetaan suomen alueen kautta toiseen jä-
senvaltioon tai kolmanteen maahan; taikka

2) tuodaan suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti 
ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

kolmansista maista tuotavan lihan ja lihatuottei-
den eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään 
erikseen.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

lihalle ja lihavalmisteille asetettavista vaatimuksista 
säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen 
nojalla annetuissa säädöksissä.

3 §
Määritelmät

tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) lihalla nauta- ja kavioeläinten, sian, lampaan, 

vuohen, siipikarjan, poron, kanin, luononvaraisten ja 
tarhattujen riistaeläinten sekä matelijoiden lihaa;

2) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen nauta- 
ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihaa;

3) siipikarjan lihalla kotieläiminä pidettyjen ka-
nojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja han-
hien lihaa;

4) tarhatun riistan lihalla tarhattujen luonnonva-
raisiin lajeihin kuulu vien maanisäkkäiden ja lintujen 
lihaa;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla metsästettävien 
luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja lintujen lihaa;

6) suurriistalla luonnonvaraisia sorkkaeläimiä ja 
muita suuria riistaeläimiä, kuten karhua;

7) jauhelihalla jauhettua tai muulla tavalla hie-
nonnettua lihaa;

8) raakalihavalmisteella kypsentämätöntä liha-
tuotetta, joka on valmistettu kokonaan tai osittain li-
hasta tai jauhelihasta ja jota ei ole käsitelty kuumenta-
malla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai savustamalla 
taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä;

9) lihavalmisteella lihatuotetta, joka on käsitelty 
kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai sa-
vustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä ja 
jonka leikkauspinnalla ei enää ole tuoreen lihan omi-
naisuuksia; lihavalmiste voi sisältää myös muita elin-
tarvikkeita kuin lihaa;

10) eräillä teuraseläimistä saatavilla muilla elin-
tarvikkeilla lihauutetta, sulatettua elintarvikkeeksi tar-
koitettua eläinrasvaa, rasvan sulatuksessa saatua val-
kuaisjäännöstä, lihajautetta, kamarajauhetta, suolattua 
tai kuivattua verta tai veriplasmaa sekä puhdistettuja 
joko kuumennettuja tai kuumen tamattomia mahoja, 
suolia tai virtsarakkoja, jotka ovat suolattuja tai kui-
vattuja;

11) lihatuotteella jauhelihaa, raakalihavalmistei-
ta, lihavalmisteita, eräitä teuraseläimistä saatavia mui-
ta elintarvikkeita ja gelatiinia;

12) teurastuksen sivutuotteella kaikkia muita elin-
tarvikkeeksi soveltuvia osia paitsi ruhoa;

13) laitoksella teurastamoa, lihankäsittelylaitosta 
sekä lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta yksik-
köä;

14) alkuperälaitoksella euroopan unionin jäsen-
valtiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, 
jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on valmistettu 
tai pakattu ja jonka hyväksymisnumero on pakkauk-
sessa;

15) ulkomaanliikenteen muonituksella suomen ja 
muun valtion välisessä lento- tai laivaliikenteessä 
nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

16) komissiolla euroopan yhteisöjen komissiota;
17) neuvostolla euroopan unionin neuvostoa;
18) jäsenvaltiolla euroopan unionin jäsenvaltiota;
19) viejämaalla kolmatta maata, jonka alueella si-

jaitsee laitos, josta liha ja lihatuotteet tuodaan suo-
meen, ja

20) suojapäätöksellä komission taikka maa- ja 
metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston kolmannen maan eläintauti- tai ter-
veys tilanteen muutoksen vuoksi antamaa erillistä pää-
töstä.

Viitattaessa tässä päätöksessä euroopan yhteisön 
säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

4 §
tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset  

yksityishenkilöille
tämän päätöksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10–22 §:ä 
ei sovelleta enintään yhden kilogramman suuruiseen 
erään lihaa ja lihatuotteita, jonka yksi tyishenkilö tuo 
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mukanaan omaan käyttöönsä liitteessä 7 olevan taulu-
kon mukaisesti. sama koskee enintään yhden kilo-
gramman suuruista erää lihaa ja lihatuotteita, jotka lä-
hetetään yksityishenkilölle liitteen 7 mukai sesti.

5 §
Metsästysretkellä pyydettyjen riistaeläinten lihan 
ja siitä valmistettujen lihatuotteiden tuonti omaan 

käyttöön
Yksityishenkilö saa tuoda maahan metsästysretkellä 
pyytämiensä riistaeläinten lihaa ja siitä valmistettuja 
lihatuotteita vain liitteessä 5 mainituista maista kysei-
sessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. tämän  
lisäksi yksityishenkilö saa tuoda maahan metsästys-
retkellä pyytämiänsä riistalintuja ja niistä valmistet-
tuja lihatuotteita Venäjän karjalan tasavallasta ja Vi-
rosta.

tuonnin ehtona on lisäksi se, että:
1) yksityishenkilön maahan tuoma määrä riista-

eläinten lihaa ja siitä saatuja lihatuotteita on peräisin 

enintään yhdestä suuresta tai muutamasta pienestä 
metsästysretkellä pyydetystä riistaeläimestä;

2) liha ja siitä valmistetut lihatuotteet käytetään 
maahantuojan yksityistaloudessa eikä lihaa tai liha-
tuotteita myydä edelleen; sekä

3) lihaa tai siitä valmistettuja lihatuotteita taikka 
niistä syntyviä jätteitä ei käytetä eläinten rehuksi.

edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osal-
ta ei sovelleta tämän päätöksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia 
ja 10–22 §:ä.

Maahan ei kuitenkaan saada tuoda sellaista riista-
eläinten lihaa tai siitä valmistettuja lihatuotteita, joi-
den tuonti on suojapäätöksellä erikseen kielletty.
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron 
ja kanin liha

riistaeläinten, poron ja kanin lihaa saadaan tuodan al-
laolevan taulukon mukaisesti. strutsin, emun ja mui-
den sileälastaisten lintujen lihan tuontiin tarvitaan 
kuitenkin tuontilupa.

Merkkien selitykset:
a = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä a tai komission päätök-

sen 97/218/eY liitteessä a tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus (jälkimmäinen todistus ei 
mahdollista teurastuksen sivutuotteiden tuontia).

B = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä B tai komission päätök-
sen 97/218/eY liitteessä B tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus (jälkimmäinen todistus ei 
mahdollista teurastuksen sivutuotteiden tuontia).

C = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä C tai komission päätök-
sen 97/220/eY liitteessä a tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus (jälkimmäinen todistus ei 
mahdollista teurastuksen sivutuotteiden tuontia).

D = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä C tai komission päätök-
sen 97/220/eY liitteessä B tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus (jälkimmäinen todistus ei 
mahdollista teurastuksen sivutuotteiden tuontia).

e = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä D tai komission päätök-
sen 97/218/eY liitteessä D tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus.

F = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä e tai komission päätök-
sen 97/218/eY liitteessä e tarkoitetun mallin mukainen eläinlääkärin todistus.

G = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/219/eY liitteessä F tarkoitetun mallin mu-
kainen eläinlääkärin todistus.

H = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/218/eY liitteessä C tarkoitetun mallin mu-
kainen eläinlääkärin todistus (teurastuksen sivutuotteiden tuonti on kielletty).

i = tuonti on sallittu, jos lihan mukana on komission päätöksen 97/218/eY liitteessä F tarkoitetun mallin mu-
kainen eläinlääkärin todistus (teurastuksen sivutuotteiden tuonti on kielletty).

O = tuonti ei ole sallittu.
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Viejämaa eläinlaji/lajiryhmä, jonka lihaa tuodaan

 sorkka- Villisika jänis linnut kavio- Muut
 eläimet,  ja  eläimet maa-
 ei kuitenkaan  kani   nisäkkäät
 villisika

albania O O e O O O
algeria O O e O O O
argentiina a(1)/ O e G(4) O O
 B(2)(3)
australia a(4) C(4) e F(4) O i(4)
Bahrain O O e O O O
Belize O O e O O O
Botswana B(5) O e O H O
Brasilia O O e F(4)(6) O O
Bulgaria a(7) O e F O O
Chile a(4) O e F(4) O O
Costa rica O O e O O O
el salvador O O e O O O
etelä-afrikka B(8) O e O H O
etelä-korea O O e O O O
etiopia O O e O O O
Grönlanti a O e F(9) O i(4)
Guatemala O O e O O O
Honduras O O e O O O
Hong kong O O e O O O
intia O O e O O O
islanti O O e O O O
israel O O e F(4) O O
kanada a(4) C(4) e F(4) O i(4)
kenia O O e O O O
kiina O O e O O O
kolumbia O O e O O O
kroatia a(7)(10) O e F(6) O O
kuuba O O e O O O
kypros a(4) C(4) e F(4) O O
latvia a(7) O e O O i
liettua a(7) O e F O i
Madagaskar O O e O O O
Makedonia O O e O O O
Malesia O O e O O O
Malta O O e O O O
Marokko O O e O O O
Mauritius O O e O O O
Meksiko O O e O O O
namibia B(11) O e O H O
nicaragua O O e O O O
Panama O O e O O O
Paraguay O O e O O O
Puola a(7) O e F O O
romania a(7) O e F O i
singapore O O e O O O
slovakia a(7) O e F O O
slovenia a(7) O e F O O
sveitsi a C e F O O
swasimaa B(12) O e O H O
thaimaa O O e G(4) O O
tsekki a(7) C(7)(13)/ e F O O
  D(7)(14)
tunisia O O e F(4)(9) O O
turkki O O e O O O
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ukraina O O e O O O
unkari a(7) D(7) e F O O
uruguay a(15) O e O O O
uusi-seelanti a(4) C(4) e F(4) O i(4)
Valkovenäjä O O e O O O
Venäjä O O e O O i
Viro a(7) O e O O i
Yhdysvallat a(4) C(4) e F(4) O O
Zimbabwe O O e O O O

 (1) komission päätöksessä 93/402/etY tarkoitettu ar-1-alue.
 (2) komission päätöksessä 93/402/etY tarkoitettu ar-3- ja ar-4-alue.
 (3) Vain tarhatun riistan liha.
 (4) kynimätöntä/nylkemätöntä ja suolistamatonta pienriistaa saadaan tuoda vain lentoteitse.
 (5) sovelletaan komission päätöksessä 92/22/etY tarkoitettua aluejakoa.
 (6) sovelletaan komission päätöksessä 94/984/eY tarkoitettua aluejakoa.
 (7) tuonnissa on lisäksi otettava huomioon komission päätöksen 93/242/etY määräykset.
 (8) sovelletaan komission päätöksessä 92/21/etY tarkoitettua aluejakoa.
 (9) Vain luonnonvaraisen riistan liha.
 (10) sovelletaan komission päätöksessä 92/390/etY tarkoitettua alue jakoa.
 (11) sovelletaan komission päätöksessä 92/24/etY tarkoitettua aluejakoa.
 (12) sovelletaan komission päätöksessä 92/23/etY tarkoitettua aluejakoa.
 (13) Paitsi seuraavat piirit: Breclav, Brno, jihlava, j.Hradec, liberec,  Pisek, tabor, trebic, Zdar n.s., Znojmo, 

Vyskov, Hodonin.
 (14) Vain seuraavat piirit: Brno, jihlava, j.Hradec, liberec, Pisek, tabor, trebic, Zdar n.s., Znojmo, Vyskov, Ho-

donin.
 (15) sovelletaan komission päätöksessä 93/402/etY tarkoitettua alue jakoa.
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elintarvikelaki
annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1§
Lain tarkoitus

tämän lain tarkoituksena on:
1) varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn 

turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen 
ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu;

2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto 
on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan;

3) suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vas-
taisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta 
ja taloudellisilta tappioilta;

4) varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys;
5) turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta; ja
6) osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden 

toimintaedellytyksiä.

2§
Soveltamisala

tätä lakia sovelletaan elintarvikkeisiin ja niiden käsit-
telyolosuhteisiin, elintarvikealan toimijoihin sekä 
elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden tuo-
tanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

Mitä tässä laissa säädetään elintarvikkeista, koskee 
soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketuk-
siin joutuvia tarvikkeita.

elintarvikkeiden ulkoista laatua, koostumusta tai 
pakkausmerkintöjä koskevista valvontatehtävistä sää-
detään myös euroopan yhteisön yhteisen maata-
louspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(1100/1994) ja euroopan yhteisön yhteisen kalastus-
politiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(1139/1994) sekä niiden nojalla annetuissa säädöksis-
sä. näiden lakien mukaisessa valvonnassa voidaan 
käyttää tässä laissa säädettyjä hallinnollisia pakkokei-
noja sen lisäksi, mitä mainituissa laeissa tai niiden no-
jalla annetuissa säädöksissä säädetään valvonnasta ja 
viranomaisten toimivaltuuksista. käytettäessä tämän 
lain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja viranomai-
sen päätökseen haetaan muutosta siten kuin tämän 
lain 9 luvussa säädetään.

3§
euroopan yhteisön lainsäädäntö

tätä lakia sovelletaan myös seuraavien elintarvikkeita 
ja elintarvikevalvontaa koskevien euroopan yhteisön 
säädöksien ja niiden nojalla annettujen säädösten täy-
täntöönpanoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta 
ei säädetä muun lain nojalla:

1) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä pe-

riaatteista ja vaatimuksista, euroopan elintarviketur-
vallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvik-
keiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annet-
tu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (eY) 
n:o 178/2002, jäljempänä yleinen elintarvikeasetus;

2) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukai-
suuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta val-
vonnasta annettu euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (eY) n:o 882/2004, jäljempänä valvonta-ase-
tus;

3) elintarvikehygieniasta annettu euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (eY) n:o 852/2004, jäl-
jempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

4) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä annettu euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (eY) n:o 853/2004, jäljempänä eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

5) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten 
tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koske-
vista erityissäännöistä annettu euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (eY) n:o 854/2004, jäljempänä 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

6) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista an-
nettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (eY) 
n:o 1829/2003, jäljempänä GMO-asetus;

7) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä 
ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettä-
vyydestä sekä direktiivin 2001/18/eY muuttamisesta 
annettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(eY) n:o 1830/2003;

8) uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista 
ainesosista annettu euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (eY) n:o 258/97, jäljempänä uuselintarvi-
keasetus;

9) elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevis-
ta yhteisön menettelyistä annettu neuvoston asetus 
(etY) n:o 315/93;

10) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista 
materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/
etY ja 89/109/etY kumoamisesta annettu euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (eY) n:o 
1935/2004;

11) tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalo-
patioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koske-
vista säännöistä annettu euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (eY) n:o 999/2001, jäljempänä tse-
asetus;

12) salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkei-
den kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien 
valvonnasta annettu euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (eY) n:o 2160/2003; (1137/2008) 

13) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- 
ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai nii-
den pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/etY 
muuttamisesta annettu euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (eY) n:o 396/2005; (1137/2008) 

14) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja ter-
veysväitteistä annettu euroopan parlamentin ja neu-
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voston asetus (eY) n:o 1924/2006, jäljempänä väite-
asetus; (1137/2008)

15) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden mui-
den aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annettu 
euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (eY) n:o 
1925/2006, jäljempänä täydentämisasetus. 
(1137/2008)

Viitattaessa tässä laissa euroopan yhteisön sää-
dökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

siltä osin kuin muiden kuin ihmisravinnoksi tar-
koitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveys-
säännöistä annettu euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (eY) n:o 1774/2002, jäljempänä sivutuote-
asetus, koskee tämän lain mukaisia elintarvikehuo-
neistoja tai niissä harjoitettavaa toimintaa, toimival-
taisia valvontaviranomaisia ovat elintarviketurvalli-
suusvirasto, aluehallintovirastot ja kunnan valvontavi-
ranomaiset siten kuin niiden toimivaltajaosta tässä 
laissa säädetään. (1495/2009) 

Mitä tässä laissa säädetään euroopan yhteisöstä tai 
euroopan unionin jäsenvaltioista, koskee myös eu-
roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttä-
mässä laajuudessa euroopan talousaluetta ja sen jä-
senvaltioita.

4§
Soveltamisalan rajoitukset

tätä lakia ei sovelleta:
1) yksityistalouden omaan käyttöön tarkoitettuun 

alkutuotantoon;
2) omaan käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden 

valmistukseen, käsittelyyn tai varastointiin yksityista-
louksissa;

3) alkoholijuomiin tai alkoholivalmisteisiin siltä 
osin kuin niistä säädetään muussa lainsäädännössä.

5§
Suhde muuhun lainsäädäntöön

elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden terveydenti-
laa koskevista vaatimuksista säädetään myös tartunta-
tautilaissa (583/1986). talousveden laadusta ja veden 
välityksellä leviävän taudin ehkäisystä säädetään ter-
veydensuojelulaissa (763/1994). elintarviketurvalli-
suuteen vaikuttavasta eläintautien ja eläimistä ihmi-
siin leviävien tautien vastustamisesta säädetään myös 
eläintautilaissa (55/1980). euroopan yhteisön ulko-
puolisista maista tuotavien eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden tuontivaatimuksista ja -valvonnasta sääde-
tään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa 
laissa (1192/1996). elintarvikkeiden säteilyturvalli-
suuden arviointiperusteista säädetään säteilylaissa 
(592/1991).

6§
Määritelmät

tässä laissa tarkoitetaan:
1) elintarvikkeella elintarviketta siten kuin se on 

määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 2 artiklassa;
2) eläimistä saatavalla elintarvikkeella eläinpe-

räistä tuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen 
i kohdassa 8.1., lukuun ottamatta mainitun asetuksen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elintarviketta, joka 
sisältää sekä kasviperäisiä että jalostettuja eläimistä 
saatavia tuotteita;

3) luonnonvaraisella riistalla luonnonvaraista riis-
taa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen i kohdas-
sa 1.5. sekä hyljettä;

4) elintarvikemääräyksillä tässä laissa tai sen no-
jalla annettuja säännöksiä sekä tämän lain soveltamis-
alaan kuuluvia euroopan yhteisön säännöksiä;

5) elintarvikevalvonnalla elintarvikemääräyksiin 
liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä valvonta-
toimenpiteitä, joilla asianomainen viranomainen to-
teaa, että elintarvike, siitä annettavat tiedot, sen käsit-
telymenetelmät ja -olosuhteet sekä elintarvikealan 
toimijan toiminta vastaavat elintarvikemääräyksiä;

6) valvontaviranomaisella tämän lain mukaisista 
valvontatehtävistä huolehtivia valtion ja kunnan vi-
ranomaisia;

7) ulkopuolisella asiantuntijalla luonnollista hen-
kilöä tai yksityis- tai julkisoikeudellista yhteisöä taik-
ka yritystä, joka valvontaviranomaisen valtuuttamana 
suorittaa valvontaviranomaisen määrittelemää val-
vontaan liittyvää asiantuntija-, tutkimus- ja tarkastus-
tehtävää;

8) terveysvaaralla mitä tahansa biologista, kemial-
lista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa vaa-
rantaa elintarvikkeen turvallisuuden;

9) ensisaapumispaikalla suomessa sijaitsevaa 
elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan 
vastaan euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta suo-
meen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, 
sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastos-
ta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuon-
tierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen;

10) kuluttajalla lopullista kuluttajaa siten kuin se 
on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 
18 kohdassa;

11) elintarvikealan toimijalla luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty ylei-
sen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa;

12) ensisaapumistoimijalla luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saa-
tavia elintarvikkeita euroopan unionin toisesta jäsen-
valtiosta suomeen;

13) elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakelu-
vaiheella mitä tahansa vaihetta alkutuotannosta kulut-
tajalle siten kuin ne on määritelty yleisen elintarvike-
asetuksen 3 artiklan 16 kohdassa;

14) muulla luovutuksella elintarvikkeen luovutta-
mista korvauksetta avustukseksi, lahjaksi, näytteeksi, 
kokeiltavaksi tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen;

15) omavalvonnalla elintarvikealan toimijan omaa 
järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että 
elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneis-
to sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille 
elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset;

16) jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää elin-
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tarvike tai sen valmistusaine siten kuin se on määritel-
ty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 15 kohdas-
sa;

17) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla 
tarvikkeella astioita, välineitä, pakkausmateriaaleja ja 
muita tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä 
joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa;

18) elintarvikehuoneistolla mitä tahansa raken-
nusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- 
tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutet-
tavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säi-
lytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai 
muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaik-
kaa;

19) tilapäisellä elintarvikkeiden myynnillä enin-
tään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 
30 päivän välein samassa paikassa toistuvaa myyntiä 
tai muuta luovutusta;

20) vähittäismyynnillä vähittäiskauppaa siten kuin 
se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artik-
lan 7 kohdassa;

21) pienteurastamolla teurastamoa, jossa teuras-
tettavien eläinten määrä ei ylitä tämän lain 43§:n 4 
momentissa säädettyjä määriä;

22) poroteurastamolla teurastamoa, jossa teuraste-
taan poroja, ei kuitenkaan pienteurastamoa tai teuras-
tamoa, jossa poroja teurastetaan vain satunnaisesti;

23) teurastamolla muuta kuin edellä 21 ja 22 koh-
dassa tarkoitettua teurastamoa;

24) alkutuotannolla alkutuotantoa siten kuin se on 
määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 17 
kohdassa;

25) alkutuotantopaikalla maatilaa, puutarhaa tai 
muuta paikkaa, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden al-
kutuotantoa;

26) yksityistaloudella perheen tai henkilön omaa 
kotitaloutta;

27) zoonoosilla mitä tahansa tautia tai tartuntaa, 
joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välil-
lisesti eläimen ja ihmisen välillä;

28) zoonoosien aiheuttajalla mitä tahansa virusta, 
bakteeria, sientä, loista tai muuta biologista taudinai-
heuttajaa, joka voi aiheuttaa zoonoosin; ja

29) hygienialla elintarvikehygieniaa siten kuin se 
on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 
artiklassa.

2 luku
elintarvikkeita, elintarviketuotantoon 

käytettäviä eläimiä, elintarvike-
huoneistoja ja alkutuotantopaikkoja 

koskevat vaatimukset

7§
elintarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset

elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaalisel-
ta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadul-

taan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät 
aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda ku-
luttajaa harhaan. elintarvikkeiden turvallisuutta kos-
kevista yleisistä vaatimuksista säädetään myös ylei-
sen elintarvikeasetuksen 14 artiklassa ja yleisen elin-
tarvikehygienia-asetuksen 4 artiklassa. euroopan 
unioniin tuotavien ja sieltä vietävien elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevista vaatimuksista säädetään 
yleisen elintarvikeasetuksen 11 ja 12 artiklassa. eläi-
mistä saatavia elintarvikkeita koskevista vaatimuksis-
ta säädetään myös eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 3 artiklassa.

tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden koostu-
muksesta, muiden kuin eläimistä saatavien elintarvik-
keiden mikrobiologisesta laadusta ja niiden sisältä-
mistä vieraista aineista sekä kasvisten ulkoisesta laa-
dusta annetaan kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tuksella.

tarkempia säännöksiä elintarvikelisäaineista, aro-
meista, entsyymeistä, valmistuksen apuaineista, ra-
vintoaineista ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista tarvikkeista sekä tällaisten aineiden käytös-
tä ja puhtausvaatimuksista annetaan kauppa- ja teolli-
suusministeriön asetuksella.

tarkempia säännöksiä eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden mikrobiologisesta laadusta ja niiden sisäl-
tämistä vieraista aineista annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella.

3 momentti on kumottu l:lla 9.11.2007/989. 
4 momentti on kumottu l:lla 9.11.2007/989. 

8§
eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden vastaavien 
aineiden, joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus, lisääminen elintarvikkeisiin on sallittua 
vain, jos lisääminen ei aiheuta vaaraa ihmisen tervey-
delle.

elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmis-
tuttaa tai tuo maahan 3 §:n 1 momentin 15 kohdassa 
tarkoitetun täydentämisasetuksen soveltamisalaan 
kuuluvaa elintarviketta, on tehtävä siitä ilmoitus elin-
tarviketurvallisuusvirastolle. tarkempia säännöksiä 
ilmoituksen tekemisestä sekä muista täydentämisase-
tuksen soveltamisen edellyttämistä kansallisista jär-
jestelyistä annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella. (1137/2008) 

edellä 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun 
uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
elintarvikkeiden markkinoille saattamiseen sovelle-
taan uuselintarvikeasetuksen mukaista menettelyä. 
uuselintarvikeasetuksen 4 artiklan 3 kohdan tarkoitta-
mana elintarvikearviointeja tekevänä toimivaltaisena 
elimenä toimii maa- ja metsätalousministeriön yhtey-
dessä uuselintarvikelautakunta. uuselintarvikelauta-
kunnan tehtävänä on uuselintarvikeasetuksen 6 artik-
lan tarkoittamien uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamiseen liittyvien ensiarviointien tekeminen sekä 
muissa euroopan unionin jäsenvaltioissa tehtyjen en-
siarviointien arviointi. uuselintarvikelautakunnan jä-
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senet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan nimittää maa- ja metsätalousministeriö. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään 
uuselintarvikelautakunnan jäsenten kelpoisuusvaati-
muksista ja toimikaudesta, lautakunnan tehtävien jär-
jestämisestä, kansallisesta yhteysviranomaisesta sekä 
muista uuselintarvikeasetuksen edellyttämistä kansal-
lisista järjestelyistä. (989/2007) 

edellä 3§:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun 
GMO-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvik-
keiden markkinoille saattamiseen sovelletaan GMO-
asetuksen mukaista menettelyä. tarkempia säännöksiä 
GMO-asetuksen edellyttämistä kansallisista järjeste-
lyistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

9§
elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat 

yleiset vaatimukset
elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa 
tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä:

1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset 
ja lain 1§:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät 
tiedot;

2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia 
tietoja;

3) elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen 
sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai 
parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sel-
laisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin 
säädetä.

Harhaanjohtavien tietojen antamista koskevasta 
kiellosta säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen 
16 artiklassa.

tarkempia säännöksiä elintarvikkeen pakkaukses-
sa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavoin markki-
noinnin yhteydessä annettavista tiedoista annetaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella.

tarkempia säännöksiä euroopan yhteisön lainsää-
dännön edellyttämän imeväisten ja pikkulasten ruo-
kintaa koskevan tiedotusaineiston sisällöstä ja jake-
lusta annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella. (1137/2008)

10§
elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa 

koskevat yleiset vaatimukset
(1137/2008) elintarvikehuoneisto ja alkutuotanto-
paikka on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja 
varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toi-
minta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuo-
neistossa tai alkutuotantopaikassa tuotettavien, val-
mistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elin-
tarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvik-
keet, elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat 
myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaati-
mukset. elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa 
ei saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen 
niin, että siitä saattaa aiheutua terveysvaaraa. elintar-
vikehuoneistossa ja alkutuotantopaikassa on oltava 
sen toimintaan nähden riittävät työtilat. elintarvike-
huoneiston ja alkutuotantopaikan rakenteellisista ja 

toiminnallisista vaatimuksista sekä siellä käytettävän 
veden laadusta säädetään myös yleisen elintarvikehy-
gienia-asetuksen 4 artiklassa sekä eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 3 artiklassa.

tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikkojen ja 
elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnalli-
sista vaatimuksista, alkutuotantopaikassa käytettävän 
ja elintarvikehuoneistossa elintarvikkeiden valmis-
tukseen ja käsittelyyn käytettävän veden laatuvaati-
muksista ja niissä elintarvikkeita käsittelevälle henki-
löstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuksista an-
netaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden myynnistä 
tai luovutuksesta ulkotiloissa ja suurissa yleisötilai-
suuksissa annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

11§
elintarvikkeiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetus-

ta koskevat vaatimukset
(989/2007) elintarvikkeita on käsiteltävä, säilytettävä 
ja kuljetettava niin, ettei elintarvikkeiden hyvä hygi-
eeninen laatu vaarannu. Hyväksytyssä elintarvikehuo-
neistossa käsiteltävän ja säilytettävän lihan tulee olla 
tarkastettu siten kuin 43 §:ssä säädetään, lukuun otta-
matta 13 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettua lihaa 
tai metsästäjien järjestämissä yksityistilaisuuksissa 
käsiteltävää lihaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella anne-
taan tarkempia säännöksiä:

1) elintarvikkeiden käsittelystä ja kuljettamisesta;
2) elintarvikkeiden käsittely-, säilytys-, kuljetus-, 

myynti- ja tarjoilutilojen lämpötiloista;
3) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansain-

välisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettä-
vää erityiskalustoa koskevan sopimuksen (atP) 
(sops 48/1981; jäljempänä atP-sopimus) kansalli-
sesta täytäntöönpanosta.

12§
elintarviketuotantoon käytettävien eläinten 

terveydentilaa ja käsittelyä koskevat vaatimukset
elintarviketuotantoon käytettävien eläinten on oltava 
terveydentilaltaan sellaisia ja niitä on hoidettava, käsi-
teltävä, kuljetettava sekä ne on teurastettava siten, että 
niistä saatavien elintarvikkeiden hyvä hygieeninen 
laatu voidaan turvata. elintarviketuotantoon käytettä-
vien eläinten terveydentilasta ja käsittelystä säädetään 
myös yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 artik-
lassa ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-
asetuksen 3 artiklassa.

tarkempia säännöksiä elintarviketuotantoon käy-
tettävien eläinten terveydentilasta, hoidosta, käsitte-
lystä, kuljetuksesta ja teurastamisesta annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella.

13§
elintarvikehuoneiston hyväksyminen

elintarvikehuoneiston on oltava asianomaisen val-
vontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan 
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aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (hy-
väksytty elintarvikehuoneisto). elintarvikehuoneiston 
hyväksymisen edellytyksenä on, että elintarvikehuo-
neisto on 10£:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen.

elintarvikehuoneiston ei tarvitse olla hyväksytty, 
jos siellä harjoitettavan toiminnan tarkoituksena on 
ainoastaan:

1) tilapäinen elintarvikkeiden myynti;
2) elintarvikkeiden myynti tai muu luovutus, jos se 

on vähäistä toimijan samassa huoneistossa harjoitta-
maan muuhun elinkeinotoimintaan verrattuna;

3) yksityisen henkilön harjoittama elintarvikkei-
den valmistus ja myynti tai muu luovutus, jos se on 
luonteeltaan vähäistä, ei edellytä erillisen myynti- tai 
tarjoilutilan järjestämistä eikä liity elinkeinon harjoit-
tamiseen;

4) alkutuotantopaikalla itse tuotettujen alkutuotan-
non tuotteiden ja niistä valmistettujen elintarvikkei-
den myynti, tarjoilu tai muu luovutus suoraan kulutta-
jalle, jos toiminta on luonteeltaan vähäistä ja kyse on 
muista kuin eläimistä saatavista elintarvikkeista;

5) siipikarjan tai tarhatun kanin lihan myynti tai 
muu luovutus alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajal-
le, jos myytävän tai luovutettavan lihan määrä vastaa 
enintään 1 000 lintua tai kania vuodessa;

6) poron lihan myynti tai muu luovutus poronhoi-
toalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, 
jossa poro on teurastettu, suoraan kuluttajalle;

7) poron kuivalihan valmistus, myynti tai muu luo-
vutus poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikal-
ta suoraan kuluttajalle;

8) metsästettyjen luonnonvaraisten jänisten, kanien 
tai lintujen lihan toimittaminen vähittäismyyntiin;

9) luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen 
suoraan metsästäjältä kuluttajan omaan käyttöön;

10) poliisin tai riistanhoitoyhdistyksen poliisin toi-
meksiannosta järjestämä luonnonvaraisen riistan 
myynti;

11) raakamaidon myynti tai luovutus alkutuotanto-
paikalla suoraan kuluttajalle sekä ternimaidon toimit-
taminen vähittäismyyntiin, josta se sellaisenaan myy-
dään tai muuten luovutetaan suoraan kuluttajalle, jos 
myytävän tai luovutettavan raakamaidon määrä on 
alle 2 500 litraa vuodessa;

12) maitopohjaisten tuotteiden valmistus alkutuo-
tantopaikalla omasta maidosta sekä näiden tuotteiden 
myynti tai muu luovutus alkutuotantopaikalla suoraan 
kuluttajalle, jos tuotteiden valmistukseen käytettävän 
raakamaidon määrä on alle 2 500 litraa vuodessa;

13) kalastustuotteiden, niistä saatavien raakaval-
misteiden ja jalosteiden toimittaminen kuluttajalle tai 
paikalliseen vähittäismyyntiin, ei kuitenkaan tukku-
liikkeeseen, suoraan kalastajalta tai kalanviljelijältä, 
jos näin toimitettujen tuotteiden määrä on alle 5 000 
kiloa vuodessa;

14) poron, siipikarjan, kanin, tarhattujen lintujen 
tai luonnonvaraisen riistan lihan hankkiminen puolus-
tusvoimien järjestämässä pelastautumisharjoituksessa 
annettavaa selviytymiskoulutusta varten;

15) linnun munien tai hunajan myynti tai luovutus 

alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle;
16) kananmunien myynti tai luovutus alkutuotan-

topaikalta suoraan vähittäismyyntiin tietyistä munien 
kaupanpitämisen vaatimuksista annetun asetuksen 
(etY) n:o 1907/90 muuttamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (eY) n:o 818/1996 tarkoittamalla poik-
keusalueella;

17) kuluttajan omistaman elintarvikkeen käsittely, 
jos elintarvike palautetaan hänen yksityistaloudessaan 
käytettäväksi; tai

18) luonnonvaraisen riistan teurastaminen 43§:n 3 
momentissa tarkoitetussa virkaeläinlääkärin hyväksy-
mässä paikassa.

elintarvikealan toimijan on ilmoitettava 2 momen-
tissa tarkoitetusta toiminnasta kunnan elintarvikeval-
vontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan 
aloittamista.

14§
Hakemusmenettely elintarvikehuoneiston 

hyväksymiseksi
(1137/2008) elintarvikealan toimijan on haettava 
elintarvikehuoneiston hyväksymistä 15 §:ssä tarkoite-
tulta viranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai 
toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen yhte-
ydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjalli-
nen omavalvontasuunnitelma.

Hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä säädetään 
myös valvonta-asetuksen 31 artiklassa, yleisen elin-
tarvikehygienia-asetuksen 6 artiklassa, eläimistä saa-
tavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4 artiklas-
sa ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetuksen 3 artiklassa.

tarkempia säännöksiä hyväksymishakemuksen si-
sällöstä annetaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.

14 a § 
elintarvikehuoneiston toiminnasta ilmoittaminen
(1137/2008) Hyväksytyn elintarvikehuoneiston toi-
minnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta 
sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava hyväksy-
mispäätöksen tehneelle valvontaviranomaiselle vii-
meistään 14 vuorokautta ennen aiottua toimenpidettä.

toimijan on ilmoitettava elintarvikkeen myynnistä 
ja muusta käsittelystä liikkuvassa, 13 §:n mukaan hy-
väksytyssä tai ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa 
niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella 
toimintaa harjoitetaan hyvissä ajoin niin, että tieto on 
viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen toi-
minnan aloittamista. liikkuvasta elintarvikehuoneis-
tosta, jossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvik-
keita ennen vähittäismyyntiä, on kuitenkin ilmoitetta-
va niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alu-
eella toimintaa harjoitetaan niin, että tieto on viran-
omaisella viimeistään 14 vuorokautta ennen toimin-
nan aloittamista.

tarkempia säännöksiä ilmoitusten sisällöstä ja an-
tamisesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.
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15§
elintarvikehuoneiston hyväksyvä viranomainen 

ja hyväksymispäätös
(1495/2009) elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy 
teurastamot ja niiden yhteydessä olevat liha- ja kala-
alan elintarvikehuoneistot. sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto hyväksyy alkoholilain 
(1143/1994) 5 ja 35 §:ssä tarkoitetut valmistus- ja va-
rastopaikat. aluehallintovirasto hyväksyy poroteuras-
tamot sekä alkoholilain 13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetut alkoholijuomamyymälät. elintarvike-
huoneiston, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus 
on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttämi-
nen kuljetusajoneuvossa tai kontissa, hyväksyy sen 
kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella ajoneu-
vo tai kontti otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, 
paitsi, jos kyse on toisessa kunnassa hyväksytyn elin-
tarvikehuoneiston tämän lain 13 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta. 
elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikeval-
vontaviranomainen hyväksyy muut elintarvikehuo-
neistot. elintarvikehuoneiston, jota käytetään ainoas-
taan elintarvikkeiden myyntiin, välittämiseen tai 
muuhun käsittelyyn ilman, että elintarvikkeet ovat ky-
seisessä huoneistossa, voi hyväksyä toimijan kotikun-
nan valvontaviranomainen, jos sijaintikunta on epä-
selvä tai siihen on muu erityinen syy.

Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneis-
ton hyväksymisestä päätöksen. Valvontaviranomainen 
voi asettaa hyväksymispäätöksessä tarpeellisia ehtoja 
terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomai-
sen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian 
vireilletulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puut-
teellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitem-
pää käsittelyä.

kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen on il-
moitettava hyväksymistään elintarvikehuoneistoista 
aluehallintovirastolle ja elintarviketurvallisuusviras-
tolle. aluehallintoviraston on ilmoitettava hyväksy-
mistään elintarvikehuoneistoista elintarviketurvalli-
suusvirastolle sekä elintarvikehuoneistoiksi hyväksy-
mistään alkoholimyymälöistä sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle. Valvontaviranomaisen on 
toimitettava edellä tarkoitetut tiedot elintarviketurval-
lisuusviraston määräämällä tavalla.

tarkempia säännöksiä hyväksymispäätöksen 
muusta sisällöstä annetaan maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella.

3 luku
elintarvikealan toimijaa koskevat vaati-

mukset

16§
elintarvikealan toimijan vastuuta koskevat  

yleiset vaatimukset
elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toi-
minnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, 

elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä elin-
tarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet 
täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. elintarvi-
kealan toimijoiden vastuusta elintarvikkeiden turvalli-
suudesta ja elintarvikemääräysten vastaisten elintar-
vikkeiden markkinoilta poistamisesta ja kuluttajille 
toimitettujen elintarvikkeiden palauttamisen varmis-
tamisesta säädetään yleisen elintarvikeasetuksen 17 
artiklan 1 kohdassa ja 19 artiklassa.

17§
Jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset

elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen elintarvi-
keasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tie-
dot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käytettä-
vistä eläimistä. elintarvikealan toimijalla tulee myös 
olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tar-
koituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää 
tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. jälji-
tettävyyden varmistamiseksi tarvittavista pakkaus-
merkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään yleisen 
elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa.

tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden jäljitettä-
vyydestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18§
eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä 

kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät
elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa eläimistä 
saatavista elintarvikkeista sekä niiden käsittelystä ja 
kuljetuksesta elintarvikkeiden turvallisuuden varmis-
tamiseksi, eläinten alkuperän varmentamiseksi ja 
eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava eY:n 
elintarvikelainsäädännössä, tässä laissa taikka sen no-
jalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraa-
vien asiakirjojen on vastattava toisiaan.

eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kää-
reissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa 
on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygie-
nia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttämät merkinnät.

tarkempia säännöksiä eläimistä saataviin elintar-
vikkeisiin sekä niiden käsittelyyn ja kuljetukseen liit-
tyvästä kirjanpidosta, niiden mukana olevista asiakir-
joista sekä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevis-
ta merkinnöistä annetaan maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella.

19§
Omavalvonta ja alkutuotannon omavalvontaan 

liittyvä kirjanpito
elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat 
tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan 
elintarvikkeesta. elintarvikealan toimijan on tunnetta-
va elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät ter-
veysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden 
tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta 
kriittiset kohdat toiminnassaan.

alkutuotantopaikalla on pidettävä tässä pykälässä 
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tarkoitetun omavalvonnan toteuttamisesta kirjaa. 
Muiden elintarvikealan toimijoiden omavalvontaan 
liittyvästä kirjanpidosta säädetään 20£:ssä.

tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikkojen 
omavalvontaan liittyvästä kirjanpidosta annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

20§
Omavalvontasuunnitelma

elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen 
suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitel-
ma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta 
kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata 
19§:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien 
riskien hallinta. Omavalvontasuunnitelmaa ei kuiten-
kaan edellytetä alkutuotantopaikoilta.

Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa liit-
tää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto la-
boratorioista, joissa omavalvonnassa otettavat näyt-
teet tutkitaan.

elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvon-
tasuunnitelma ajan tasalla.

tarkempia säännöksiä elintarvikealan toimijoiden 
omavalvontasuunnitelmasta ja siihen liittyvästä kir-
janpidosta annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella. (989/2007) 

5 momentti on kumottu l:lla 9.11.2007/989

21§
Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen

elintarvikehuoneiston hyväksyvä valvontaviranomai-
nen hyväksyy myös omavalvontasuunnitelman. Oma-
valvontasuunnitelman hyväksymistä ei kuitenkaan 
edellytetä sellaisilta elintarvikealan toimijoilta, joilta 
ei 13§:n 2 momentin nojalla edellytetä elintarvike-
huoneiston hyväksymistä, lukuun ottamatta ensisaa-
pumistoimijoita.

Valvontaviranomainen voi määrätä omavalvonta-
suunnitelman täydennettäväksi, korjattavaksi tai muu-
tettavaksi, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaa-
rojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi, 
suunnitelman saattamiseksi elintarvikemää räysten 
mukaiseksi taikka muutoin omavalvonnan toimivuu-
den varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman hy-
väksyminen ei ole edellytys toiminnan aloittamiselle.

Omavalvontasuunnitelman hyväksymisen yhtey-
dessä valvontaviranomainen määrää elintarviketur-
vallisuuden varmistamiseksi välttämättömät omaval-
vontaan kuuluvat tutkimukset. tarkempia säännöksiä 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi välttämät-
tömistä omavalvontaan kuuluvista tutkimuksista an-
netaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
(989/2007) 

22§
Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

elintarvikealan toimijan on ilmoitettava alkutuotanto-
paikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle. ilmoittaminen ei 
kuitenkaan ole tarpeen, jos kunnan elintarvikevalvon-

taviranomainen saa edellä mainitut tiedot toiselta vi-
ranomaiselta. kunnan elintarvikevalvontaviranomai-
sen tulee ilmoittaa toimijalle saaneensa tätä koskevat 
tiedot.

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta 
ilmoituksen tekemisestä annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella.

23§
ensisaapumistoiminta

ensisaapumistoimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus 
elintarvikevirastolle tai elintarvikeviraston nimeä-
mälle valvontaviranomaiselle vähintään 14 vuoro-
kautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toi-
minnan olennaista muuttamista sekä ennen toiminnan 
lopettamista. ilmoitukseen on sisällytettävä tieto en-
sisaapumistoimijan käyttämistä ensisaapumispaikois-
ta.

ensisaapumistoimijalla on oltava 20§:n mukainen 
omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma 
on liitettävä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen. 
Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä vastaanotet-
tavia elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutki-
mussuunnitelma. ensisaapumistoimijan omavalvon-
tasuunnitelman hyväksymisestä säädetään 42§:ssä. 
ensisaapumistoimijan on ilmoitettava ensisaapumis-
paikkaan toimitetuista elintarvikkeista elintarvikevi-
raston nimeämälle valvontaviranomaiselle.

naudan, sian ja siipikarjan liha ja jauheliha sekä 
kananmunat on tutkittava salmonellan varalta ennen 
suomeen toimittamista ja niitä on seurattava salmo-
nellatodistus tai muu asiakirja siten kuin eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artik-
lassa ja muissa asiaa koskevissa eY-säädöksissä edel-
lytetään. jos omavalvontatutkimuksessa todetaan sal-
monella tällaisessa elintarvikkeessa, ensisaapumistoi-
mijan on palautettava tai hävitettävä elintarvike. ensi-
saapumistoimijan on ilmoitettava valvontaviranomai-
selle omavalvonnassa todetusta salmonellasta ja erän 
palauttamisesta tai hävittämisestä. kolmannesta 
maasta peräisin olevan eläimistä saatavan elintarvik-
keen on oltava peräisin sellaisesta kolmannesta maas-
ta ja laitoksesta, josta eläinlääkinnällisestä rajatarkas-
tuksesta annetun lain nojalla saadaan tuoda suomeen 
eläimistä saatavia elintarvikkeita.

tarkempia säännöksiä 1–3 momentissa tarkoitettu-
jen ilmoitusten sisällöstä ja antamisajankohdasta, en-
sisaapumistoimijoiden omavalvontasuunnitelmasta 
sekä salmonellatutkimuksista annetaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella.

24§
elintarvikealan toimijan tiedonantovelvollisuus

elintarvikealan toimijan on välittömästi ilmoitettava 
asianomaiselle valvontaviranomaiselle merkittävistä 
omavalvonnassa tai muulla tavoin esille tulleista ter-
veysvaaroista sekä toimenpiteistä, joihin kyseisten 
epäkohtien korjaamiseksi on ryhdytty. tarkempia 
säännöksiä ilmoituksen tekemisestä annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. (989/2007) 

elintarvikealan toimijan on, saatuaan tiedon tuot-
tamansa, jalostamansa tai jakelemansa elintarvikkeen 
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aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai epäillessään 
tuottamansa, jalostamansa tai jakelemansa elintarvik-
keen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, ilmoitettava 
siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvontaviran-
omaiselle. ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäilty 
elintarvike tai näyte siitä on säilytettävä niin, että se 
voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn 
selvittämiseksi.

elintarvikealan toimijan tiedonantovelvollisuudes-
ta säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen 19 ar-
tiklassa.

25§
Zoonoosit

elintarvikealan toimijan on estettävä zoonoosien ai-
heuttajien leviäminen elintarvikkeiden välityksellä ih-
misiin mahdollisimman tehokkaasti kaikissa olosuh-
teissa. elintarvikealan toimijan on seurattava ja val-
vottava zoonoosien aiheuttajien esiintymistä tuotanto-
eläimissä ja elintarvikkeissa. elintarvikealan toimijan 
on toimitettava tiedot seurantaan ja valvontaan liitty-
vistä tutkimuksista ja tutkimustuloksista toimijaa val-
vovalle viranomaiselle. tutkimuksissa eristettyjen 
mikrobikantojen toimittamisesta kansalliseen vertai-
lulaboratorioon säädetään 40§:ssä.

tarkempia säännöksiä zoonoosien seurannasta ja 
valvonnasta sekä tutkimustietojen toimittamisesta an-
netaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
(989/2007) 

3 momentti on kumottu l:lla 9.11.2007/989. 

26§
elintarvikealan toimijan avunantovelvollisuus

elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan annetta-
va tämän lain mukaista valvontaa, tarkastusta ja näyt-
teenottoa varten tarpeellinen apu.

27§
elintarvikehygieeninen osaaminen

(1137/2008)  elintarvikehygieenistä osaamista koske-
vista yleisistä vaatimuksista säädetään yleisen elintar-
vikehygienia-asetuksen liitteen i osan a kohdan 4 ala-
kohdassa e ja kohdan 5 alakohdassa d sekä liitteen ii 
luvun 12 kohdassa 1.

elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan huo-
lehdittava siitä, että tämän lain nojalla hyväksyttäväs-
sä elintarvikehuoneistossa työskentelevillä, pakkaa-
mattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitte-
levillä henkilöillä on elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittava elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän 
mallin mukainen todistus (osaamistodistus), jos hän 
on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantu-
vien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtä-
vissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa 
yhteensä vähintään kolme kuukautta.

Osaamistodistusta ei kuitenkaan tarvitse olla hen-
kilöllä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa pel-
kästään:

1) kassatehtävissä;

2) valmiiden annosten tarjoilijana;
3) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n velvoitta-

mana vankina;
4) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisessa va-

rusmiespalvelussa tai aseettomassa palveluksessa, 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaisessa asepalvelussa taikka siviili-
palveluslain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluk-
sessa;

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain (812/2000) tarkoittamana asiakkaa-
na, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) mukaisessa työtoiminnassa taikka vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain (380/1987) tarkoittamassa 
suojatyössä; tai

6) yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) 
tarkoittamana tuomittuna.

elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa 
pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentele-
vien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamises-
ta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomai-
selle.

27 a § 
Osaamistodistus

(1137/2008) Osaamistodistuksen myöntää 28 §:n tar-
koittama elintarviketurvallisuusviraston hyväksymä 
osaamistestaaja. Osaamistodistus myönnetään henki-
lölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi elintarvike-
hygieenistä osaamista arvioivan testin (osaamistesti) 
tai saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen taik-
ka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisäl-
tyvät. tarvittaessa elintarviketurvallisuusvirasto voi 
myöntää osaamistodistuksen samoin perustein.

elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkempia 
määräyksiä osaamistestiä vastaavista koulutuksista ja 
tutkinnoista.

elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa osaa-
mistodistuksen, jos se on myönnetty olennaisesti vir-
heellisin perustein.

28§
Osaamistestit

(1137/2008) Osaamistestejä voivat järjestää elintarvi-
keturvallisuusviraston hyväksymät osaamistestaajat. 
Osaamistestaajia tulee hyväksyä määrä, joka mahdol-
listaa osaamistestaajien alueellisesti tasapuolisen saa-
vutettavuuden sekä osaamistestaajien riittävän val-
vonnan. Osaamistestaajaksi voidaan hyväksyä hake-
muksesta henkilö:

1) jolla on tämän lain 35 §:n 2 momentissa edelly-
tetty korkeakoulututkinto;

2) joka on kelpoinen korkeakoulun tai Opetushalli-
tuksen toimialaan kuuluvan oppilaitoksen elintarvike-
hygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan tai 
toimeen tutkinnon tai aineenhallinnan osalta; taikka

3) joka on suorittanut osaamistestin ja jolla on an-
tamansa selvityksen perusteella riittävästi kokemusta 
omavalvonnan vastuuhenkilön tehtävien hoitamisesta 
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elintarvikehuoneistossa sekä kokemusta koulutus- tai 
koetilaisuuksien järjestämisestä.

elintarviketurvallisuusvirasto valvoo osaamistes-
taajien toimintaa ja voi tätä tarkoitusta varten vaatia 
osaamistestaajalta osaamistodistusten myöntämiseen 
liittyviä tietoja ja asiakirjoja. Osaamistestaajalla on 
velvollisuus säilyttää kaikki osaamistodistuksen 
myöntämiseen liittyvät asiakirjat vähintään kolme 
vuotta. elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa 
osaamistestaajan hyväksynnän, jos osaamistestaaja 
rikkoo olennaisesti toimintaansa koskevia säännöksiä 
eikä ole korjannut toimintaansa elintarviketurvalli-
suusviraston kehotuksesta huolimatta asetetussa mää-
räajassa.

Osaamistestaajiin sovelletaan heidän suorittaes-
saan tämän pykälän mukaisia tehtäviä, mitä 36 §:n 2 
momentissa säädetään ulkopuolisista asiantuntijoista.

28 a § 
Osaamistesti

(1137/2008)Osaamistesti on laadittava siten, että sen 
avulla voidaan luotettavasti arvioida siihen osallistu-
van elintarvikehygieenistä osaamista. testin kysy-
mykset laatii elintarviketurvallisuusvirasto. elintarvi-
keturvallisuusvirasto antaa tarkempia määräyksiä tes-
tin perusteista, laatimisesta ja järjestämisestä sekä tes-
tin hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista.

Osaamistesti suoritetaan testiin osallistuvan valin-
nan mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Osaamistesti 
voidaan kuitenkin suorittaa muulla kielellä, jos testiin 
osallistuva ei hallitse riittävästi suomen tai ruotsin 
kieltä. elintarviketurvallisuusvirasto antaa määräyk-
siä siitä, millä muilla kielillä osaamistesti voidaan 
suorittaa.

Osaamistestaajalla on oikeus periä testistä maksu, 
joka vastaa enintään testin järjestämisestä aiheutuvia 
todellisia kustannuksia.

4 luku
Viranomaiset ja niiden tehtävät

29§
Yleinen suunnittelu ja ohjaus

(989/2007) elintarvikevalvonnan yleisen suunnittelun 
ja valvonnan ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle.

30§
keskusviranomainen

(1495/2009) aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja 
valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvike-
määräysten noudattamista toimialueellaan tämän lain 
mukaisesti sekä sen lisäksi:

1) arvioi kuntien elintarvikevalvonnan järjestämis-
tä;

2) arvioi kuntien valvontasuunnitelmat sekä tar-
kastaa niiden noudattamista.

31§
Alueellinen elintarvikevalvonta

(1495/2009) aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja 
valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvike-
määräysten noudattamista toimialueellaan tämän lain 
mukaisesti sekä sen lisäksi:

1) arvioi kuntien elintarvikevalvonnan järjestämis-
tä;

2) arvioi kuntien valvontasuunnitelmat sekä tar-
kastaa niiden noudattamista.

32§
kunnan elintarvikevalvonta

kunnan on huolehdittava alueellaan tämän lain mu-
kaisesta valvonnasta (kunnan elintarvikevalvonta), 
jollei 30, 31, 34, 42 tai 43 §:stä muuta johdu. kunnas-
sa nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta 
tai muu monijäseninen toimielin (kunnan valvontavi-
ranomainen). Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, 
koskee myös kuntayhtymää ja ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa 
(410/2009) tarkoitettua yhteistoiminta-aluetta. 
(411/2009) 

kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän 
kanssa, että kunnalle tai sen viranomaiselle tässä lais-
sa säädetty tehtävä, jossa toimivalta voidaan siirtää vi-
ranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan 
tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. kun-
tayhtymä voi tehdä edellä tarkoitetun sopimuksen, jos 
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostumus.

kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimi-
elimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alai-
selleen viranhaltijalle tai jaostolle myös tämän lain 
55–60§:ssä tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeino-
jen osalta.

33§
kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät

(1495/2009) sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa 
säädetään, kunta:

1) tekee aluehallintovirastoille ja elintarviketur-
vallisuusvirastolle elintarvikemääräysten mukaiset il-
moitukset ja raportit;

2) neuvoo elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia 
sekä tiedottaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa;

3) avustaa valtion viranomaisia korvausta vastaan 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vie-
rasainevalvontaohjelman toteuttamisessa.

34§
Muut valvontaviranomaiset

Muita valvontaviranomaisia ovat:
1) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-

kus;
2) Puolustusvoimat;
3) tullilaitos; ja
4) rajaeläinlääkärit.
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 
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sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään:
1) suunnittelee, ohjaa ja suorittaa yli 2,8 tilavuus-

prosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valvon-
taa; ja

2) ohjaa aluehallintovirastoja alkoholimyymälöi-
den valvonnassa. (1495/2009)

Puolustusvoimat huolehtii tässä laissa kunnan elin-
tarvikevalvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä 
puolustusvoimien valvontaan kuuluvien elintarvike-
huoneistojen osalta.

tullilaitos valvoo:
1) euroopan unionin ulkopuolelta maahan tuota-

vien muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
elintarvikemääräystenmukaisuutta;

2) euroopan unionin jäsenmaista suomeen toimi-
tettavien muiden kuin eläimistä saatavien elintarvik-
keiden elintarvikemääräystenmukaisuutta suomessa 
tapahtuvan elintarvike-erän purkamisen ja siihen liit-
tyvän varastoinnin yhteydessä;

3) kauttakuljetustavarana kuljetettavien muiden 
kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden asiakirjojen 
oikeellisuutta;

4) suomesta euroopan unionin ulkopuolelle vietä-
vien muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
asiakirjojen oikeellisuutta; ja

5) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansain-
välisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettä-
vää erityiskalustoa tuonnin ja viennin yhteydessä 
atP-sopimuksen mukaisesti.

tarkempia säännöksiä tullilaitokselle kuuluvista 
tehtävistä vientivaatimusten valvonnassa annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.

rajaeläinlääkärit huolehtivat tämän lain mukaises-
ta valvonnasta eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä.

35§
Valvontaviranomaisten pätevyys

Valvontaviranomaisilla tulee olla palveluksessaan tai 
sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen 
määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoita-
misen kannalta riittävän kokenutta henkilökuntaa.

elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavalla viranhal-
tijalla on oltava tehtävään soveltuva korkeakoulutut-
kinto tai tarvittaessa euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä edellytetty pätevyys.

elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien viranhal-
tijoiden täydennyskoulutuksesta säädetään valvonta-
asetuksen 6 artiklassa.

tarkempia säännöksiä elintarvikevalvonnan tehtä-
viä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista ja 
täydennyskoulutuksesta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella.

36§
Ulkopuoliset asiantuntijat

Valvontaviranomainen voi valvonnassa käyttää apu-
naan ulkopuolisia asiantuntijoita. ulkopuoliset asian-
tuntijat voivat tehdä valvontaviranomaisen pyynnöstä 
viranomaisvalvontaa varten tarvittavia tarkastuksia, 

tutkimuksia ja selvityksiä. näiden perusteella mah-
dollisesti tehtävät hallinnolliset päätökset tekee palve-
luja tilannut valvontaviranomainen. ulkopuolisella 
asiantuntijalla on oltava tarkastusten, tutkimusten ja 
selvitysten tekemiseen tarvittava asiantuntemus ja pä-
tevyys. ulkopuolisen asiantuntijan on osoitettava pä-
tevyytensä ja käyttämiensä tarkastus- ja tutkimusme-
netelmien luotettavuus palveluja tilaavalle viranomai-
selle. ulkopuolisille asiantuntijoille asetetuista vaati-
muksista säädetään myös valvonta-asetuksen 5 artik-
lassa.

ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan tämän 
suorittaessa tämän pykälän mukaisia tehtäviä, mitä 
hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja vi-
ranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään. ulkopuolisen asiantuntijan 
palveluksessa tai johtotehtävissä olevaan sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä 
silloin, kun tämä osallistuu tässä laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseen.

5 luku
Laboratoriot

37§
kansalliset vertailulaboratoriot ja hyväksytyt 

laboratoriot
Maa- ja metsätalousministeriö nimeää kansalliset ver-
tailulaboratoriot ja määrää niiden tehtävät. Valvonta-
asetuksessa edellytettyjä kansallisia vertailulaborato-
rioita koskevista vaatimuksista ja näiden laboratorioi-
den tehtävistä säädetään valvonta-asetuksen 33 artik-
lassa. (989/2007) 

Hyväksyttyjä laboratorioita ovat viranomaisnäyt-
teitä tutkimaan hyväksytyt laboratoriot, hyväksytyt li-
hantarkastuslaboratoriot ja hyväksytyt omavalvonta-
laboratoriot. Hyväksytyllä laboratoriolla voi olla 
myös liikkuva toimintayksikkö.

elintarvikevirasto hyväksyy 2 momentissa tarkoi-
tetut laboratoriot hakemuksesta.

38§
Laboratorion hyväksymisen edellytykset

Hyväksyttävällä laboratoriolla on oltava kirjallinen 
laatujärjestelmä, laboratorion on oltava teknisesti pä-
tevä ja sen tulee pystyä tuottamaan luotettavia tulok-
sia. laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän 
edellyttämä koulutus ja pätevyys. Hyväksyttyä lihan-
tarkastuslaboratoriota lukuun ottamatta tutkimuksista 
vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävään soveltuva 
korkeakoulututkinto tai vastaava pätevyys.

Viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyn labora-
torion tulee lisäksi täyttää valvonta-asetuksen 12 ar-
tiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

lihantarkastuslaboratorion hyväksymisen edelly-
tyksenä on, että elintarvikeviraston hyväksymä toimi-
elin on arvioinnissaan todennut laboratorion täyttävän 
1 momentissa säädetyt vaatimukset. Hyväksyttävällä 
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toimielimellä on oltava tarvittava asiantuntemus ja 
kirjallinen arviointimenettelyä koskeva laatujärjestel-
mä ja sen on toimittava puolueettomasti ja luottamuk-
sellisesti. laboratorion pätevyys on arvioitava vähin-
tään kolmen vuoden välein.

Omavalvontalaboratorion hyväksymisen edelly-
tyksenä on, että laboratorioiden pätevyyden toteami-
selle asetetut kansainväliset vaatimukset täyttävä toi-
mielin on arvioinnissaan todennut laboratorion täyttä-
vän 1 momentissa säädettyjen vaatimusten lisäksi la-
boratorioiden pätevyyttä koskevien kansainvälisten 
standardien vaatimukset. laboratorion pätevyys on 
arvioitava vähintään kolmen vuoden välein.

jos laboratorio ei täytä tässä pykälässä säädettyjä 
vaatimuksia, mutta puutteet ovat sellaisia, ettei tutki-
musten luotettavuus vaarannu, elintarvikevirasto voi 
hyväksyä laboratorion määräajaksi. laboratorion on 
korjattava puutteet ja haettava lopullista hyväksyntää 
annetun määräajan kuluessa.

tarkempia säännöksiä hyväksyttyjä laboratorioita 
ja niitä arvioivien toimielinten pätevyyttä kuvaavista 
standardeista, laboratorioiden laatujärjestelmälle ase-
tettavista vaatimuksista sekä laboratorioiden henkilö-
kunnan pätevyysvaatimuksista annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

39§
Näytteiden tutkiminen

Valvontaviranomaisen tämän lain mukaista viran-
omaisvalvontaa varten ottamat tai otattamat näytteet 
(viranomaisnäyte) on tutkittava viranomaisnäytteitä 
tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallises-
sa vertailulaboratoriossa. lihantarkastukseen kuulu-
via näytteitä voidaan tutkia lisäksi hyväksytyssä li-
hantarkastuslaboratoriossa.

elintarvikemääräyksissä tutkittaviksi edellytetyt ja 
omavalvontasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 
yksilöidyt omavalvontaan kuuluvat näytteet on tutkit-
tava hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa, viran-
omaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa 
tai kansallisessa vertailulaboratoriossa.

tarkempia säännöksiä lihantarkastusnäytteistä ja 
niiden tutkimisesta annetaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella.

40§
Hyväksyttyjen laboratorioiden  

ilmoitusvelvollisuus
Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava elintarvike-
virastolle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toi-
minnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta. 
Hyväksytyn laboratorion on elintarvikeviraston 
pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään 
tämän lain 39§:ssä tarkoitetuista tutkimuksista ja nii-
den tuloksista. Yhteenvedot eivät saa sisältää henkilö-
tietoja eivätkä valvontakohteen tunnistetietoja.

Hyväksytyn laboratorion on viivytyksettä ilmoitet-
tava toimeksiantajalleen terveysvaaraan viittaavista 
tutkimustuloksista. Hyväksytyn laboratorion on myös 
viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajaa valvovalle 
viranomaiselle 46§:ssä tarkoitetussa valtakunnallises-

sa erityistilanteisiin varautumista koskevassa suunni-
telmassa määritellystä tutkimustuloksesta. Hyväksy-
tyn laboratorion on lisäksi itse säilytettävä näyte ja 
mikrobikanta tässä momentissa tarkoitetusta tutki-
muksesta ja lähetettävä ne kansalliseen vertailulabo-
ratorioon.

tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen ilmoitusten ja yhteenvetojen sisällöstä ja toimit-
tamisesta, näytteiden ja mikrobikantojen säilyttämi-
sestä ja lähettämisestä sekä 2 momentissa tarkoitetus-
ta terveysvaarasta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava 25 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista zoonoosien seurantaan ja 
valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksis-
ta elintarvikevirastolle sekä toimitettava näytteet ja 
tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat kansalliseen 
vertailulaboratorioon. tarkempia säännöksiä ilmoi-
tuksen sisällöstä ja toimittamisesta sekä näytteiden ja 
mikrobikantojen säilyttämisestä ja lähettämisestä an-
netaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
(989/2007) 

40 a § 
kansallisen vertailulaboratorion 

ilmoitusvelvollisuus
(1137/2008) kansallisen vertailulaboratorion on il-
moitettava elintarviketurvallisuusvirastolle ja kan-
santerveyslaitokselle epidemiologista seurantaa var-
ten tarvittavat tiedot sekä elintarviketurvallisuusvi-
rastolle lisäksi valvonnan ohjausta varten tarvittavat 
tiedot 40 §:n tarkoittamista mikrobikannoista ja näyt-
teistä. kansanterveyslaitokselle toimitettavat tiedot 
eivät saa sisältää valvontakohteiden tunnistetietoja.

tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja sen 
toimittamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

6 luku
elintarvikevalvonta

41§
Valvonnan yleiset vaatimukset

elintarvikevalvonnan järjestämisestä säädetään tämän 
lain lisäksi elintarvikkeiden valvontaa, turvallisuutta 
ja terveydellistä laatua sekä elintarvikehuoneistojen ja 
alkutuotantopaikkojen hygieniaa koskevassa euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä.

tässä luvussa tarkoitettu valtakunnallinen valvon-
taohjelma ja valvontasuunnitelmat on laadittava siten, 
että tämän lain ja sen soveltamisalaan kuuluvan eu-
roopan yhteisön elintarvikkeita koskevan lainsäädän-
nön edellyttämät valvontaan liittyvät toimenpiteet si-
sältyvät niihin.

kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee 
laatia toimintaansa sopiva laatujärjestelmä sekä yllä-
pitää ja soveltaa sitä. laatujärjestelmää koskevista 
vaatimuksista säädetään valvonta-asetuksen 8 artik-
lassa.
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42§
ensisaapumisvalvonnan järjestäminen

ensisaapumisvalvonta järjestetään ensisijaisesti siten, 
että elintarvikevirasto tekee kunnan kanssa kuntalain 
(365/1995) 2§:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen, jolla kunta sitoutuu huolehtimaan ensisaapumis-
valvonnasta kunnan alueella. elintarvikevirasto ja 
kunta voivat sopia, että kunta huolehtii tehtävästä yh-
den tai useamman kunnan puolesta. kunnan elintarvi-
kevalvontaviranomaisen nimeämä viranhaltija päättää 
ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelman hy-
väksymisestä sekä tämän lain 55–60 §:n mukaisista 
ensisaapumistoimintaa koskevista hallinnollisista 
pakkokeinoista. Muista tämän lain mukaisista ensi-
saapumistoimintaan kohdistuvista hallinnollisista 
pakkokeinoista päättää elintarvikevirasto.

jos kunta ei kuulu 1 momentissa tarkoitetun sopi-
muksen piiriin, elintarvikevirasto voi sopia valvon-
nasta muun viranomaisen kanssa, hankkia palvelut 
tehtävien hoitamiseen sopivalta ulkopuoliselta asian-
tuntijalta tai huolehtia valvonnasta itse. jos valvon-
nasta on sovittu muun viranomaisen kanssa, ensisaa-
pumistoimijan omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja 
hallinnollisista pakkokeinoista päättää tämän viran-
omaisen nimeämä viranhaltija. jos valvonnasta on 
 sovittu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, ensisaapu-
mistoimijan omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja 
hallinnollisista pakkokeinoista päättää elintarvike-
virasto.

edellä 1 momentissa tarkoitettu kunnan elintarvi-
kevalvontaviranomaisen nimeämän viranhaltijan en-
sisaapumistoimintaa koskeva päätös annetaan tiedok-
si asianosaisille hallintolain (434/2003) 59 §:ssä tar-
koitettuna tavallisena tiedoksiantona. (1137/2008)

tarkempia säännöksiä ensisaapumisvalvonnan jär-
jestämisestä annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

43§
Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta

lihantarkastuksesta ja siihen liittyvästä valvonnasta 
säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden val-
vonta-asetuksen 5 artiklassa.

kunnan valvontaviranomainen tarkastaa lihan 
pienteurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa sekä 
valvoo niitä. aluehallintoviraston palveluksessa oleva 
eläinlääkäri tarkastaa lihan poroteurastamossa ja val-
voo poroteurastamoja. elintarviketurvallisuusvirasto 
tarkastaa lihan muussa teurastamossa sekä valvoo teu-
rastamoa ja sen yhteydessä olevaa liha-alan elintarvi-
kehuoneistoa. lihantarkastuksessa ja siihen liittyväs-
sä valvonnassa voidaan käyttää apuna tätä tarkoitusta 
varten koulutettuja kunnan tai valtion palveluksessa 
olevia tarkastusapulaisia. siipikarjateurastamossa ja 
siipikarjan pienteurastamossa lihantarkastuksessa ja 
siihen liittyvässä valvonnassa voidaan apuna käyttää 
myös elintarvikealan toimijan palveluksessa olevaa 
henkilökuntaa. (1495/2009) 

kotimaan kulutukseen tarkoitettu luonnonvarainen 
riista voidaan kunnan virkaeläinlääkärin luvalla teu-
rastaa ja kunnan virkaeläinlääkäri voi tarkastaa lihan 

muuallakin kuin riistan käsittelylaitoksessa, teurasta-
mossa tai pienteurastamossa, jos teurastus voidaan 
suorittaa hygieenisesti.

nauta- ja kavioeläinten sekä sikojen, lampaiden ja 
vuohien pienteurastamossa voidaan teurastaa kor-
keintaan 20 eläinyksikköä viikossa ja 1 000 eläinyk-
sikköä vuodessa, jolloin nauta- ja kavioeläimet vas-
taavat 1,0 yksikköä ja siat vastaavat 0,2 yksikköä sekä 
lampaat ja vuohet vastaavat 0,1 yksikköä. siipikarjan 
pienteurastamossa saadaan teurastaa korkeintaan 
150 000 siipikarjaan kuuluvaa lintua vuodessa. tarha-
tun riistan ja kanin pienteurastamossa teurastettavien 
eläinten enimmäismääriin sovelletaan muiden eläin-
ten pienteurastamoissa teurastettavien samanpainois-
ten tai lähinnä samaa lajia olevien eläinten teurastuk-
selle asetettuja enimmäismääriä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin lihantarkastuksesta ja siihen liittyväs-
tä valvonnasta.

43 a § 
Lihantarkastuspäätös

(1137/2008) lihantarkastuksesta annetaan kirjallinen 
päätös. Päätöksessä on oltava seuraavat tiedot:

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen te-
kemisen ajankohta;

2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdis-
tuu;

3) riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöintitiedot;
4) päätöksen kohteena olevan lihan määrä;
5) hylkäyssyy tai miten asia on muutoin ratkaistu; 

sekä
6) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asian-

osainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje. Pää-

töstä ei tarvitse allekirjoittaa.
lihantarkastuspäätös annetaan tiedoksi asianosai-

sille hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna kirjeenä tai 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa anne-
tun lain (13/2003) 18 §:ssä tarkoitettuna todisteellise-
na sähköisenä tiedoksiantona. Päätös voidaan asian-
osaisen suostumuksella antaa tiedoksi sähköpostilla. 
Päätös katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi silloin, kun 
asianosainen lähettää valvontaviranomaiselle vastaan-
ottokuittauksen.

44§
Laboratorioiden valvonta

elintarvikevirasto valvoo, että 39§:ssä tarkoitettuja 
tutkimuksia tekevät laboratoriot noudattavat elintarvi-
kemääräyksiä. jos laboratorio ei noudata määräyksiä, 
elintarvikevirasto voi antaa tarpeellisia määräyksiä 
toiminnan korjaamiseksi määräajassa.

45§
ruokamyrkytysten selvittäminen

kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen on saa tuaan 
24§:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ruoka-
myrkytyksestä tai ruokamyrkytysepäilystä tai epäil-
lessään ruokamyrkytystä muusta syystä, viipymättä 
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tehtävä tapausta koskeva selvitys asianmukaisine epi-
demiologisine ja mikrobiologisine tutkimuksineen 
yhteistyössä tartuntatautilaissa säädettyjen viran-
omaisten kanssa sekä toimitettava tarpeelliset ilmoi-
tukset kansanterveyslaitokselle ja elintarvikeviras-
tolle. ilmoitukset eivät saa sisältää henkilötietoja.

tarkempia säännöksiä ruokamyrkytysten selvittä-
misestä ja ilmoittamisesta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. (989/2007) 

46§
Varautuminen erityistilanteisiin

elintarvikeviraston on laadittava valtakunnallinen 
valvonta-asetuksen 13 artiklan mukainen erityistilan-
teisiin varautumista koskeva suunnitelma. kunnan 
valvontaviranomaisen on laadittava kuntaa koskeva 
vastaava suunnitelma.

tarkempia säännöksiä erityistilanteisiin varautu-
mista koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimi-
sesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella. (989/2007) 

47§
Valtakunnallinen valvontaohjelma

elintarvikeviraston tulee laatia tämän lain mukaisen 
valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallinen elintarvikevalvontaoh-
jelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelman tulee si-
sältää vähintään seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön määrittely;
2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten valvon-

takohteiden riskit arvioidaan ja kohteiden tarkastus-
tiheys määrätään;

3) näytteenoton tarpeen arviointi;
4) 48§:ssä tarkoitettujen valvontasuunnitelmien to-

teutumisen arviointia koskevat menetelmät; sekä
5) valvontaohjelman toteutumisen arvioinnissa 

käytettävät menetelmät.
Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvittaessa, vä-

hintään kuitenkin kolmen vuoden välein. Valvontaoh-
jelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnal-
lista valvontaohjelmaa ja valvonta-asetuksen mukais-
ta alkutuotannosta alkavaa ja koko tuotantoketjun kat-
tavaa kansallista valvontasuunnitelmaa.

tarkempia säännöksiä valtakunnallisen valvonta-
ohjelman sisällöstä ja laatimisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

48§
Valvontasuunnitelmat

kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva 
kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma (kunnan val-
vontasuunnitelma) siten, että valvonta on yleisten val-
vontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee ter-
veysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappi-
oilta. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään 
seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön määrittely;

2) valvontakohteiden tarkastustiheys;
3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näyt-

teen tutkiminen;
4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi; 

sekä
5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeu-

tuu.
kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huo-

mioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvonta-
suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, vähintään 
kuitenkin kolmen vuoden välein.

elintarviketurvallisuusviraston, sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontaviraston, tullilaitoksen, alue-
hallintovirastojen, Puolustusvoimien sekä rajaeläin-
lääkärien on laadittava vastuullaan olevaa elintarvike-
valvontaa koskevat valvontasuunnitelmat, joihin so-
velletaan, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään 
kunnan valvontasuunnitelmasta. (1495/2009) 

tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelmien si-
sällöstä, valvontasuunnitelmiin sisältyvistä tarkastuk-
sista, valvontakohteiden tarkastustiheydestä, näyt-
teenotosta ja valvontasuunnitelmien toteutumisen ar-
vioinnista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

49§
tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella ja 36§:ssä tarkoitetulla ulko-
puolisella asiantuntijalla on oikeus tehdä valvonnan 
edellyttämiä tarkastuksia, tutustua asiakirjoihin sekä 
päästä paikkoihin, joissa harjoitetaan tässä laissa tar-
koitettua toimintaa tai joissa säilytetään tämän lain 
noudattamisen valvonnan kannalta merkityksellisiä 
tietoja. Valvontaviranomaisella ja ulkopuolisella 
asiantuntijalla on oikeus tarkastaa toiminnassa käyte-
tyt laitteet, välineet ja tilat.

kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tarkastus 
voidaan tehdä vain, jos on perusteltua syytä epäillä 
elintarvikemääräyksiä rikotun tai rikottavan laissa 
rangaistavaksi säädetyllä tavalla. tarkastuksen on ol-
tava välttämätön rikoksen selvittämiseksi tai vakavan 
terveysvaaran estämiseksi. tarkastuksen saa suorittaa 
vain valvontaviranomainen.

jos valvontaviranomainen toteaa valvonnan tai tar-
kastuksen yhteydessä eläimistä saatavassa elintarvik-
keessa määräysten vastaisia määriä vieraita aineita, 
aluehallintovirastolla ja elintarviketurvallisuusviras-
ton tai aluehallintoviraston määräämällä eläinlääkäril-
lä on oikeus tarkastaa alkutuotantopaikka, josta elin-
tarvike on peräisin, ja ottaa korvauksetta kaikki tutki-
muksia varten tarvittavat näytteet. aluehallintoviras-
tolla ja elintarviketurvallisuusviraston tai aluehallin-
toviraston määräämällä eläinlääkärillä on tällöin tä-
män lain mukainen tiedonsaanti-, näytteenotto- ja tar-
kastusoikeus. Vain aluehallintovirastolla on oikeus 
tehdä tarkastus kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. 
(1495/2009) 

Mitä tässä laissa säädetään valvontaviranomaisten 
oikeudesta päästä paikkoihin, joissa harjoitetaan tässä 
laissa tarkoitettua toimintaa, ja saada tietoja, koskee 
myös euroopan yhteisön lainsäädännössä tai muussa 
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suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tar-
koitettuja tarkastajia silloin, kun kyseinen suomea si-
tova kansainvälinen velvoite tätä edellyttää.

50§
Näytteenotto

Valvontaviranomaisella ja 36§:ssä tarkoitetulla ulko-
puolisella asiantuntijalla on oikeus ottaa korvauksetta 
valvontaa varten tarvittava määrä näytteitä.

näytteenottajalla on oltava riittävä asiantuntemus 
näytteiden ottamiseen, käsittelyyn ja säilytykseen. 
näytteen tulee olla kooltaan ja kokoonpanoltaan 
edustava. näyte on suojattava saastumiselta ja muilta 
merkittäviltä muutoksilta, jotka voivat vaikuttaa vää-
ristävästi tutkimustulokseen. näyte on näytteenotto-
paikalla merkittävä niin, että se voidaan helposti ja 
kiistatta tunnistaa. elintarvikealan toimijalle on an-
nettava todistus näytteenotosta.

näytteen ottamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuk-
sista säädetään lisäksi valvonta-asetuksen 11 artiklas-
sa ja 12 artiklan 1 kohdassa.

tämän pykälän 2 momenttia sovelletaan myös 
näytteenottoon omavalvonnassa.

tarkempia säännöksiä näytteenotosta annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
(989/2007)

51§
tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus saada salassapito-
säännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi vält-
tämättömät tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta 
sekä elintarvikealan toimijoilta ja muilta, joita tämän 
lain velvoitteet koskevat.

tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia elintar-
vikemääräyksissä säädettyjen tehtävien toimeenpane-
miseksi välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- 
tai ammattitoimintaa tai yksityisen taloudellista ase-
maa taikka terveydentilaa koskevina muutoin olisivat 
salassa pidettäviä.

52§
Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja  

tiedonantovelvollisuus
(1495/2009) Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
aluehallintovirastolle ja elintarviketurvallisuusviras-
tolle todetuista terveysvaaroista sekä tarvittaessa sel-
laisista valvonnassa esille tulleista muista seikoista, 
joilla voi olla vaikutusta elintarvikkeiden turvallisuu-
teen. Valvontaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava 
tartuntatautilaissa tarkoitetuille viranomaisille sellai-
sista valvonnassa esille tulleista seikoista, joilla voi 
olla merkitystä väestön suojaamisessa tartuntataudeil-
ta.

Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoitta-
maan elintarviketurvallisuusvirastolle ja aluehallinto-
virastolle näiden 83 §:n nojalla ylläpitämiin rekiste-
reihin tarvitsemat tiedot. lisäksi valvontaviranomai-
nen on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan elintar-
viketurvallisuusvirastolle ja aluehallintovirastolle tar-

kastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilös-
töä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja tä-
män lain mukaisen valvonnan seurantaa varten.

Valvontaviranomaisen on toimitettava 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot elintarviketurvallisuusvi-
raston määräämällä tavalla.

tarkempia säännöksiä valvontaviranomaisten il-
moitusvelvollisuudesta annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella.

53§
Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus

Valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava elin-
tarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuk-
sia elintarvikemääräysten noudattamiseksi.

54§
eläinlääkärin tiedonantovelvollisuus

jos eläinlääkäri alkutuotantopaikalla suorittamansa 
eläinlääkärikäynnin yhteydessä havaitsee, että alku-
tuotantopaikan eläinten terveydentila on sellainen, 
että se oleellisesti heikentää kyseisten eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä laatua, 
on eläinlääkärin ilmoitettava tästä eläinten omistajalle 
tai haltijalle sekä kunnan elintarvikevalvontaviran-
omaiselle.

7 luku
Hallinnolliset pakkokeinot

55§
elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen
Valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan pois-
tettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elin-
tarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintar-
vikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitet-
tava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaaran-
taa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden 
tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat 
muutoin elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten 
vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi 
tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

56§
kielto

Valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen al-
kutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maasta-
viennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen 
taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elin-
tarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotan-
to-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuo-
neisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toi-
minta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voi-
daan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa 
terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin 
estää.

kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvit-
tämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikai-
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nen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen 
antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvonta-
viranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että 
asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

57§
elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja 

yleinen tiedottaminen
Valvontaviranomainen voi määrätä elintarvikealan 
toimijan poistamaan elintarvikkeen markkinoilta, jos 
elintarvikealan toimija ei noudata yleisen elintarvike-
asetuksen 19 artiklassa säädettyä velvollisuutta pois-
taa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaati-
musten vastainen elintarvike markkinoilta. Valvonta-
viranomainen voi määrätä elintarvikkeen poistetta-
vaksi markkinoilta myös silloin, kun elintarvikkeesta 
annettavat tiedot ovat oleellisesti elintarvikemääräys-
ten vastaisia.

Valvontaviranomainen voi elintarvikealan toimijan 
kustannuksella yleisesti tiedottaa elintarvikkeiden tur-
vallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintar-
vikkeista, jos elintarvikealan toimija ei noudata ylei-
sen elintarvikeasetuksen 19 artiklassa säädettyä vel-
voitetta ilmoittaa asiasta kuluttajille.

58§
Haltuunotto

Valvontaviranomainen voi ottaa elintarvikkeen hal-
tuunsa, jos elintarvike aiheuttaa tai on syytä epäillä 
elintarvikkeen aiheuttavan välitöntä terveysvaaraa 
eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pi-
dettävä riittävinä. Haltuunottaminen on suoritettava 
todistajan läsnä ollessa. sille, jolta elintarvike on otet-
tu haltuun, on annettava todistus, josta ilmenee hal-
tuunotetun omaisuuden määrä ja haltuunoton syy.

Haltuunotettu omaisuus voidaan tarvittaessa säi-
lyttää elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopaikas-
sa sopivalla tavalla merkittynä taikka sinetöidyssä tai 
muutoin merkityssä varastotilassa. Omaisuus on sen 
aiheuttaman terveysvaaran arvioimiseksi mahdolli-
sesti tarvittavan tutkimuksen ajan pyrittävä säilyttä-
mään siten, ettei sen laatu heikkene.

59§
elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä  

koskeva päätös
Valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin 
elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan 
käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, 
jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukai-
seksi. jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai 
jos terveydelliset syyt tai elintarvikemää räykset edel-
lyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Valvontaviranomaisen on asetettava kohtuullinen 
määräaika, jonka kuluessa elintarvikealan toimijan on 
noudatettava 1 momentin mukaista päätöstä. Valvon-
taviranomaisen on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu 
päätös viivytyksettä. Päätöstä tehtäessä on pyrittävä 
siihen, että omistajan taloudellinen menetys jää mah-
dollisimman pieneksi.

60§
euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta  

toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
hylkääminen ensisaapumispaikassa

Valvontaviranomaisen on hylättävä euroopan unionin 
toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava 
elintarvike ensisaapumispaikassa, jos:

1) viranomaistutkimuksessa todetaan salmonellaa 
elintarvikkeessa, joka on 23§:n 3 momentin mukaan 
tutkittava salmonellan varalta ennen suomeen toimit-
tamista;

2) hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa teh-
dyssä omavalvontatutkimuksessa todetaan salmonel-
laa elintarvikkeessa, joka on 23§:n 3 momentin mu-
kaan tutkittava salmonellan varalta ennen suomeen 
toimittamista, eikä ensisaapumistoimija palauta elin-
tarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan;

3) viranomaistutkimuksessa tai hyväksytyssä oma-
valvontalaboratoriossa tehdyssä omavalvontatutki-
muksessa todetaan elintarvikkeessa mikrobeja tai ke-
miallisia jäämiä terveydelle vaarallisessa määrin tai 
elintarvike on muutoin mikrobiologisten, kemiallisten 
tai fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi elintarvik-
keeksi kelpaamaton, eikä elintarviketta voida 55§:n 
mukaisesti määrätä käsiteltäväksi siten, että elintarvi-
kekäyttö on mahdollinen;

4) elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen tai väli-
varastoinnin aikana muuttunut niin, ettei se täytä elin-
tarvikemääräysten vaatimuksia, eikä elintarviketta 
voida 55§:n mukaisesti määrätä käsiteltäväksi siten, 
että elintarvikekäyttö on mahdollinen eikä ensisaapu-
mistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti läh-
tömaahan; tai

5) elintarvike ei täytä 18§:ssä tarkoitettuja merkit-
semistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia 
vaatimuksia eikä ensisaapumistoimija palauta elintar-
viketta oma-aloitteisesti lähtömaahan.

ensisaapumistoimijalle on annettava mahdollisuus 
valvontaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa 
ajassa korjata kohdassa 5 tarkoitetut asiakirjoja koske-
vat puutteet.

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mu-
kaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvon-
taviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen 
kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. jollei terveydel-
lisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta joh-
du, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mai-
nituista toimenpiteistä ryhtyy.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava hylkäämis-
tään elintarvikkeista välittömästi elintarvikevirastol-
le. Hylättyä elintarviketta ei saa palauttaa ennen kuin 
elintarvikevirasto on varmistanut lähtömaan viran-
omaisilta, että elintarvikkeen saa palauttaa kyseiseen 
maahan.

tarkempia säännöksiä elintarvikkeen hylkäykseen 
liittyvistä ilmoituksista annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella.
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61§
elintarvikehuoneiston hyväksymisen  

peruuttaminen
Valvontaviranomainen voi peruuttaa tekemänsä elin-
tarvikehuoneiston hyväksymistä koskevan päätöksen 
kokonaan tai osittain, jos terveysvaaraa ei voida muul-
la tavoin estää. Hyväksyminen voidaan lisäksi peruut-
taa, jos elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava toi-
minta ovat olennaisesti elintarvikemääräysten vastai-
sia eikä elintarvikealan toimija ole noudattanut val-
vontaviranomaisen 55 tai 56§:n nojalla antamaa mää-
räystä tai kieltoa. Hyväksyminen voidaan peruuttaa 
myös määräajaksi.

62§
Laboratorion hyväksymisen peruuttaminen

elintarvikevirasto voi peruuttaa laboratorion hyväk-
symisen, jos laboratorio tai siellä harjoitettava toimin-
ta olennaisesti rikkoo 38 tai 40§:ssä asetettuja vaati-
muksia eikä laboratorio elintarvikeviraston määräyk-
sestä huolimatta korjaa puutteita ja puute on vakava. 
Myös määräaikainen hyväksyminen voidaan peruut-
taa.

elintarvikevirasto voi peruuttaa hyväksymisen 
myös asian käsittelyn vaatimaksi ajaksi, jos puute hy-
väksytyn laboratorion toiminnassa on sellainen, että 
se voi vaarantaa tutkimustulosten luotettavuuden.

63§
kiireelliset toimet

kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä 
suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toi-
mivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tä-
män lain 32§:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu 
ryhtymään 55, 56 ja 58§:ssä tarkoitettuihin hallin-
nollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykä- 
län nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava 
kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltä-
väksi.

64§
elintarvikeviraston päätös hallinnollisten pakko-

keinojen käytöstä
elintarvikevirasto päättää yhtä kuntaa laajempaa 
aluetta koskevien 55–59§:ssä tarkoitettujen hallinnol-
listen pakkokeinojen käyttämisestä.

elintarvikevirasto voi päättää hallinnollisten pak-
kokeinojen käyttämisestä yhdenkin kunnan alueella, 
jos se perustellusta syystä arvioi kunnan elintarvike-
valvontaviranomaisen toimet riittämättömiksi ter-
veysvaaran estämiseksi.

elintarvikeviraston on viipymättä ilmoitettava 1 ja 
2 momentin nojalla tekemistään päätöksistä asian-
omaisille kunnille.

65§
Markkinoinnin kieltäminen

elintarvikevirasto voi kieltää elintarvikealan toimijaa 
jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista markki-

nointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnas-
tettavaa markkinointia. kielto voidaan antaa myös vä-
liaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes elin-
tarvikevirasto on antanut asiassa lopullisen ratkaisun-
sa.

jos elintarvikkeen markkinoinnissa annetaan tieto-
ja, joista voi aiheutua vakavaa terveysvaaraa tai jos 
elintarvikkeen markkinointi on oleellisesti totuuden-
vastaista tai harhaanjohtavaa, elintarvikevirasto voi 1 
momentissa mainittujen toimenpiteiden lisäksi ryhtyä 
56–58§:ssä säädettyihin toimenpiteisiin, kunnes 
markkinointi on saatettu määräysten mukaiseksi.

66§
Markkinoinnin oikaisu

Määrätessään 65§:ssä tarkoitetun kiellon elintarvike-
virasto voi velvoittaa kiellon saaneen elintarvikealan 
toimijan määräajassa toimittamaan markkinoinnin oi-
kaisun, jos sitä markkinoinnista aiheutuvien ilmeisten 
haittojen vuoksi on pidettävä välttämättömänä. Pää-
töksessään elintarvikevirasto voi määrätä, että mark-
kinoinnin oikaisu on toteutettava vastaavassa laajuu-
dessa kuin missä oikaisun kohteena oleva markki-
nointi on toteutettu.

67§
kuluttajansuojalain ja sopimattomasta  

menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 
soveltaminen

sen lisäksi, mitä 65 ja 66§:ssä säädetään, sovelletaan, 
mitä kuluttajansuojalaissa (38/1978) ja sopimatto-
masta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa 
laissa (1061/1978) säädetään markkinoinnista.

68§
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla 
annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla tai teettä-
mis- tai keskeyttämisuhalla. uhkasakkoa sekä teettä-
mis- ja keskeyttämisuhkaa koskevissa asioissa nouda-
tetaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään.

69§
Vastuu kustannuksista

elintarvikealan toimija vastaa kustannuksista, joita 
sille aiheutuu, kun se noudattaa viranomaisten tämän 
luvun säännösten nojalla tekemiä päätöksiä.

8 luku
Maksut

70§
Valtion viranomaisten suoritteista perittävät 

maksut
Valtion viranomaisen tämän lain nojalla suorittamista 
toimenpiteistä on perittävä maksu, jollei valtion mak-
superustelaissa (150/1992) muuta säädetä. Maksun 
suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion 
maksuperustelaissa säädetään.
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tarkemmat säännökset valvonta-asetuksen 27 ja 
28 artiklassa edellytetyistä kansallisista järjestelyistä 
ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. (989/2007) 

71§
kunnan viranomaisten suoritteista perittävät 

maksut
kunnan on perittävä elintarvikealan toimijalta hyväk-
symänsä taksan mukainen maksu:

1) elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvonta-
suunnitelmien hyväksymisestä;

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyväs-
tä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimi-
sesta;

3) euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saata-
via elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen 
valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaati-
muksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; 
sekä

4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämi-
seen perustuvien 7 luvussa tarkoitettujen toimenpitei-
den valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.

Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset 
sellaisista elintarviketurvallisuusviraston kuntien toi-
meenpantaviksi ohjaamista elintarvikevalvonnan tar-
kastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvi-
tyksistä, jotka tässä laissa säädetään elintarviketur-
vallisuusviraston tehtäviksi tai jotka liittyvät säädös-
ten tai elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden val-
misteluun. lain 30 §:n 4 kohdan mukaisten valvonta-
tehtävien suorittamisesta valtio korvaa kunnille aino-
astaan näytteiden tutkimuskustannukset. (130/2009) 

edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut määrätään 
siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpi-
teestä aiheutuneita kustannuksia, jollei valvonta-ase-
tuksen 27 ja 28 artiklasta muuta johdu. tarkemmat 
säännökset valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklan edel-
lyttämistä kansallisista järjestelyistä ja maksujen suu-
ruuden määräämisestä annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. (989/2007) 

72§
Maksujen perintä ilman tuomiota tai päätöstä 

sekä viivästyskorko
(130/2009) tässä luvussa tarkoitetut maksut saadaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetus-
sa laissa (706/2007) säädetään.

jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suori-
tettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle pe-
riä vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua 
maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun 
saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi 
periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos vii-
västyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

9 luku
Muutoksenhaku

73§
Muutoksenhaku valtion viranomaisen päätökseen
tämän lain nojalla annettuun valtion viranomaisen 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valtion 
viranomaisen määräämään maksuun haetaan oikaisua 
siten kuin valtion maksuperustelaissa säädetään.

tullilaitoksen tämän lain nojalla tekemään päätök-
seen haetaan muutosta 1 momentista poiketen siten 
kuin tullilaissa (1466/1994) säädetään.

74§
Muutoksenhaku kunnan viranomaisen  

päätökseen
kunnan viranhaltijan tekemään päätökseen ei saa ha-
kea valittamalla muutosta. Päätöksestä voi tehdä oi-
kaisuvaatimuksen kunnan tämän lain mukaisia tehtä-
viä hoitavalle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on teh-
tävä viimeistään 14 päivän kuluessa viranhaltijan 
 päätöksen tiedoksi saamisesta. Oikaisuvaatimus on 
käsiteltävä viipymättä.

kunnan viranhaltijan tämän lain 63§:ssä tarkoitet-
tuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

kunnan toimielimen päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.

Muutosta päätökseen, joka koskee kunnallista val-
vontasuunnitelmaa, 86£:ssä tarkoitettuja kunnallisia 
elintarvikemääräyksiä sekä kunnallisia maksuja kos-
kevaa taksaa haetaan siten kuin kuntalaissa säädetään.

75§
Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen

(1495/2009) lihantarkastusta koskevaan elintarvike-
turvallisuusviraston tai aluehallintoviraston päätök-
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. asianosainen 
voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen elintarvi-
keturvallisuusvirastolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

elintarviketurvallisuusviraston oikaisuvaatimuk-
sesta antamaan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

76§
Muutoksenhaku ensisaapumistoimintaan  

liittyvään päätökseen
ensisaapumistoimintaan liittyvään päätökseen ei saa 
valittamalla hakea muutosta. jos asianosainen on tyy-
tymätön päätökseen, hän voi tehdä oikaisuvaatimuk-
sen elintarvikevirastolle 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksi saamisesta.
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elintarvikeviraston 1 momentin nojalla tekemään 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

77§
Valvontaviranomaisen muutoksenhakuoikeus

Viranomaisella on oikeus hakea muutosta hallinto-oi-
keuden päätökseen, jolla sen päätös on kumottu tai 
sitä on muutettu.

elintarvikevirastolla on oikeus hakea muutosta 
hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut kunnan toimielimen muutoin kuin oikaisu-
vaatimuksen johdosta tekemän päätöksen tai muutta-
nut sitä. elintarvikeviraston valitusoikeus ei koske tä-
män lain 74§:n 4 momentissa tarkoitettua hallinto-oi-
keuden päätöstä.

78§
täytäntöönpano

tämän lain 7 luvun säännösten nojalla tehtävässä pää-
töksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatetta-
va ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin 
oikaisuvaatimus on käsitelty, jollei valitusviranomai-
nen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä vi-
ranomainen toisin määrää. Oikaisuvaatimus ja valitus 
on käsiteltävä viivytyksettä.

Osaamistodistuksen peruuttamista koskevaa pää-
töstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei 
elintarviketurvallisuusvirasto tai valitusviranomainen 
toisin määrää. (1137/2008)

lihantarkastuspäätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja 
valituksesta huolimatta noudatettava, jollei elintarvi-
kevirasto tai valitusviranomainen toisin määrää.

10 luku
rangaistussäännökset

79§
rangaistussäännökset

rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä tehdystä terveysrikoksesta 
säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 1§:ssä.

joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, pitää kau-

pan, tarjoilee tai muutoin luovuttaa elintarvikkeen, 
joka ei täytä tämän lain 7§:ssä säädettyjä vaatimuksia,

2) harjoittaa tämän lain mukaista toimintaa sellai-
sessa elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopaikal-
la, jota ei ole tämän lain mukaisesti hyväksytty, josta 
ei ole tehty tämän lain mukaista ilmoitusta tai jonka 
toiminta on väliaikaisesti, osittain tai kokonaan kiel-
letty,

3) rikkoo tämän lain 19§:ssä säädetyn omavalvon-
tavelvoitteen,

4) rikkoo valvontaviranomaisen tämän lain 55, 57, 
59 tai 66§:n nojalla antamaa määräystä, 56 tai 65§:n 
nojalla antamaa kieltoa, 58§:n nojalla antamaa hal-
tuunottopäätöstä, 60§:n nojalla antamaa hylkäyspää-

töstä taikka 61 tai 62§:n nojalla antamaa hyväksymi-
sen peruuttamista koskevaa päätöstä,

5) laiminlyö 24 tai 25§:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisen,

6) valvontaviranomaisen huomautuksesta tai kiel-
losta huolimatta toimittaa alkutuotantopaikalta sel-
laista elintarviketta, joka ei täytä tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten vaati-
muksia, tai

7) antaa tämän lain 9§:n vastaisesti tai muuten har-
haanjohtavia tietoja elintarvikkeesta tai sen ominai-
suuksista,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, elintarvikerikkomuksesta 
sakkoon.

rangaistus elintarvikkeen säännösten ja määräys-
ten vastaisesta salakuljetuksesta ja sen yrityksestä 
sekä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sääde-
tään rikoslain 46 luvun 4–6§:ssä.

Valvontaviranomainen voi jättää esitutkintaviran-
omaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, jos teko tai lai-
minlyönti on vähäinen eikä kyseessä ole niskoittelu 
viranomaisen kieltoja ja määräyksiä vastaan.

se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhka-
sakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jät-
tää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.

80§
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

rangaistus 81§:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuu-
den rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 
2§:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5§:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta.

11 luku
erinäiset säännökset

81§
Salassa pidettävät tiedot

Valvonnassa saatuja tietoja koskevasta salassapitovel-
vollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa sekä valvonta-asetuksen 7 
artiklassa. salassapitovelvollisuuden estämättä voi-
daan tämän lain noudattamista valvottaessa tai val-
vontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tieto-
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, lii-
ke- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henki-
lökohtaisista oloista luovuttaa:

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän lain mu-
kaisia tehtäviä varten;

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen 
selvittämiseksi;

3) ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille, jos 
euroopan yhteisön lainsäädännössä tai muussa suo-
mea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa niin 
edellytetään.
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82§
Virka-apu

Poliisin ja tullilaitoksen on annettava valvontaviran-
omaisille näiden pyynnöstä virka-apua elintarvike-
määräysten mukaisten tehtävien suorittamisessa.

83§
rekisterit

(1495/2009) elintarviketurvallisuusvirasto pitää val-
vonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa 
valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä kaikista 
elintarvikehuoneistoista, ensisaapumispaikoista, ensi-
saapumistoimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista. 
elintarviketurvallisuusvirasto antaa eläimistä saatavia 
elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville 
elintarvikehuoneistoille hyväksymisnumeron. alko-
holijuomamyymälöistä sekä alkoholijuomien valmis-
tus- ja varastopaikoista rekisteriä pitää sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirasto. aluehallintovirasto 
ja kunnan valvontaviranomainen ylläpitävät rekisteriä 
valvomistaan elintarvikehuoneistoista. alkutuotanto-
paikoista rekisteriä pitää maaseutuelinkeinohallinnon 
tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaises-
ti maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. 
kunnat käyttävät ja pitävät alkutuotantopaikkarekis-
teriä ajan tasalla tässä laissa säädettyjen tehtävien 
edellyttämässä laajuudessa. kalastusaluksia ja vesi-
viljelylaitoksia koskevia rekistereitä pitää euroopan 
yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanos-
ta annetun lain mukaisesti maa- ja metsätalousminis-
teriö.

elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvonnan oh-
jausta ja kehittämistä varten 40 §:n 4 momentissa ja 
45 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten perus-
teella rekisteriä ruokamyrkytystapausten selvittämi-
seen sekä zoonoosien seurantaan ja valvontaan liitty-
vistä seikoista.

84§
rekistereihin merkittävät tiedot

rekistereihin merkitään valvontakohteiden tunniste-
tiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet 
sekä vastaavat muut tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan 
kannalta tarpeelliset tiedot. tunnistetietoja ovat toimi-
jan nimi, osoite ja yritys- ja yhteisötunnus tai sen 
puuttuessa henkilötunnus sekä valvontakohteen nimi 
ja osoite. Hyväksytyistä laboratorioista rekisteriin 
merkitään lisäksi arvioinnin piirissä olevat määritys-
menetelmät sekä tutkimuksista vastaavan henkilön 
nimi. tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun toimija on ilmoittanut valvontavi-
ranomaiselle toimintansa lopettamisesta.

elintarvikevirasto julkaisee hyväksytyistä labora-
torioista luettelon, josta edellä mainitut tiedot ilmene-
vät.

Henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen se kä 
rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämiseen ja luo-
vuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä henkilötieto-

laissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään.

85§
Valtionosuus

(1724/2009)kunnan tämän lain nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan kunnan peruspalvelujen val-
tionosuudesta annettua lakia (1704/2009), jollei lailla 
toisin säädetä

86§
kunnalliset elintarvikemääräykset

kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi antaa 
tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikal-
lisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa kos-
kevia yleisiä määräyksiä elintarvikkeisiin liittyvän 
terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liit-
tyvien terveydellisten olojen valvomiseksi.

Määräykset voivat koskea:
1) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovu-

tusta suuressa yleisötilaisuudessa;
2) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovu-

tusta torilla tai muualla ulkotilassa.
kunnan valvontaviranomainen voi myöntää poik-

keuksen elintarvikemääräyksestä siinä mainituin pe-
rustein.

Päätös elintarvikemääräysten hyväksymisestä an-
netaan tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, 
kun kuulutus on asetettu yleisesti nähtäville. samoin 
on kuulutettava elintarvikemääräysten voimaantulos-
ta. Määräykset on lähetettävä tiedoksi aluehallintovi-
rastolle. (1495/2009)

12 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

87§
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006. 
tämän lain 13§:n 2 momentin 6 ja 7 kohta, 42 ja 76§ 
tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana.

tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin myö-
hemmin tehtyine muutoksineen:

1) 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu elintarvi-
kelaki (361/1995); ja

2) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvike-
hygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annettu laki 
(1195/1996).

jos muualla lainsäädännössä viitataan 2 momen-
tissa mainittuihin lakeihin, tämän lain voimaan tultua 
sovelletaan niiden asemesta tämän lain säännöksiä.

edellä 2 momentissa mainittujen lakien nojalla an-
netut säädökset jäävät edelleen voimaan, kunnes ne 
muutetaan tai kumotaan.

ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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88§
Siirtymäsäännös

ennen tämän lain voimaantuloa elintarvikelain tai ter-
veydensuojelulain nojalla hyväksytyt tai ilmoitetut 
elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat sekä eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygie-
niasta annetun lain nojalla rekisteröidyt alkutuotanto-
paikat saavat ilman eri hyväksyntää tai ilmoitusta jat-
kaa toimintaansa lukuun ottamatta kalastajien ja ka-
lanviljelijöiden elintarvikehuoneistoja. kunnan elin-
tarvikevalvontaviranomaisen tulee vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta ilmoittaa tiedossaan oleville kun-
nan alueella toimiville alkutuotantopaikoille, ettei 
näiden tarvitse tehdä 22§:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

ennen tämän lain voimaantuloa eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun 
lain nojalla hyväksytyt elintarvikehuoneistot sekä ter-
veydensuojelulain nojalla ilmoitetut kalastajien ja ka-
lanviljelijöiden elintarvikehuoneistot, lukuun ottamat-
ta 13§:n 2 momentin 13 kohdassa tarkoitettuja elintar-
vikehuoneistoja, saavat ilman eri ilmoitusta tai hyväk-
syntää jatkaa toimintaansa kolmen vuoden ajan tämän 
lain voimaantulon jälkeen, jonka ajan kuluessa niiden 
on tehtävä uusi hyväksymistä koskeva hakemus val-
vontaviranomaiselle. Mainitut elintarvikehuoneistot 
saavat jatkaa toimintaansa hakemuksen käsittelyn 
ajan.

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia 
tekevistä laboratorioista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (957/2002) mukaiset viran-
omaisen ottamat näytteet voidaan tämän lain 39§:n 1 
momentin estämättä tutkia mainitun asetuksen mukai-
sesti hyväksytyssä laboratoriossa ennen 31 päivää 
joulukuuta 2006. Mainitun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen mukaiset omavalvontanäytteet voi-
daan tämän lain 39§:n 2 momentin estämättä tutkia 
ennen 31 päivää joulukuuta 2007 mainitun asetuksen 
mukaisesti hyväksytyssä laboratoriossa. Muut tämän 
lain 39§:n 2 momentissa tarkoitetut omavalvontaan 
kuuluvat näytteet voidaan ennen 31 päivää joulukuuta 
2007 tutkia myös muussa laboratoriossa.

sen, joka tämän lain voimaan tullessa on kelpoi-
nen elintarvikevalvonnan tehtävään, katsotaan täyttä-
vän tämän lain mukaiset vastaavaa tehtävää koskevat 
pätevyysvaatimukset. sen, jolla ei tämän lain voimaan 
tullessa ole tarvinnut olla osaamistodistusta koulutuk-
sensa tai suoritetun tutkinnon takia, tulee hankkia 
osaamistodistus vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

kunnalla, elintarvikevirastolla, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksella, tullilaitok-
sella, lääninhallituksilla, Puolustusvoimilla ja raja-
eläinlääkäreillä tulee olla tämän lain 48§:n mukainen 
valvontasuunnitelma 1 päivään tammikuuta 2007 
mennessä. kunta voi aloittaa tämän lain 71§:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaisten maksujen perimisen sen 
hyväksyttyä valvontasuunnitelman ja 71§:n 1 mo-
mentin mukaisen maksutaksan.

He 53/2005
MmVM 9/2005
eV 202/2005
euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/99/eY (32003l0099); 
eYVl n:o l 325, 12.12.2003, s. 31
euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/41/eY (32004l0041); 
eYVl n:o l 157, 30.4.2004, s. 33
neuvoston direktiivi 89/662/etY (31989l0662); 
eYVl n:o l 395, 30.12.1989, s. 13
neuvoston direktiivi 96/23/eY (31996l0023); 
eYVl n:o l 125, 23.5.1996, s. 10

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006

tasavallan Presidentti tArJA HALONeN

Ministeri seppo kääriäinen
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Asetus eläinten kuljetuksesta

(491/96)

annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään  
 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain 
(247/96) 29 ja 30 §:n nojalla:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

tätä asetusta sovelletaan elävien selkärankaisten 
eläinten maantie-, rautatie-, meri- ja ilmakuljetukseen 
suomessa, suomen ja muiden euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä sekä suomen ja euroopan yhtei-
sön ulkopuolisten valtioiden välillä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään merikuljetukses-
ta, koskee myös kuljetusta sisävesillä.

2 §
Soveltamisalan rajoitus

tätä asetusta ei sovelleta, 1–19 sekä 40 ja 41 §:ää lu-
kuun ottamatta sellaiseen kuljetukseen:

1) jota ei suoriteta tulonhankkimistarkoituksessa 
tai joka koskee yksittäistä eläintä, jonka mukana on 
eläimestä kuljetuksen aikana huolehtiva henkilö;

2) joka koskee omistajansa mukana olevia lem-
mikkieläimiä; tai

3) jossa matkan kokonaispituus lähtöpaikasta 
määränpäähän on enintään 50 kilometriä.

kuljetukseen, jossa karjankasvattaja omia kulku-
neuvojaan käyttämällä siirtää eläimiä laitumelta toi-
selle ja johon ei liity tulonhankkimistarkoitusta, so-
velletaan vain 1–6 ja 41 §:ää sekä soveltuvin osin  
7–19 §:ää.

3 §
Määritelmät

tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kuljetusvälineellä eläinten kuormaukseen ja 

kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen, junien ja len-
tokaluston kuljetustiloja, laivojen lastitiloja sekä maa-, 
meri- tai ilmakuljetukseen käytettäviä laatikoita, häk-
kejä ja muita vastaavia kuljetuspäällyksiä;

2) kuljetuksella kaikkia eläinten siirtoja jollakin 
kuljetusvälineellä, mukaan lukien eläinten kuormaus 
ja kuorman purkaminen;

3) lähtöpaikalla paikkaa, jossa eläimet ensimmäi-
sen kerran kuormataan kuljetusvälineeseen; jos eläi-
met on matkan aikana purettu kuormasta asianmukai-
seen eläinten pitopaikkaan vähintään 24 tunnin ajaksi 
ja eläimet on tänä aikana ruokittu, juotettu ja niille on 
annettu muuta eläinten tarvitsemaa hoitoa, katsotaan 
tällainen paikka kuitenkin lähtöpaikaksi; euroopan 
yhteisön oikeusjärjestyksen nojalla hyväksytyt eläin-

ten myynti- ja keräilykeskukset katsotaan lähtöpai-
koiksi, jos eläinten ensimmäisen kuormauspaikan 
etäisyys myynti- tai keräilykeskuksesta on enintään 
50 kilometriä; jos eläimet ovat saaneet levätä asian-
mukaisesti ja ne on ruokittu ja juotettu ennen uudel-
leenkuormausta, katsotaan edellä tarkoitetut myynti- 
ja keräilykeskukset kuitenkin lähtöpaikaksi, vaikka 
etäisyys olisi pitempi kuin 50 kilometriä; lähtöpaikak-
si ei kuitenkaan katsota tauko- tai vaihtopaikkaa;

4) taukopaikalla paikkaa, jossa matka keskeyte-
tään eläinten lepoa, ruokintaa tai juottamista varten;

5) pysähdyspaikalla paikkaa, jossa matka keskey-
tetään eläinten lepoa, ruokintaa tai juottamista varten 
vähintään 24 tunnin ajaksi ja jossa eläimet puretaan 
kuormasta ja sijoitetaan pysähdyspaikan eläintiloihin;

6) vaihtopaikalla paikkaa, jossa kuljetus keskey-
tetään eläinten siirtämiseksi kuljetusvälineestä toi-
seen;

7) määränpäällä paikkaa, jossa eläimet puretaan 
lopullisesti kuljetusvälineestä;

8) matkalla eläinten kuljettamista lähtöpaikasta 
määränpäähän;

9) matkan kestoajalla matkaan kuluvaa aikaa;
10) lepojaksolla sellaista yhtäjaksoista aikaa mat-

kan kestäessä, jona eläimiä ei kuljeteta kuljetusväli-
neessä;

11) eläinkuljettajalla luonnollista henkilöä tai oi-
keus-henkilöä, joka tulonhankkimistarkoituksessa 
suorittaa eläinten kuljetusta omaan lukuunsa tai kol-
mannen henkilön lukuun taikka joka vuokraa tai muu-
toin luovuttaa toisen käyttöön eläinten kuljetukseen 
tarkoitetun kuljetusvälineen;

12) kuljetuksesta vastaavalla henkilöllä eläinten 
hoidosta kuljetuksen aikana huolehtivaa henkilöä 
sekä myös kuljettajaa tai lähettäjän asiamiestä, jos 
tämä huolehtii eläinten hoidosta; sekä

13) virkaeläinlääkärillä kunnaneläinlääkäriä ja 
rajaeläinlääkäriä.

4 §
kuljetuksen yleiset edellytykset

eläintä ei saa kuljettaa, jos se ei ole matkan edellyttä-
mässä kunnossa ja jollei sopivin järjestelyin ole huo-
lehdittu eläimen hoidosta matkan aikana ja määrän-
päähän saavuttaessa.

sairas tai vahingoittunut eläin ei ole kuljetuskun-
toinen, jollei sairaus tai vahingoittuminen ole lievää ja 
jollei eläintä voida kuljettaa siten, että kuljetuksesta 
tai eläimen käsittelystä kuljetusta varten ei aiheudu 
sille tarpeetonta kärsimystä. kuljetuskuntoinen ei ole 
myöskään tiine eläin, joka todennäköisesti voi synnyt-
tää matkan aikana, eläin, joka on synnyttänyt enintään 
48 tuntia aikaisemmin eikä vastasyntynyt eläin, jonka 
napa ei ole kokonaan parantunut.

sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, saa-
daan:

1) muutoin kuin lievästi sairas tai vahingoittunut 
eläin kuljettaa lopetettavaksi, teurastettavaksi tai 
eläinlääkärin hoidettavaksi, jos kuljetuksesta tai eläi-
men käsittelystä kuljetusta varten ei aiheudu sille lisä-
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tuksen aikana.
kuljetusvälineessä on oltava riittävä määrä säädet-

tävissä olevia ilmanvaihtoaukkoja, jollei ilmanvaihtoa 
voida järjestää asianmukaisesti ja luotettavasti muulla 
tavalla. kuljetusvälineessä on oltava kuljetettava 
eläinlaji huomioon ottaen riittävä ilmatila.

kuljetusvälineessä olevat eläimet on voitava tar-
kastaa ja tarvittaessa hoitaa vaikeuksitta. kuljetusvä-
line on voitava puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida 
helposti.

9 §
kuljetusvälineen seinät ja lattia

kuljetusvälineen seinien ja lattian on oltava riittävän 
lujia kestääkseen kuljetettavien eläinten painon. sei-
nien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleil-
taan kuljetettavalle eläinlajille sopivia.

kuljetusvälineen seinien on oltava sileitä eikä niis-
sä saa olla sellaisia eläimen kiinnityslaitteita tai muita 
ulokkeita, jotka voivat vahingoittaa eläintä.

kuljetusvälineen lattia ei saa olla liukas. rakolat-
tiassa ja reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa 
aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä sekä kooltaan ja 
muodoltaan sellaisia, että ne eivät vahingoita eläintä. 
lattiassa ei saa olla sellaisia rakoja tai askelmia, joista 
voi aiheutua eläimelle vahingoittumisen vaara. lat-
tialla on oltava riittävästi kuiviketta eritteiden imeyt-
tämiseksi, jollei eritteiden poistamista voida järjestää 
muulla vähintään yhtä tehokkaalla tavalla tai jollei 
eritteitä poisteta säännöllisesti.

10 §
Olosuhteet kuljetusvälineessä

eläimen kuljetusolosuhteiden tulee olla sellaiset, että 
eläin on kuljetuksen aikana suojassa epäsuotuisilta 
sääoloilta ja jyrkiltä ilmastonvaihdoksilta.

kuljetusvälineen ilmanvaihto on järjestettävä kul-
jetusolosuhteiden mukaan ja kuljetettavalle eläinlajil-
le sopivaksi. kuljetuksen aikana on huolehdittava sii-
tä, että eläin ei kärsi kuumuudesta, kylmyydestä, ve-
dosta, liiallisesta kosteudesta, haitallisista kaasuista 
tai eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta.

11 §
eläimiä osoittava merkintä

sellaisessa kuljetuspäällyksessä, josta ei voida nähdä 
sen sisältävän eläviä eläimiä, on oltava merkintä, joka 
ilmaisee sisällön ja eläinten pystyasennon.

12 §
kuljetus henkilöauton tavaratilassa

eläintä ei saa kuljettaa henkilöauton umpinaisessa ta-
varatilassa.

eläimen kuljettaminen sellaisessa henkilöauton ta-
varatilassa, jossa on riittävän suuri tila kuljetettavalle 
eläimelle ja josta on riittävän avoin yhteys auton mat-
kustajatiloihin, on sallittua, jos kuljetus voi tapahtua 
aiheuttamatta eläimelle tarpeetonta kärsimystä.

kärsimystä; vakavasti sairas tai vahingoittunut hevo-
nen, nautaeläin tai muu vastaava suurehko eläin saa-
daan kuitenkin kuljettaa vain eläinlääkärin luvalla; 
sekä

2) eläin kuljettaa asianmukaisesti hyväksyttyä tie-
teellistä tutkimusta varten.

kuljetettaessa sairasta, vahingoittunutta, heikkoa 
tai kantavaa eläintä on noudatettava erityistä varo-
vaisuutta, jotta eläimelle ei aiheuteta liiallista rasitusta.

5 §
kuljetuksesta vastaava henkilö

eläimen tarvitseman hoidon varmistamiseksi eläin-
kuljetuksen mukana on oltava kuljetuksesta vastaava 
henkilö. erillistä hoitajaa ei kuitenkaan tarvita, jos:

1) eläintä kuljetetaan kuljetusvälineessä, jossa on 
asianmukainen ilmanvaihto ja tarvittaessa ruokaa ja 
vettä kaatumattomissa annostelulaitteissa tai astioissa 
kaksi kertaa arvioitua pitempää matkan kestoaikaa 
varten;

2) kuljettaja huolehtii hoitajan tehtävistä; tai
3) lähettäjän asiamies huolehtii eläimestä sopivis-

sa pysähdyspaikoissa.

6 §
eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen

eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen 
aikana. eläimelle on annettava vettä, sopivaa ravintoa 
ja lepoa sopivin väliajoin ottaen huomioon kuljetetta-
va eläinlaji, eläimen ikä, kuljetusväline, kuljetusolo-
suhteet ja matkan kestoaika sekä muut eläimen ve- 
den-, ravinnon- ja levontarpeeseen matkan aikana vai-
kuttavat seikat.

eläin on tarvittaessa lypsettävä matkan aikana.

7 §
Sairastunut tai vahingoittunut eläin

kuljetuksen aikana sairastuneelle tai vahingoittuneel-
le eläimelle on annettava ensiapua mahdollisimman 
nopeasti. eläin on tarvittaessa toimitettava asianmu-
kaiseen hoitoon tai lopetettava tai teurastettava taval-
la, joka ei aiheuta sille tarpeetonta kärsimystä.

2 luku
kuljetusväline

8 §
Yleiset vaatimukset

kuljetusvälineen on oltava eläimelle turvallinen ja 
sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. kuljetus-
välineestä ei saa aiheutua eläimelle kuljetuksessa 
vammoja tai tarpeetonta kärsimystä.

kuljetusvälineen on oltava niin tilava, että eläin tai 
samassa kuljetusvälineessä olevat eläimet voivat seis-
tä luonnollisessa asennossa ja asettua tarvittaessa ma-
kuulle. kuljetusväline on voitava tarvittaessa jakaa 
karsinoihin väliseinillä, aidoilla tai puomeilla eläinten 
erottamiseksi toisistaan tai eläinten tukemiseksi kulje-
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3 luku
kuormaaminen ja kuorman  

purkaminen

13 §
kuljetusvälineen puhtaus

eläimiä saa kuormata vain puhtaaseen ja tarvittaessa 
desinfioituun kuljetusvälineeseen. kuljetuksen aikana 
kuolleet eläimet, käytetyt kuivikkeet ja eläinten erit-
teet on poistettava mahdollisimman nopeasti.

14 §
kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen 

käytettävät laitteet ja välineet
kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen on tarvit-
taessa käytettävä sopivia laitteita ja välineitä, kuten 
siltoja, ramppeja tai lastaushissejä. kuormaamiseen ja 
purkamiseen käytettävien laitteiden ja välineiden on 
oltava rakenteeltaan sellaisia, että eläimet eivät liu-
kastu tai muutoin vahingoitu, ja ne on tarvittaessa va-
rustettava suojakaitein.

teurastamoissa, teurastuspaikoissa ja muissa sel-
laisissa paikoissa, joissa eläimiä kuormataan tai pure-
taan kuormasta suuria määriä, on toimintaa helpotet-
tava sopivin järjestelyin.

kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen käy-
tettävien laitteiden ja välineiden jäätymisen estämi-
seen ei saa käyttää eläimille myrkyllistä tai vaarallista 
ainetta.

15 §
eläinten kohtelu ja käsittely

eläimiä kuormattaessa, kuljetettaessa tai kuormaa pu-
rettaessa niitä on kohdeltava rauhallisesti, eikä eläi-
miä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. eläin-
ten käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi nii-
den lajinomaista käyttäytymistä kuten laumavaistoa.

eläimiä ei saa riiputtaa mekaanisin välinein eikä 
nostaa tai raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista 
tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä 
tavoin, että niille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. 
sähköpiiskaa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä.

16 §
eläinten ja kuljetuspäällysten sijoittelu

eläimet on sijoitettava kuljetusvälineeseen siten, että 
ne eivät purista, likaa tai vahingoita toisiaan. erityi-
sesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että eläimet ei-
vät kuljetuksen aikana vahingoita itseään kuljetusväli-
neen rakenteisiin tai välineisiin. eläimet on tar-
vittaessa suojattava niille tukea antavilla väliseinillä, 
aidoilla tai puomeilla kuljetuksen aiheuttamilta liik-
keiltä.

Häkit, laatikot ja muut kuljetuspäällykset on kiin-
nitettävä niin, etteivät ne pääse siirtymään, ja sijoitet-
tava siten, että kaikki eläimet saavat riittävästi ilmaa 
eivätkä likaa toisiaan. kuljetuksen ja käsittelyn aikana 
kuljetuspäällykset on pidettävä pystyasennossa eivät-
kä ne saa olla alttiina voimakkaalle heilahtelulle tai 
tärinälle.

kuljetusvälineessä olevat eläimet on voitava tar-
kastaa ja hoitaa vaikeuksitta.

17 §
eläinten erottaminen toisistaan

jos eri lajeihin kuuluvia eläimiä kuljetetaan samassa 
kuljetusvälineessä, ne on erotettava toisistaan lajeit-
tain.

jos eri-ikäisiä eläimiä kuljetetaan samassa kulje-
tusvälineessä, nuoret ja täysikasvuiset eläimet on pi-
dettävä erillään toisistaan. samoin on erotettava toi-
sistaan huomattavan erikokoiset eläimet. sairaat ja va-
hingoittuneet eläimet on erotettava muista eläimistä. 
sukukypsät kuohitsemattomat uroseläimet on pidettä-
vä erillään naaraseläimistä. täysikasvuiset siitoskar-
jut samoin kuin orihevoset ja muut luonnostaan toi-
siinsa vihamielisesti suhtautuvat eläimet on erotettava 
toisistaan.

sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, 
ei eläimiä tarvitse erottaa toisistaan, jos ne on kasva-
tettu yhteensopivissa ryhmissä tai jos ne ovat tottunei-
ta toisiinsa taikka jos kyseessä ovat seuraeläimet, joil-
le erottaminen aiheuttaisi levottomuutta. imettäviä 
naaraseläimiä ei myöskään tarvitse erottaa niiden jäl-
keläisistä.

18 §
eläimen kytkeminen

jos eläin pidetään kuljetuksen aikana kytkettynä, on 
kytkemiseen käytettävän köyden tai muun siteen olta-
va niin vahva, että se ei katkea matkan aikana. köy-
den tai muun siteen on oltava sopivan pitkä, jotta eläin 
voi tarvittaessa asettua makuulle sekä syödä ja juoda. 
köysi tai muu side on sovitettava ja säädettävä siten, 
että eläin ei kuristu tai muutoin vahingoitu.

eläintä ei saa kuljettaa jalat yhteen sidottuina, pait-
si milloin se on eläimen sairauden tai vaikean käsitte-
lemisen vuoksi ehdottoman välttämätöntä. eläintä ei 
saa kytkeä sarvista eikä nenärenkaasta.

19 §
Muu kuorma

jos kuljetusvälineessä kuljetetaan eläinten lisäksi 
myös muuta kuormaa, se on sijoitettava ja kiinnitettä-
vä siten, että eläinten vahingoittumisen vaara estyy. 
kuljetusvälineeseen ei saa kuormata tavaraa, joka 
saattaisi vaarantaa eläinten hyvinvoinnin matkan 
 aikana.
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4 luku
Lupa eläinten kuljettamiseen ja  

eläinkuljettajarekisteri

20 §
Lupahakemus

eläinsuojelulain (247/96) 30 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua lupaa eläinten kuljettamiseen, kuljetusvälineen 
vuokraamiseen tai muuhun luovuttamiseen tulon-
hankkimistarkoituksessa on haettava kirjallisesti lää-
ninhallitukselta.

lupahakemuksessa on ilmoitettava:
1) hakijan nimi, osoite ja kotipaikka;
2) toiminnassa mahdollisesti käytettävä toimi-

nimi;
3) millä alueella kuljetustoimintaa on tarkoitus 

pääasiallisesti harjoittaa ja mitä eläimiä toiminta pää-
asiallisesti koskee;

4) selvitys kuljetuksiin käytettävistä kuljetusväli-
neistä;

5) milloin toiminta on tarkoitus aloittaa; sekä
6) muut lääninhallituksen vaatimat tiedot.
lupahakemukseen on liitettävä:
1) jos hakija on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, 

jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekis-
teriote; ja

2) selvitys kuljetuksesta vastaavasta henkilöstöstä 
ja heidän kelpoisuudestaan.

Haettaessa lupaa kuljetusvälineen vuokraamiseen 
tai muuhun luovuttamiseen tulonhankkimistarkoituk-
sessa, noudatetaan soveltuvin osin, mitä 2 ja 3 mo-
mentissa säädetään.

21 §
Luvan myöntäminen ja peruuttaminen

lupa myönnetään, jos:
1) hakijalla tai hänen palveluksessaan olevalla on 

eläinten kuljetukseen ja siihen liittyvään eläinten kä-
sittelyyn ja hoitoon tarvittava koulutus tai sitä vastaa-
va käytännön kokemus; edellä tarkoitettua kelpoisuut-
ta ei kuitenkaan vaadita, jos toiminnanharjoittaja eläi-
miä kuljettamatta ainoastaan vuokraa tai muutoin luo-
vuttaa eläinten kuljetusvälineitä toisen käytettäväksi; 
ja

2) hakijalla on käytettävissään asianmukaiset 
eläinten kuljetusvälineet.

lääninhallitus voi peruuttaa luvan, jos luvan saaja 
ei noudata eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä taikka luvassa asetettuja 
ehtoja tai jos jokin 1 momentin mukaisista luvan 
myöntämisen edellytyksistä lakkaa.

22 §
Muutosten ilmoittaminen

eläinkuljetusluvan saaneen tulee luvan tarkistamista 
varten viipymättä ilmoittaa kuljetusvälineiden, kulje-
tuksesta vastaavien henkilöiden tai muiden lupaa kos-
kevien edellytysten muutoksista luvan myöntäneelle 
lääninhallitukselle.

23 §
euroopan yhteisön ulkopuolinen eläinkuljettaja

euroopan yhteisön ulkopuoliseen valtioon sijoittu-
neen eläinkuljettajan eläinsuojelulain 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuun sitoumukseen on liitettävä sel-
vitys siitä, että kuljetuksesta vastaavilla henkilöillä on 
eläinten kuljetukseen ja siihen liittyvään eläinten kä-
sittelyyn ja hoitoon tarvittava koulutus tai sitä vastaa-
va käytännön kokemus.

24 §
eläinkuljettajarekisteri

eläinsuojelulain 30 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
eläinkuljettajarekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) eläinkuljetusluvan saaneen nimi ja osoite;
2)neläinten kuljetuksista vastaavien henkilöiden 

nimet ja osoitteet;
3) kuljetukseen käytettävän kaluston tyyppi ja re-

kisteritunnus tai muut kuljetuskaluston tai kuljetusvä-
lineen yksilöintiin tarvittavat tiedot;

4) luvan myöntämistä ja peruuttamista sekä muita 
lupaan kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot; 
sekä

5) tiedot euroopan yhteisön ulkopuoliseen val-
tioon sijoittuneen eläinkuljettajan antamasta eläinsuo-
jelulain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sitoumuk-
sesta.

lääninhallituksen on viipymättä ilmoitettava pitä-
mästään rekisteristä asianomaiselle ministeriölle  
1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5 luku
eläinkuljettaja ja kuljetuksesta  

vastaava henkilö

25 §
eläinkuljettajan tehtävät

eläinkuljettajan on huolehdittava siitä, että eläinten 
kuljettaminen ja hoito kuljetuksen aikana annetaan 
vain sellaisen henkilön tehtäväksi, jolla on kuljetetta-
vien eläinten asianmukaiseen käsittelyyn ja hoitoon 
tarvittava koulutus tai sitä vastaava käytännön koke-
mus, ja että kuljetuksesta vastaava henkilö suorittaa 
26 §:ssä tarkoitetut tehtävät.

kuljetuksen edellyttäessä 28 §:ssä tarkoitettua reit-
tisuunnitelmaa eläinkuljettajan on huolehdittava, että 
reittisuunnitelma laaditaan ja sitä täydennetään asian-
mukaisesti ja että se esitetään virkaeläinlääkärille ter-
veystodistuksen laatimista varten.

sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, 
eläinkuljettajan on varmistettava, että eläimet on kul-
jetettu määränpäähänsä viivytyksettä ja että ne on 
matkan aikana ruokittu ja juotettu asianmukaisesti. 
eläinlajista ja kuljetustavasta riippuen eläinkuljetta-
jan on lisäksi varmistettava, että kuljetuksessa on nou-
datettu myös 8 luvussa tarkoitettuja matkan enim-
mäiskestoaikoja ja eläinten lepoa koskevia aikarajoja.
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26 §
kuljetuksesta vastaavan henkilön tehtävät

kuljetuksesta vastaavan henkilön on huolehdittava 
siitä, että eläimet kuljetetaan määränpäähänsä viivy-
tyksettä ja että ne juotetaan, ruokitaan ja tarvittaessa 
lypsetään asianmukaisesti sopivin väliajoin kuljetuk-
sen aikana.

kuljetuksen edellyttäessä reittisuunnitelmaa kulje-
tuksesta vastaavan henkilön on huolehdittava siitä, 
että reittisuunnitelmaan kirjataan tiedot eläinten ruok-
kimisesta, juottamisesta ja muista reittisuunnitelman 
edellyttämistä kuljetuksen aikaisista tapahtumista.

6 luku
eläinkuljetusta seuraavat asiakirjat

27 §
eläinten yksilöinti

(955/1998) kuljetettavien eläinten tulee olla tunnis-
tettavissa siten kuin asianomaisen ministeriön päätök-
sellä tarkemmin säädetään.

kuljetuksen mukana on seurattava asiakirja, josta 
käy ilmi eläinten alkuperä ja omistaja tai haltija, kul-
jetuksen lähtöpaikka ja määränpää sekä kuljetuksen 
lähtöpäivä ja -aika. asiakirjaa on säilytettävä siten 
kuin asianomaisen ministeriön päätöksellä tarkemmin 
eläinlajikohtaisesti säädetään, ja se on vaadittaessa 
esitettävä eläinsuojelulaissa tarkoitetuille valvontavi-
ranomaisille.

28 §
reittisuunnitelma

(955/1998)Pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön 
vaatimuksista ja direktiivin 91/628/etY liitteessä tar-
koitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (eY) n:o 1255/97, jäljempänä 
pysähdyspaikka-asetus, liitteen ii mukainen reitti-
suunnitelma on laadittava kotieläiminä pidettävien 
kavioeläinten, nautojen, lampaiden, vuohien ja siko-
jen yli kahdeksan tuntia kestävälle kuljetukselle suo-
men ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden vä-
lillä sekä suomen ja euroopan yhteisön ulkopuolisten 
valtioiden välillä. reittisuunnitelma on laadittava 
koko matkaa varten.
jos 1 momentissa tarkoitettua kuljetusta varten vaadi-
taan terveystodistus, reittisuunnitelmaan on terveysto-
distuksen laatimisen jälkeen merkittävä terveystodis-
tuksen numero tai numerot, ja reittisuunnitelma on va-
rustettava tarkastuksen tehneen virkaeläinlääkärin lei-
malla. reittisuunnitelma on matkan aikana säilytettä-
vä terveystodistuksen liitteenä, ja se on vaadittaessa 
esitettävä eläinsuojelulaissa tarkoitetuille valvontavi-
ranomaisille.
kuljetuksen jälkeen kuljetuksesta vastaavan henkilön 
on toimitettava reittisuunnitelman alkuperäiskappale 
lähtöpaikan virkaeläinlääkärille. reittisuunnitelman 
kaksoiskappaletta on säilytettävä vähintään yhden 
vuoden ajan matkan päättymisestä.

7 luku
eläinten kuljetus euroopan yhteisön 
ulkopuolisesta valtiosta tai yhteisön 

ulkopuoliseen valtioon

29 §
kuljetus yhteisön ulkopuolisesta valtiosta

eläinten kuljettaminen euroopan yhteisön ulkopuoli-
sesta valtiosta suomeen tai suomen alueen kautta on 
sallittua vain, jos eläinkuljettaja on kirjallisesti sitou-
tunut noudattamaan eläinkuljetuksia koskevia sään-
nöksiä ja määräyksiä eläinsuojelulain 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla ja on suorittanut tarvitta-
vat järjestelyt niiden noudattamiseksi. lisäksi koti-
eläiminä pidettävien kavioeläinten, nautojen, lampai-
den, vuohien ja sikojen kuljetus edellyttää 28 §:ssä 
tarkoitetun reittisuunnitelman laatimista.

30 §
kuljetuksen tarkastaminen

rajaeläinlääkärin on tarkastettava euroopan yhteisön 
ulkopuolisesta valtiosta tuleva eläinkuljetus asiakir-
joineen ja eläinten hyvinvointi ennen matkan jatka-
mista.

31 §
kuljetus yhteisön ulkopuoliseen valtioon

jos kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä, nautoja, lam-
paita, vuohia tai sikoja kuljetetaan euroopan yhteisön 
ulkopuoliseen valtioon siten, että kuljetus kestää yhtei-
sön alueella yli kahdeksan tuntia, rajanylityspaikan tai 
maastapoistumispaikan virkaeläinlääkärin on tarkas-
tettava eläimet ja todettava niiden olevan matkan jatka-
misen edellyttämässä kunnossa ennen matkan jatka-
mista. tarkastuksesta on tehtävä leiman ja allekirjoi-
tuksen käsittävä merkintä reittisuunnitelmaan.

8 luku
kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, 
nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen 

matkan kestoaika lentokuljetuksia 
lukuun ottamatta

32 §
Matkan enimmäiskestoaika

(955/1998) tässä luvussa tarkoitettujen eläinten mat-
kan enimmäiskestoaika ei saa maantie-, rautatie- eikä 
merikuljetuksessa olla kahdeksaa tuntia pidempi.

sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa-
daan matkan kestoaikaa pidentää tässä luvussa tarkoi-
tetulla tavalla, jos kuljetuksessa käytetty kuljetusväli-
ne täyttää yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkulje-
tuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista 
eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista anne-
tun neuvoston asetuksen (eY) n:o 411/98 liitteessä 
vahvistetut lisävaatimukset ja eläimet saavat levätä, 
syödä ja juoda siten kuin tässä luvussa säädetään.
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33 §
Matkan kestoajan pidentäminen  

maantiekuljetuksessa
Vieroittamattomia ja maitoruokinnassa olevia vasi-
koita, karitsoja, kilejä ja varsoja sekä vieroittamatto-
mia porsaita saadaan kuljettaa ilman lepojaksoa enin-
tään yhdeksän tunnin ajan. tämän jälkeen niiden on 
saatava levätä vähintään yhden tunnin ajan, jolloin ne 
on juotettava ja tarvittaessa ruokittava. lepojakson 
jälkeen kuljettamista saadaan jatkaa enintään yhdek-
sän tunnin ajan.

sikoja saadaan kuljettaa ilman lepojaksoa enintään 
24 tunnin ajan. Matkan aikana niiden saatavilla on ol-
tava jatkuvasti juomavettä.

kavioeläimiä, lukuun ottamatta eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liik-
kuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin 
osalta annetussa neuvoston direktiivissä (90/426/
etY) tarkoitettuja rekisteröityjä hevosia, saadaan kul-
jettaa ilman lepojaksoa enintään 24 tunnin ajan. Mat-
kan aikana eläimet on juotettava ja tarvittaessa ruokit-
tava kahdeksan tunnin välein.

Muita tässä luvussa tarkoitettuja kuin 1–3 momen-
tissa mainittuja eläimiä saadaan kuljettaa ilman lepo-
jaksoa enintään 14 tunnin ajan. tämän jälkeen niiden 
on saatava levätä vähintään yhden tunnin ajan, jolloin 
ne on juotettava ja tarvittaessa ruokittava. lepojakson 
jälkeen kuljettamista saadaan jatkaa enintään 14 tun-
nin ajan.

edellä 1–4 momentissa tarkoitettujen matkan 
enimmäiskestoaikojen jälkeen eläimet on purettava 
kuljetusvälineestä ja ne on juotettava ja ruokittava 
sekä niiden on annettava levätä ennen uudelleenkuor-
mausta vähintään 24 tunnin ajan.

34 §
Matkan kestoajan pidentäminen meri- ja  

rautatiekuljetuksessa
sen estämättä, mitä 32 §:n 1 momentissa matkan kes-
toajasta säädetään, saadaan matkan kestoaikaa piden-
tää meri- ja rautatiekuljetuksessa, jos kuljetusväline 
täyttää 32 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityisvaati-
mukset. Merikuljetuksessa on tällöin eläinlajista riip-
puen noudatettava 33 §:n säännöksiä matkan enim-
mäiskestoaikaa ja lepojaksoja lukuun ottamatta. rau-
tatiekuljetuksessa on eläinlajista riippuen noudatetta-
va 33 §:n säännöksiä lepojaksoja lukuun ottamatta.

jos merikuljetus tapahtuu euroopan unionin 
alueel la sijaitsevan kahden paikan välillä suoraan ja 
säännöllisesti liikennöidyllä linjalla siten, että kulje-
tusväline kuormataan laivaan eläimiä kuormasta pur-
kamatta, eläimet on määräsatamassa tai sen välittö-
mässä läheisyydessä purettava kuljetusvälineestä ja 
niiden on saatava levätä vähintään 12 tunnin ajan. 
edellä tarkoitettua 12 tunnin lepojaksoa ei kuitenkaan 
tarvita, jos merimatka on niin lyhyt, että matkan kes-
toaika voidaan sisällyttää 32 §:n 1 momentissa tai 
33 §:ssä tarkoitettuihin matkan kestoaikoihin.

35 §
Matkan enimmäiskestoajan pidentäminen 

eläimen edun niin edellyttäessä
edellä 33 §:ssä säädettyä matkan enimmäiskesto aikaa 
saadaan pidentää maantiekuljetuksissa ja 34 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa eläinten edun 
niin edellyttäessä enintään kahdella tunnilla sellaisis-
sa tapauksissa, joissa matkan määränpää on lähellä 
matkan enimmäiskestoajan täyttyessä.

9 luku
eräät muut kotieläimet

36 §
Siipikarja ja kotieläiminä pidettävät linnut ja 

kaniinit
siipikarjan sekä kotieläiminä pidettävien lintujen ja 
kaniinien saatavilla on oltava vettä ja sopivaa ravintoa 
matkan aikana, jollei matka kestä alle 12 tuntia eläin-
ten kuormaus- ja kuorman purkamisaikaa lukuun ot-
tamatta. linnunpoikasten saatavilla ei kuitenkaan tar-
vitse olla vettä tai ravintoa, jos matka kestää alle 24 
tuntia ja päättyy 72 tunnin kuluessa kuoriutumisesta.

37 §
kotieläiminä pidettävät koirat ja kissat

kotieläiminä pidettävät kissat ja koirat on matkan ai-
kana juotettava vähintään 12 tunnin ja ruokittava vä-
hintään 24 tunnin väliajoin.

10 luku
Pysähdyspaikat

38 §
Pysähdyspaikan varustus

(955/1998) Pysähdyspaikkojen terveyttä ja hygieniaa, 
rakentamista ja tiloja sekä toimintaa koskevista vaati-
muksista säädetään pysähdyspaikka-asetuksen liit-
teessä i

39 §
Pysähdyspaikan ja siellä olevien eläinten  

tarkastus
(955/1998)  Pysähdyspaikka-asetuksen 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun pysähdyspaikan hyväksymisestä 
huolehtii lääninhallitus ja 3 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetusta pysähdyspaikan valvonnasta 
lääninhallituksen tähän tehtävään määräämä kunnan-
eläinlääkäri. Pysähdyspaikka-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta eläinten kuljetuskuntoisuuden 
tarkastamisesta ja muista mainitussa kohdassa sääde-
tyistä tehtävistä huolehtii kunnaneläinlääkäri tai asi-
anomaisen ministeriön tähän tehtävään määräämä 
eläinlääkäri.

Pysähdyspaikka-asetuksen 5 artiklan h ja i kohdas-
sa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat asian-
omainen lääninhallitus ja kunnaneläinlääkäri.
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11 luku
eräitä maantie-, rautatie-, meri- ja 

ilma- kuljetusta koskevia täydentäviä  
säännöksiä

40 §
Maantiekuljetukseen käytettävät ajoneuvot

eläinten kuljetukseen käytettävässä ajoneuvossa on 
oltava katto, joka antaa eläimille tehokkaan suojan 
epäsuotuisia sääoloja vastaan.

Mitä tässä pykälässä ja 41 §:ssä säädetään ajoneu-
vosta, koskee myös ajoneuvoyhdistelmää.

41 §
Ajoneuvon kuljettaminen

ajoneuvoa, johon eläimiä on kuormattu, on kuljetet-
tava niin varovasti, että eläimet eivät vahingoitu epä-
tasaisellakaan tiellä tai jarrutettaessa taikka ajoneu-
von liikkeestä johtuvan heilahtelun vuoksi.

42 §
Merikuljetus

eläimiä ei saa kuljettaa avokannella muutoin kuin 
asianmukaisissa kuljetuspäällyksissä, jotka antavat 
eläimille riittävän suojan merenkäyntiä ja epäsuotui-
sia sääoloja vastaan.

eläimet on kuljetettava kytkettyinä tai sopivissa 
kuljetuspäällyksissä, karsinoissa tai pilttuissa.

43 §
Ilmakuljetus

eläimet on kuljetettava lajilleen sopivissa kuljetus-
päällyksissä, karsinoissa tai pilttuissa, jotka täyttävät 
vähintään kansainvälisen ilmakuljetusliiton (iata) 
eläviä eläimiä koskevat määräykset.

44 §
rautatievaunut

eläinten kuljetukseen käytettävässä rautatievaunussa 
on oltava katto, joka antaa eläimille tehokkaan suojan 
epäsuotuisia sääoloja vastaan.

12 luku
erinäiset säännökset

45 §
tarkemmat määräykset

asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tämän asetuksen säännöksistä, jotka koskevat 
eläimen kuljetusvälinettä, eläinten kuormaamista ja 
kuorman purkamista, eläinten hoitoa, kohtelua ja kä-
sittelyä sekä eläinten kuljettamista, kuljetuksesta vas-
taavan henkilöstön kelpoisuutta, kuljetusten tarkasta-
mista ja eläinkuljetusten mukana seuraavia asiakirjo-
ja.

kumotaan 45 §:n 2 momentti  (955/1998)

46 §
Muut säännökset ja määräykset

sen lisäksi, mitä eläinsuojelulaissa tai tässä asetukses-
sa säädetään tai niiden nojalla määrätään eläinten kul-
jetuksesta, on kuljetuksessa eläintautien leviämisen 
estämiseksi noudatettava, mitä eläinten kuljettamises-
ta eläintautilaissa (55/80) tai sen nojalla säädetään tai 
määrätään.

47 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1996.

ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

48 §
Siirtymäsäännös

jos eläimen kuljetusväline täyttää tämän asetuksen 2 
luvussa säädetyt vaatimukset, saadaan matkan kesto-
aikojen osalta noudattaa 32 §:n estämättä 33-35 §:ssä 
säädettyjä matkan kestoaikoja 30 päivään kesäkuuta 
1999. (1398/1997

kumotaan eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesä-
kuuta 1996 annetun asetuksen (491/1996) 45 §:n 2 
momentti .
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kalastusasetus
(1116/82)

2 luku
Pyydykset ja pyynnin harjoittaminen

13 § katiskaa, rysää tai muuta kalanpyydystä ei saa asettaa veteen niin, että sen nielu on avoinna veden pinnan 
yläpuolella eikä myöskään säilyttää siten, että riista- tai muut eläimet voivat siihen joutua.

kalastuslaki
(286/82)

14 luku
rangaistussäännökset

107 §
joka

1) käyttää kiellettyä kalastustapaa tai kiellettyä 
pyydystä tahi pitää sellaista pyydystä veneessä tai 
muutoin siten, että se on pyyntiä varten helposti kä-
sillä; 

2) aiheuttaa kalastusta harjoittaessaan tarpeetonta 
häiriötä tai haittaa; 

3) kalastaa luvattomasti valta- tai kalaväylässä 
taikka vesialueella, jossa kalastaminen on kielletty tai 
sitä on rajoitettu taikka rauhoituspiiriä koskevia mää-
räyksiä rikkoen; 

4) pyydystää rauhoitus- tai muutoin luvattomana 
aikana kalaa tai rapua taikka sanottuna aikana pitää 
vedessä niiden pyyntiin erityisesti sopivaa pyydystä; 

5) pyydystää alimittaista kalaa tai rapua;
6) kalastaa vastoin kalastuspiirin tai muun viran-

omaisen taikka tuomioistuimen laillisesti määräämää 
kieltoa tahi rajoitusta; 

7) harjoittaa kalan tai ravun pyyntiä, vaikka hän ei 
ole suorittanut valtiolle säädettyä kalastuksenhoito-
maksua tai viehekalastusmaksua taikka hänellä ei ole 
mukana tositetta suorittamastaan kalastuksenhoito-
maksusta tai viehekalastusmaksusta eikä hän voi sitä 
esittää seitsemän vuorokauden kuluessa; taikka

8) vastoin 92 §:n säännöksiä myyntiä varten va-
rastoi, kuljettaa tai lähettää, pitää kaupan, ostaa taikka 
maksusta tarjoaa rauhoitettuja tahi alimittaisia kaloja 
tai rapuja, on tuomittava, jollei teosta ole muualla lais-
sa säädetty ankarampaa rangaistusta, kalastusrikko-
muksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

15 luku
erinäiset säännökset

125 §
(22.12.1993/1355) jos yhteisen vesialueen osakkaat ei-
vät ole muodostaneet yhteisaluelaissa tarkoitettua järjes-
täytynyttä osakaskuntaa, he voivat kalastuskunnan koko-
uksessa päättää asioista, jotka koskevat hiekan ja muun 
aineksen ottamista vesialueelta, alueen tai sen osan anta-
mista vuokralle muutakin tarkoitusta kuin kalastusta var-
ten, metsästyksen harjoittamista alueella sekä sen muuta 
käyttämistä ja tällaisesta käytöstä perittävää korvausta. 
asian käsittelystä ja päätöksestä on soveltuin osin voi-
massa, mitä edellä mainitussa laissa on säädetty osakkai-
den kokouksesta ja siinä tehdystä päätöksestä.
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Yhteisaluelaki 
(758/89) 

Yleisiä säännöksiä
1 § kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisen erityisen 
etuuden hallinnosta ja käytöstä on voimassa, mitä täs-
sä laissa säädetään. 

(1.1.2001/686) tämä laki ei koske yhteismetsälain 
(37/1991) mukaista yhteismetsää. tämä laki ei koske 
muunkaan yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuu-
den hallintoa ja käyttöä siltä osin kuin siitä säädetään 
erikseen. 

2 § Yhteisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa kah-
delle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa 
aluetta.

(1.1.2001/686) Yhteisellä erityisellä etuudella tar-
koitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhtei-
sesti kuuluvaa oikeutta koskivoimaan, kalastukseen 
tai muuhun sellaiseen maa- tai vesialueen käyttöön 
toisen kiinteistön alueella.

sellainen edellä tarkoitettu käyttöoikeus, joka koh-
distuu yhteiseen alueeseen mutta ei perustu yhteisen 
alueen osakkuuteen, katsotaan myös erityiseksi 
etuudeksi. sama koskee muulle kuin omistajalle kuu-
luvaa kalastusoikeutta koskitilan alueella.

Osakaskunta 
3 § (1.1.2001/686) Yhteisen alueen tai yhteisen eri-
tyisen etuuden osakkaita ovat osakaskiinteistöjen 
omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. ka-
lastuslaissa (286/1982) tarkoitettuna kalastuskuntana 
toimii tämän lain mukainen osakaskunta.

jos koskitilan alueella omistajan ohella myös 
muilla on kalastusoikeus, heidän katsotaan muodosta-
van yhdessä omistajan kanssa erityisen etuuden osa-
kaskunnan, jossa osakkuudet määräytyvät sen mu-
kaan kuin kullakin on kalastusoikeutta. 

4 § Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen 
alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallinnosta ja 
aluetta tai etuutta koskevien muiden asioiden hoi-
dosta.

Osakaskunnan toimintaa varten voidaan osakas-
kunnalle hyväksyä säännöt. tällaista osakaskuntaa 
sanotaan jäljempänä järjestäytyneeksi osakaskunnak-
si. Muunlainen osakaskunta on järjestäytymätön osa-
kaskunta. 

5 § Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden 
käyttöä tai hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeel-
lisia menoja varten voidaan osakkaiden suoritettavak-
si määrätä maksuja, joiden perusteena on kunkin 
osakkaan osuuden suuruus tai muu osakaskunnan 
päättämä seikka. 

6 § Osakaskunta kantaa ja vastaa yhteistä aluetta tai 
yhteistä erityistä etuutta koskevissa asioissa ja voi 
saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tässä 

laissa tarkoitettujen tehtäviensä toteuttamiseksi. 
Yhteisen alueen osakkaat eivät ole henkilökohtai-

sesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista. 

Osakaskunnan kokous
7 § Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskun-
nan kokous. Osakaskunnan säännöissä voidaan mää-
rätä, että päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokouk-
sen sijasta osakkaiden valitsema edustajisto.

sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
osakkaat voivat muutoinkin päättää osakaskuntaa kos-
kevasta asiasta, jos kaikki osakkaat ovat päätöksestä 
yksimielisiä.

8 § (1.1.2001/686) Osakaskunnan kokouksessa kul-
lakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. 
kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuitenkin 
jokaisella osakkaalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan 
kokouksessa osanottajat yksimielisesti siitä sopivat, 
voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin pää-
tökset tehdä siten.

Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osalta ääni-
oikeutta käyttävät saapuvilla olevat yhteisomistajat 
yhteisesti. jolleivät saapuvilla olevat yhteisomistajat 
ole käsiteltävästä asiasta yksimielisiä, kullakin yhteis-
omistajalla on vain omistamaansa osuutta vastaava 
äänioikeus.

jos osakas on luovuttanut kiinteistöönsä kuuluvan 
koko osuuden yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityi-
seen etuuteen, luovutuksensaaja saa hankkimansa 
osuuden perusteella osakkaan puhevallan osakaskun-
nan kokouksessa sen jälkeen, kun osuuden omistusoi-
keus on siirtynyt hänelle. jos osakas on luovuttanut 
vain osan edellä tarkoitetusta osuudesta, luovutuksen-
saaja saa hankkimansa osuuden perusteella osakkaan 
puhevallan osakaskunnan kokouksessa sen jälkeen, 
kun osuus on kiinteistötoimituksessa siirretty tai mää-
rätty hänen omistamaansa kiinteistöön kuuluvaksi 
taikka kun osuus on muodostettu tilaksi. luovuttaja ja 
luovutuksensaaja voivat kuitenkin sopia aikaisem-
masta ajankohdasta puhevallan siirtymiselle.

9 § järjestäytyneen osakaskunnan kokouksen kutsuu 
koolle osakaskunnan hoitokunta tai toimitsija. 

järjestäytyneen osakaskunnan kokous on kutsutta-
va koolle, jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet 
edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuk-
sista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat. 

10 § järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen 
kutsuu koolle joku osakkaista. Hän huolehtii myös 
muista kokouksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. 

(1.1.2001/686) jos osakas ei halua huolehtia jär-
jestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle 
kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän voi 
pyytää maanmittaustoimistoa määräämään toimiston 
palveluksessa olevan virkamiehen, jonka tehtävänä on 
kiinteistötoimitusten suorittaminen, huolehtimaan ko-
kouksen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osak-
kaan ilmoittamalla tavalla. edellä tässä momentissa 
tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta peritään val-
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2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää 
muuttamista; 

3) osakaskunnan sääntöjen muuttamista;
4) velan ottamista;
5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun 

määräämistä;
6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön 

kuuluvan alueen liittämistä yhteiseen alueeseen osak-
kuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä;

7) osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista vesi-
alueosuuksista poikkeavalla tavalla;

8) kalastuskunnan tehtävien siirtämistä kalastus-
alueen suoritettavaksi; taikka

9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen 
muulla tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka 
laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa 
vesistössä.

16 § (1.1.2001/686) edellä 15 §:n 2 momentin 
1 ja 6 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava tuo-
mioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa 
läsnä olevista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvis-
tettava, jos se on tehty lain mukaisesti eikä aiheuta ta-
loudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole päätöstä 
kannat tanut.

alistettu asia voidaan ottaa tuomioistuimessa käsi-
teltäväksi vasta sitten, kun 23 §:n 1 momentissa tar-
koitettu määräaika kanteen nostamiseksi on päättynyt. 
alistus ja edellä tarkoitettu kanne käsitellään yhdessä. 

17 § edustajiston kokouksessa edustaja käyttää ääni-
valtaa edustamiensa osakkaiden yhteenlasketun ääni- 
ja pääluvun mukaan.

edustaja ei voi valtuuttaa toista toimimaan asia-
miehenään kokouksessa.

edustajiston kokouksesta, kokoonkutsumisesta ja 
päätöksistä on muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä osakaskunnan kokouksesta ja sen päätöksistä on 
säädetty. 

Osakaskunnan säännöt
18 § (1.1.2001/686) järjestäytyneen osakaskunnan 
säännöissä on mainittava:

1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakas-
kunnalle kuuluva yhteinen alue tai yhteinen erityinen 
etuus; 

2) hoitokunnan kokoonpano ja toimiaika;
3) kenellä on oikeus kirjoittaa osakaskunnan nimi;
4) milloin osakaskunnan varsinainen kokous pide-

tään ja mitä asioita siinä käsitellään;
5) osakkailta perittävien maksujen perusteet;
6) miten osakaskunnan hallinnon ja varainhoidon 

tarkastus järjestetään;
7) tilikausi, joka voi olla enintään neljä vuotta, 

jollei 32 b §:n 2 momentista muuta johdu, ja milloin 
tilinpäätös on tehtävä;

8) miten osakaskunnan kokous kutsutaan koolle ja 
muut tiedonannot toimitetaan osakkaille; sekä

9) muut osakaskunnan asioiden hoitoa varten tar-
peelliset seikat.

jos osakaskunnan sääntöjen mukaan päätösvaltaa 

tiolle maksu noudattaen, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. 

11 § Osakaskunnan kokouksesta tiedotetaan kaikille 
osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai siitä annetaan tie-
to muulla tavoin todisteellisesti. kokouskutsu voidaan 
antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdes-
sä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille toi-
sesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tie-
dossa.

jos kaksi tai useammat omistavat osakaskiinteis-
tön yhteisesti, saadaan kutsukirje sen osalta toimittaa 
yhdelle yhteisomistajista. kutsukirje on kuitenkin lä-
hetettävä kaikille niille yhteisomistajille, jotka lähet-
tämistä pyytävät ja ilmoittavat tätä varten osoitteensa.

kutsu on asianmukaisesti toimitettu, kun edellä 
tarkoitetut kirjeet on postitettu ja ilmoitus julkaistu 
vähintään 14 päivää ennen kokousta. järjestäytyneen 
osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä, että ko-
kouksesta tiedotetaan osakkaille muulla luotettavalla 
tavalla.

12 § Osakaskunnan kokouksessa saadaan päättää 
vain niistä asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu. 

13 § Osakaskunnan kokouksessa toimii puheenjohta-
jana kokouksen valitsema henkilö. 

kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka pu-
heenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa sitä varten 
valittu tarkastaja allekirjoittavat. 

14 § Puheenjohtajan tultua valituksi on kokouksessa 
laadittava luette lo, johon merkitään läsnä olevat osak-
kaat sekä heidän omistamansa kiin teistöt ja niiden 
osuuksien suuruudet (äänestysluettelo). äänestys-
luettelo tulee hyväksytyksi, jos enemmistö läsnä ole-
vista osakkaista sitä kan nattaa.

(1.1.2001/686) Osakaskunnan kokouksessa osa-
kasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. joll-
ei säännöissä toisin määrätä, kukaan ei saa äänestää 
äänimäärällä, joka on yli kolmekymmentä prosenttia 
kokouksessa läsnä olevien osakkaiden yhteisestä ää-
nimäärästä.

15 § kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, 
jonka puolesta enemmistö äänistä on annettu. äänten 
mennessä tasan tulee päätökseksi pääluvun mukaan 
lasketun enemmistön mielipide. jos äänet myös siten 
laskien menevät tasan, äänestyksen tuloksen ratkaisee 
puheenjohtajan mielipide, jos hän on osakas. jos pu-
heenjohtaja ei ole osakas tai kun kysymyksessä on 
vaali, ratkaisee arpa.

(1.1.2001/686) Osakaskunnan päätöksen tekemi-
seen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kak-
si kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhtei-
sestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes 
 äänestäneistä osakkaista, jos päätös tarkoittaa:

1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden 
taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä 
vuotta pitemmäksi ajaksi; 
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käyttää osakaskunnan kokouksen sijasta edustajisto, 
on säännöissä lisäksi mainittava edustajien ja heidän 
varamiestensä lukumäärä ja toimiaika sekä miten hei-
dät valitaan. 

(1.1.2001/686) Osakaskunnan säännöt ja sääntöjen 
muutos on alistettava työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen vahvistettavaksi. työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen on vahvistettava säännöt, jos ne ovat lain mukaiset 
eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle.

Hoitokunta ja toimitsija
19 § Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskun-
nan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
muusta käytännön toiminnasta. 

Hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuo-
mioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa 
muutoin osakaskuntaa.

(1.1.2001/686) Osakaskunnan säännöissä voidaan 
määrätä, että hoitokunta voi osakaskunnan kokouksen 
sijasta käyttää päätösvaltaa osakaskuntaa koskevassa 
säännöissä määrätyssä merkitykseltään vähäisessä 
asiassa. 

20 § jollei säännöissä ole toisin määrätty hoitokunta 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja sekä vähintään 
puolet muista jäsenistä tai heidän varamiehistään on 
saapuvilla.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on 
kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

21 § kullakin hoitokunnan jäsenellä tulee olla henki-
lökohtainen vara mies. Hoitokunta valitsee puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan keskuu destaan.

Osakaskunnan kokous voi vapauttaa hoitokunnan 
jäsenen tai varajäsenen toimestaan kesken toimikau-
den ja valita tilalle uuden jäsenen tai varajäsenen jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. jos hoitokunnan jäsen 
tai varajäsen eroaa taikka pysyvästi estyy tehtäväänsä 
hoitamasta, valitaan hänen tilalleen uusi henkilö jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi.

22 § (1.1.2001/686) Osakaskunnan säännöissä voi-
daan määrätä, että osakaskunnalla on hoitokunnan si-
jasta tai sen lisäksi yksi tai useampi toimitsija. toimit-
sijalla tulee olla varamies.

jos oskaskunnalla on useampi toimitsija, heidän 
välisestään työnjaosta on määrättävä osakaskunnan 
säännöissä. jos osakaskunnalla on hoitokunnan sijasta 
toimitsija, toimitsijasta on voimassa, mitä 19 §:ssä 
säädetään hoitokunnasta.

Mitä 21 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti toimitsijaan ja hänen varamieheensä.

Muutoksenhaku ja oikeudenkäynti
23 § (1.1.2001/686) Osakkaalla, joka katsoo, ettei 
osakaskunnan, edustajiston tai hoitokunnan päätös ole 
syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on 
muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus moit-
tia päätöstä nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan 
käräjäoikeudessa 60 päivän kuluessa päätöksen teke-

misestä. jos päätöksen johdosta on tehty 23 a §:ssä 
tarkoitettu oikaisuvaatimus, osakkaalla on kuitenkin 
oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoi-
keudessa, kunnes 30 päivää on kulunut oikaisuvaati-
mukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta. 

jos osakaskunnan, edustajiston tai hoitokunnan 
päätöstä on moitittu, tuomioistuin voi ennen asian lo-
pullista ratkaisemista antaa luvan päätöksen täy-
täntöönpanoon heti, jos tähän on erityistä syytä eikä 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

23 a § (1.1.2001/686) sen estämättä, mitä 23 §:ssä 
säädetään, osakas, jonka oikeutta järjestäytyneen osa-
kaskunnan edustajiston tai hoitokunnan päätös kos-
kee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia osakas-
kunnan tai edustajiston kokoukselta päätöksen oikai-
semista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt 
laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai 
osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hä-
nen oikeut taan.

Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä. järjestäytyneen osakaskunnan 
hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaa-
timuksen tekemisestä kutsuttava osakaskunnan tai 
edustajiston kokous koolle käsittelemään oikaisuvaa-
timus tai päätettävä samassa ajassa, ettei oikaisuvaati-
musta saateta osakaskunnan tai edustajiston kokouk-
sen käsiteltäväksi. Hoitokunnalla on myös oikeus itse 
samassa ajassa ratkaista hoitokunnan tekemää päätös-
tä koskeva oikaisuvaatimus.

jollei oikaisua suoriteta, oikaisun pyytäjä voi moit-
tia päätöstä nostamalla kanteen osakaskuntaa vastaan 
käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaati-
mukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

24 § jos järjestäytymätön osakaskunta on ryhtynyt 
oikeudenkäyntiin, on oikeudenkäynnin vireille pane-
mista vastustanut osakas velvollinen osallistumaan oi-
keuden käynnin kustannuksiin enintään sillä määrällä, 
joka vastaa hänelle osakkaana oikeudenkäynnistä tul-
lutta etua. 

(1.1.2001/686) jos osakaskunta päättää, että yh-
teistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta koskevaa oi-
keudenkäyntiä tai viranomaisessa käsiteltävää asiaa ei 
panna vireille tai ei jatketa, taikka jollei osakaskunta 
muutoin valvo etuaan yhteistä aluetta tai yhteistä eri-
tyistä etuutta koskevassa, tuomioistuimessa tai muus-
sa viranomaisessa käsiteltävässä asiassa, osakas saa 
kuitenkin ajaa kannetta tai muutoin valvoa osakas-
kunnan etua asiassa. Mitä siinä oikeudenkäynnissä tai 
muutoin tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa 
käsiteltävässä asiassa voitetaan, tulee osakaskunnan 
hyväksi. Muut osakkaat ovat velvollisia osallistumaan 
oikeudenkäynnistä tai osakaskunnan edun valvonnas-
ta aiheutuneisiin kustannuksiin enintään siihen mää-
rään, joka vastaa heille oikeudenkäynnistä tai edun 
valvonnasta tullutta hyötyä.

25 § (1.1.2001/686) asiassa, jossa osakaskunta on 
asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viran-
omaisessa, myös osakkaalla on oikeus käyttää puhe-
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nellä on oikeus toimittaa kutsu osakaskunnan kustan-
nuksella. sama koskee sellaisen kokouksen koolle 
kutsumista, jota koskeva vaatimus on tehty 9 §:n 2 
momentin mukaisesti jollei kutsua ole toimitettu kol-
men viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen 
pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.

30 § jos osakas on kokouksen tiedottamista tai 10 §:n 
2 momentissa tarkoitetun pyynnön tekemistä varten 
taikka muusta sellaisesta syystä joutunut panemaan 
omia varojaan osakaskunnan asian hoitamiseen, hä-
nellä on oikeus saada kustannukset takaisin osakas-
kunnalta. jos osakas on ilmeisen aiheettomasti kutsu-
nut kokoon osakaskunnan kokouksen, kokouksesta 
 aiheutuneet kustannukset jäävät hänen vahingokseen.

30 a § (1.1.2001/686) Hoitokunnan jäsen, toimitsija ja 
osakaskunnan toimihenkilö on velvollinen korvaa-
maan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut osakaskunnalle. sama 
koskee tätä lakia tai osakaskunnan sääntöjä rikkomal-
la osakaskunnan jäsenelle aiheutettua vahinkoa.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvas-
tuun jakaantumisesta kahden tai useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingon-
korvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.

kanne osakaskunnalle aiheutetun vahingon kor-
vaamisesta voidaan nostaa myös osakaskunnan koti-
paikan tuomioistuimessa.

31 § (1.1.2001/686) Osakaskunta voi hankkia osakas-
kiinteistölle kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai 
yhteiseen erityiseen etuuteen. Hankittu osuus on lii-
tettävä osakaskiinteistöihin niiden osuuksien mukai-
sessa suhteessa toimituksessa, josta on voimassa mitä 
kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 13 luvussa 
osuuden tai etuuden siirtämisestä kiinteistöstä toiseen 
säädetään. siirto voidaan suorittaa siinäkin tapaukses-
sa, että jokin osakaskiinteistö sijaitsee toisessa kun-
nassa.

Osakaskunnan luovutuksella saaman alueen liittä-
misestä yhteiseen alueeseen säädetään kiinteistön-
muodostamislain 13 luvussa.

31 a § (1.1.2001/686) jos yhteisen alueen tai erityi-
sen etuuden osakaskunta on järjestäytynyt tässä laissa 
säädetyllä tavalla, yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä 
etuutta koskeva korvaus maksetaan osakaskunnalle.

edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus makse-
taan järjestäytymättömän osakaskunnan osakkaille, 
jos osakkaat ovat tiedossa ja jos korvaus on merkittä-
vä. korvaus maksetaan kuitenkin järjestäytymättö-
mälle osakaskunnalle, jos korvaus on vähäinen tai jos 
osakaskunta on kokouksessaan päättänyt ilmoittaa, 
miten korvaus sille on maksettava. jollei järjestäyty-
mätön osakaskunta ole tehnyt edellä tarkoitettua pää-
töstä taikka jollei yhteisen alueen tai yhteisen erityi-
sen etuuden osakkaita ole selvitetty siten, että osak-
kaille maksettava korvaus voidaan jakaa osakkaiden 
kesken, korvaus talletetaan lääninhallitukseen. jos tal-
letettua korvausta ei nosteta 14 päivän kuluessa, lää-

valtaa omalla kustannuksellaan omasta osuudestaan 
sen estämättä, mitä 24 §:ssä säädetään.

26 § (1.1.2001/686) jos osakaskunta on järjestäyty-
nyt, haaste tai muu ilmoitus katsotaan osakaskunnalle 
toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi jollekulle hoi-
tokunnan jäsenelle tai toimitsijalle.

järjestäytymätön osakaskunta voidaan haastaa 
vastaajaksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 14 §:n  
1 momentin mukaisesti.

jollei muualla säädetä toisin, ilmoitus voidaan an-
taa järjestäytymättömälle osakaskunnalle tiedoksi 
noudattaen haasteen tiedoksiantomenettelyä.

järjestäytymättömän osakaskunnan kokous tai 
kaikki osakkaat yksimielisesti voivat päätöksellään 
valtuuttaa yhden tai useamman osakkaan tai muun 
henkilön osakaskunnan edustajana vastaanottamaan 
ja saattamaan osakaskunnan käsiteltäviksi 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitettuja tiedoksiantoja.

täytäntöönpano
27 § Yhteinen alue tai yhteinen erityinen etuus voi-
daan ulosmitata osakaskunnan velasta. ulosottoon so-
velletaan, mitä ulosottolaissa on säädetty kiinteän 
omaisuuden ulosmittauksesta ja myymisestä.

erinäisiä säännöksiä
28 § Osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa an-
taa osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella ke-
nellekään osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti 
epäoikeutettua etua.

28 a § (1.1.2001/686) Osakkaalla on oikeus, jollei osa-
kaskunta toisin päätä tai jollei osakaskunnan sään-
nöissä toisin määrätä tai jollei muussa laissa säädetä 
toisin, käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitus 
huomioon ottaen hyväkseen sillä tavoin, ettei se estä 
muita osakkaita vastaavanlaisella tavalla käyttämästä 
aluetta hyväkseen. jollei kaikkien osakkaiden alueen 
käyttötarkoituksen vuoksi ole mahdollista käyttää hy-
väkseen aluetta tarvettaan vastaavassa määrin, alueen 
käyttö on järjestettävä osuuksien mukaisessa suh-
teessa sopimalla tai osakaskunnan päättämällä ta valla.

jollei osakaskunnan päätöksestä, säännöistä tai 
muusta laista muuta johdu, osakas saa ilman muiden 
osakkaiden suostumusta tai osakaskunnan lupaa käyt-
tää yhteistä aluetta hyväkseen alueen käyttötarkoituk-
sesta poikkeavalla tavalla tai ryhtyä muuhun aluetta 
koskevaan toimenpiteeseen tapauksissa, joissa se ei 
aiheuta muille osakkaille haittaa tai häiriötä taikka 
estä heitä vastaavanlaisella tavalla käyt tämästä aluetta 
hyväkseen osakkuuden mukaisessa suhteessa.

jos osakkaan 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun 
käyttöön tai alueeseen kohdistamaan toimenpiteeseen 
vaaditaan muussa laissa tarkoitettu lupa, osakkaalla 
on oikeus panna lupa-asia vireille. 

29 § jollei hoitokunta tai toimitsija kutsu koolle osa-
kaskunnan tai edustajiston kokousta, joka sääntöjen 
tai kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on pidettä-
vä määrättynä aikana, osakkaalla tai edustajiston jäse-
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ninhallituksen on talletettava korvaussumma pankkiin 
sitä varten perustettavalle tilille.

talletettu korvaus on maksettava osakaskunnalle 
sen jälkeen, kun osakaskunta on järjestäytynyt taikka 
kokouksessaan päättänyt korvauksen nostamisesta 
sekä valinnut tehtävän hoitamista varten asiamiehen. 
ennen kuin korvaus on maksettu osakaskunnalle, lää-
ninhallituksen on maksettava korvaussummasta jär-
jestäytymättömän osakaskunnan osakkaalle kuuluva 
osuus, jos osakas esittää luotettavan selvityksen osuu-
tensa suuruudesta.

32 § jos osakaskunnalle maksettu korvaus on jaettu 
osakkaille, kukin osakas on henkilökohtaisesti vas-
tuussa nostamiensa varojen palauttamisesta korkoi-
neen siinä tapauksessa, että varoja joudutaan sitou-
muksen, tuomion tai muun vastaavan perusteen nojalla 
palauttamaan maksajalle tai sille, jolle hänen oikeuten-
sa on siirtynyt. tällainen maksu saadaan periä osak-
kaalta samassa järjestyksessä kuin osakaskunnalta.

32  a  § (1.1.2001/686) Osakaskunnan rahavarat on 
talletettava osakaskunnan lukuun avatulle tilille pan-
kissa, jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet 
edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuk-
sista, sitä vaativat. Osakaskunnan merkittävä raha-
liikenne on hoidettava pankin kautta.

32 b § (1.1.2001/686) jos osakaskunta ei ole kirjan-
pitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollinen ja 
jos osakkaat eivät yksimielisesti toisin sovi, osakas-
kunnan tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, tositteet 
ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettä-
vä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka 
aikana tilikausi on päättynyt, siten järjestettyinä, että 
tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voidaan vai-
keuksitta todeta.

Osakaskunnasta, joka harjoittaa sellaista liike- tai 
ammattitoimintaa, jonka perusteella osakaskunta on 
kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, on voi-
massa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

32 c §  (1.1.2001/686) Osakkaalla on oikeus osakas-
kunnassa tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja mui-
hin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. 
Osakkalla on oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus 
saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjois-
ta. tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta 
korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jäl-
jentämis- ja lähettämiskuluista.   

33 § (1.1.2001/686) Osakaskunnan säännöistä on lä-
hetettävä asianomaiselle maanmittaustoimistolle ja 
työvoima- ja elinkeinokeskukselle ote, josta ilmene-
vät 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tie-
dot. samoin maanmittaustoimistolle ja työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle on lähetettävä tiedot hoitokun-
nan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toi-
mitsijasta ja hänen varamiehestään sekä heidän osoit-
teistaan.

33 a §  (1.1.2001/686) jos koko yhteinen alue lunaste-
taan tai jaetaan osakaskiinteistöjen kesken taikka 
myydään ulosottotoimin tai muutoin osakaskunnan 
kokouksen päätöksellä osakkaiden hyväksi, osakas-
kunnan kaikki velat erääntyvät maksettaviksi, ja osa-
kaskunta on katsottava purkautuneeksi, kun sen velat 
on maksettu. jos kaikki osakaskunnan velkojat eivät 
ole osakaskunnan tiedossa, osakaskunnan on otettava 
julkinen haaste tuntemattomille velkojille. jos osakas-
kunnan varat ovat velkoja suuremmat ja osakaskun-
nan osakkaiden välisistä oikeussuhteista ei muuta joh-
du, ylijäämä on jaettava heidän keskensä osakaskiin-
teistöjen osuuksien mukaan.

kun yhteinen alue 1 momentin mukaisesti on lu-
nastettu, jaettu tai myyty, hoitokunnan tai toimitsijan 
taikka, jollei näitä ole, jonkun osakkaista on ilmoitet-
tava osakaskunnan purkautumisesta maanmittaustoi-
mistolle 45 päivän kuluessa siitä, kun osakaskunnan 
velat on maksettu.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään yhteisen alueen 
osakaskunnan purkamisesta ja purkautumisesta, kos-
kee soveltuvin osin yhteisen erityisen etuuden osakas-
kuntaa, jos koko yhteinen erityinen etuus jaetaan osa-
kaskiinteistöjen kesken tai lakkautetaan.

 
34 § tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpa-
nosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
35 § tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1989, ja sillä kumotaan eräistä yhteisistä alueista ja 
niihin verrattavista etuuksista 9 päivänä toukokuuta 
1940 annettu laki (204/40) siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen.

ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

36 § jos yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuu-
den hallinto on ennen tämän lain voimaantuloa järjes-
tetty pysyvästi eräistä yhteisistä alueista ja niihin ver-
rattavista etuuksista annetun lain 7 §:n mukaisesti, 
katsotaan tällaisen alueen tai etuuden osakkaiden 
muodostavan tässä laissa tarkoitetun järjestäytyneen 
osakaskunnan. sanottuun osakaskuntaan sovelletaan 
tämän lain järjestäytynyttä osakaskuntaa koskevia 
säännöksiä, jos vahvistetusta ohjesäännöstä ei muuta 
johdu.

jos osakkaat ovat ennen tämän lain voimaantuloa 
sopineet yhteisen  alueen tai yhteisen erityisen etuu-
den hallinnosta, jää sopimus edelleen voimaan.

jos laissa tai asetuksessa on viitattu lainkohtaan, 
jonka sijaan on tullut tämän lain säännös, on tämän 
lain säännöstä sovellettava.
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töihin eikä liikkumiseen näissä tehtävissä tai töissä lu-
mipeitteen aikana taikka lumettomassa maastossa eri-
tyisen tärkeistä syistä;

3) poronhoitoon kuuluviin töihin poronhoitolaissa 
(848/90) tarkoitetulla poronhoitoalueella ja sen välit-
tömässä läheisyydessä lumipeitteen aikana eikä liik-
kumiseen näihin töihin kuuluvissa välttämättömissä 
tehtävissä lumettomassa maastossa;

4) kalastuksen vaatimaan, siitä merkityksellisen 
osan toimeentulostaan saavan henkilön kulkemiseen 
moottorikelkalla lumipeitteen aikana;

5) ammattimaisessa metsätaloustyössä käytettä-
vien koneiden huolto- ja korjaustöiden vaatimaan kul-
kemiseen lumipeitteen aikana;

6) vaikeiden tieolojen ja vakinaisen asunnon si-
jainnin vuoksi välttämättömään kulkemiseen;

7) vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen 
saattajansa liikkumiseen maastossa; eikä

8) taajaman ulkopuolella moottorikäyttöisen ajo-
neuvon pysäyttämiseen ja pysäköimiseen tien välittö-
mään läheisyyteen, jos turvallinen pysäköinti sitä 
edel lyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai hal-
tijalle kohtuutonta haittaa.

jokaisella on oikeus liikkua jääpeitteisellä vesi-
alueella, siten kuin siitä säädetään vesilain (264/61)  
1 luvun 24 §:ssä, jollei tämän lain säännöksistä muuta 
johdu. Milloin liikkumiseen tai toimintaan tarvitaan 
vesialueen omistajan tai haltijan lupa, voi yhteisen ve-
sialueen järjestäytymättömän osakaskunnan puolesta 
luvan antaa myös vesialueen kalastuskunnan johto-
kunta. Milloin kysymys on yleisestä vesialueesta, lu-
vasta päättää se viranomainen tai valtion laitos, jonka 
hallinnassa alue on.

5 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen 

maastossa
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kulje-
tettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi. 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käy-
tettävä siten, että vältetään vahingon ja haitan aiheut-
tamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle 
ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön ai-
heuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle.

6 §
Ikärajoitus

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa maastossa kuljettaa 
15 vuotta täyttänyt.

edellä 1 momentissa säädetty ikävaatimus ei koske 
moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ajettaessa 
yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työ maalla 
taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla 
vastaavalla alueella.

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa muualla kuin 
2 momentissa tarkoitetulla alueella tapahtuvaa aja-
mista varten luovuttaa alle 15-vuotiaan kuljetetta-
vaksi.

Maastoliikennelaki
n:o 1710

annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1 § 
Lain tarkoitus

tämän lain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita 
luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkei-
nolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle 
edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottori-
käyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja 
moottorikelkkailureitillä, sekä edistää liikenneturval-
lisuutta.

Haittojen ehkäisemiseksi ja liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi on noudatettava myös, mitä muualla 
laissa säädetään.

2 §
Soveltamisalan rajoitus

tätä lakia sovelletaan moottorikäyttöisen ajoneuvon 
käyttämiseen maastossa ja moottorikelkkailureitillä.

tämä laki ei koske ilma-aluksia, aluksia eikä ve-
neitä.

3 §
Määritelmät

tässä laissa tarkoitetaan:
1) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoimalla 

liikkuvaa kulkuvälinettä, joka kulkee maalla tai jäällä 
taikka kulkiessaan tukeutuu maahan taikka jäähän 
eikä kulje kiskoilla; ja

2) maastolla maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuet-
ta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moot-
toriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

2 luku
Maastoliikenteen haittojen  

ehkäiseminen

4 §
Oikeus liikkua maastossa

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä 
sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa- 
alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1) poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen 

virkatehtäviin tai sairaankuljetukseen taikka palo- ja 
pelastustoimen tehtäviin;

2) muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin virka-
tehtäviin, energia- tai tietoliikennelaitteiden huolto-
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7 §
Ajoneuvotyyppiä koskevat kiellot ja rajoitukset

jos moottorikäyttöisen ajoneuvotyypin käyttämisestä 
maastossa aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa 
luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinol-
le taikka yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleisel-
le edulle, valtioneuvosto voi kieltää ajoneuvotyypin 
maastossa käytön tai rajoittaa sitä.

8 §
Alueelliset kiellot ja rajoitukset

alueellinen ympäristökeskus voi 1 §:ssä tarkoitettujen 
haittojen ehkäise miseksi kieltää moottorikäyttöisen 
ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jää-
peitteisellä vesialueella muuhun kuin 4 §:n 2 momen-
tin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun liikkumiseen taikka 
rajoittaa sitä. kielto tai rajoitus on voimassa määrä-
ajan tai toistaiseksi.

kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lukuun otta-
matta koske 4 §:n 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitet-
tua ajoa, ellei alueellinen ympäristökeskus erityisen 
painavista syistä toisin määrää.

alueellinen ympäristökeskus voi 1 momentissa 
tarkoitetussa päätöksessään määrätä nopeusrajoituk-
sen maastossa alemmaksi kuin 29 §:n nojalla säädetty 
yleinen nopeusrajoitus.

9 §
kielto- ja rajoitusasiain käsittely

esityksen alueellisen kiellon tai rajoituksen määrää-
misestä voi tehdä asianomainen kunta tai kunnan jä-
sen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö 
ja maanomistaja, jota asia koskee. kiellon tai rajoi-
tuksen määräämisen voi panna vireille myös alueelli-
nen ympäristökeskus.

alueellisen ympäristökeskuksen on ennen kiellon 
tai rajoituksen määräämistä kuultava kuntaa, jonka 
aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä varattava tilai-
suus niille viranomaisille, yhteisöille ja maanomista-
jille sekä muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuul-
luksi.

jos kielto tai rajoitus määrätään kunnan esitykses-
tä, se on määrättävä esityksen mukaisena, jollei esi-
tyksestä poikkeaminen kohtelun tai alueellisen yhte-
näisyyden vuoksi taikka muusta erityisestä syystä.

10 §
kiellon ja rajoituksen voimaantulo

alueellinen ympäristökeskus voi määrätä, että kielto 
tai rajoitus tulee  voimaan muutoksenhausta huolimat-
ta päätöksessä määrätyllä tavalla sen jälkeen, kun pää-
töksestä on tiedotettu. Muutoksenhakuviranomainen 
voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

11 § 
kiellon tai rajoituksen merkitseminen

alueellinen kielto tai rajoitus on merkittävä alueelle, 
jota se koskee, tai sen läheisyyteen. alueellisen ympä-
ristökeskuksen tulee määrätä merkitsemisestä kieltoa 

tai rajoitusta koskevassa päätöksessä. jollei merkitse-
misestä ole päätöksessä muuta määrätty, kiellon tai ra-
joituksen merkitsemisestä vas taa alueellinen ympäris-
tökeskus. Velvollisuus kiellon tai rajoituksen merkit-
semiseen valtion maa-alueella tai jääpeitteisellä vesi-
alueella on kuitenkin sillä viranomaisella, jonka hal-
linnassa alue on. jos kielto tai rajoitus on annettu pel-
kästään yksityisen edun suojelemiseksi, merkitsemi-
sestä vastaa hakija.

kieltoa tai rajoitusta osoittavat merkit saadaan 
asettaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle 
riippumatta alueen omistajan tai haltijan suostumuk-
sesta, jos merkeistä ei aiheudu omistajalle tai haltijalle 
mainittavaa haittaa.

12 §
Päätöksen muuttaminen

alueellinen ympäristökeskus voi muuttaa 8 §:n nojal-
la annettua päätöstä, jos sitä tehtäessä vallinneet olot 
ovat olennaisesti muuttuneet tai jos päätöksen perus-
teiden myöhemmin todetaan olleen olennaisesti eri-
laiset kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. tällöin 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 9–11 §:ssä sää-
detään.

3 luku
Moottorikelkkailureitit

13 §
Moottorikelkkailureitti

tässä laissa säädetyllä tavalla voidaan perustaa ylei-
nen oikeus ajaa moottorikelkalla maastosta merkitse-
mällä erotetulla reitillä (moottorikelkkailureitti) lumi-
peitteen aikaan.

Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain 2 §:ssä 
määritelty tie, joka on tarkoitettu moottorikelkkalii-
kenteeseen. Moottorikelkkailureittiin voivat kuulua 
myös pysyvästi tarvittavat levähdysalueet ja reitin 
huoltoalueet.

Moottorikelkkailureitin perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitetulla 
valtiolle kuuluvalla suojelualueella päättää alueen 
hallinnan mukaan Metsähallitus tai Metsäntutkimus-
laitos. tämän luvun säännösten, lukuun ottamatta 20 
ja 21 §:ää, sijasta näihin reitteihin sovelletaan Metsä-
hallituksen tai metsäntutkimuslaitoksen päätöksessä 
määrättyjä ehtoja. Perustettaessa moottorikelkkailu-
reittiä yksityiselle luonnonsuojelualueelle noudate-
taan, mitä näiden alueiden perustamisesta säädetään 
luonnonsuojelulaissa.

erämaalain (62/91) tarkoittamalle erämaa-alueelle 
voidaan perustaa moottorikelkkailureitti päättämällä 
siitä alueen hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

14 §
reitin pitäjä

reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio 
tai yhteisö taikka elinkeinoharjoittaja.
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18 §
Sopimukseen perustuvan reitin merkitseminen 

kiinteistörekisteriin
sopimukseen perustuva, pysyväksi tarkoitettu moot-
torikelkkailureitti merkitään asianomaisen kiinteistön 
kohdalle kiinteistörekisteriin, jos reitin pitäjä sitä pyy-
tää. tällöin on suoritettava sopimukseen perustuva 
17 §:ssä tarkoitettu reittitoimitus reitin sijainnin mää-
rittämiseksi, edellä 16 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
korvausten määräämiseksi sekä muiden sellaisten asi-
oiden käsittelemiseksi, joihin sopimus antaa aihetta.

19 §
reitin käyttöönotto

kun reittisuunnitelma on saanut lainvoiman, kor-
vaukset on suoritettu ja reitti merkitty maastoon, reitti 
voidaan ottaa yleiseen käyttöön.

reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa hait-
taavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnones-
teitä. reitin pitäjän on tarvittaessa tehtävä reitillä ole-
vaan aitaan sellainen portti, veräjä tai muu laite, ettei 
reitistä aiheudu haittaa kiinteistön tarkoituksenmukai-
selle käytölle eikä poronhoidolle, ja pidettävä se kun-
nossa.

20 §
reitin pitäjän tehtävät ja vastuu

reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että moot-
torikelkkailureitti on vuosittaisella käyttöönottohet-
kellä ajettavassa kunnossa ja että reitin varrelle tällöin 
sijoitetaan reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti 
vaarantavia paikkoja osoittavat sekä muut tarpeelliset 
liikennemerkit.

21 §
Vastuu vahingoista

reitin pitäjä ei ole velvollinen korvaamaan reitin 
käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle reitin käyttä-
misestä aiheutuvaa vahinkoa, jollei vahinko ole johtu-
nut reitin pitäjän huolimattomuudesta tai tahallisuu-
desta. korvaus vahingosta  määrätään noudattaen so-
veltuvin osin vahingonkorvauslain (412/74) säännök-
siä.

reittitoimituksessa määrättävistä korvauksista 
säädetään 16 §:n 4 momentissa ja 17 §:n 2 momen-
tissa.

reitin pitämisestä johtuvasta ympäristövahingosta 
on kuitenkin voimassa, mitä ympäristövahinkojen 
korvaamisesta annetussa laissa (73/94) säädetään.

22 §
reitin siirtäminen

Moottorikelkkailureitin pysyvästä siirtämisestä on so-
veltuvin osin voimassa, mitä reitin perustamisesta 
säädetään.

kunnan ympäristönsuojelulautakunta voi antaa lu-
van tilapäisesti tai vähäisiltä osin siirtää reitin kulkua 
maastossa, jos maanomistaja tai haltija siihen suos-
tuu.

reitin pitäjän hyväksyy kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunta päättäessään reittisuunnitelmasta. reitin 
pitäjän vaihtamiseen tarvitaan kunnan ympäristön-
suojelulautakunnan hyväksyminen.

15 §
reittisuunnitelma

Moottorikelkkailureitin perustamiseksi on laadittava 
reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kun-
nan ympäristönsuojelulautakunta.

reittisuunnitelmassa on osoitettava reitin kulku ja 
reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne 
voidaan suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä 
maastoon. suunnitelmassa on myös mainittava ne 
kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kul kemaan.

16 §
Moottorikelkkailureitin perustaminen

Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen 
reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa 
tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisel-
la sopimuksella.

Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen 
käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympä-
ristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, 
yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle huomattavaa haittaa.

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippu-
matta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan 
suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen 
yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkis-
tyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen 
omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomatta-
vaa haittaa. 

Moottorikelkkailureitistä kiinteistölle, maa-alueen 
omistajalle tai haltijalle, poronhoidolle tai ammatti-
maiselle kalastukselle aiheutuva vahinko ja haitta on 
reitin pitäjän korvattava.

17 §
reittitoimitus

reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta maan-
mittaustoimistolta vuoden kuluessa siitä, kun reitti-
suunnitelma on hyväksytty lainvoimaisella päätöksel-
lä.

Moottorikelkkailureitin perustamiseksi pidettäväs-
sä reittitoimituksessa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä ulkoilulain (606/73) 5–8 §:ssä säädetään ulkoilu-
reittitoimituksen hakemisesta, kustannuksista, toimi-
tusmiehistä, toimituksen kulusta sekä korvauksista, 
jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu.

Muusta menettelystä reittitoimituksessa, muutok-
senhausta toimituksessa annettuun päätökseen tai 
suoritettuun toimenpiteeseen sekä kiinteistörekiste-
riin merkitsemisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä näistä seikoista säädetään yksityisistä teistä an-
netun lain (358/62) säännöksissä tietoimituksesta, 
jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu.
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23 §
reitin lakkauttaminen

Moottorikelkkailureitti lakkautetaan reitin pitäjän il-
moituksesta. kunnan ympäristönsuojelulautakunta 
voi lakkauttaa reitin tai sen osan myös, jos reittiin tai 
sen osaan ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää 
ole yleistä tarvetta tai jos lakkauttamiseen ilmenee 
muuta erityistä syytä. reitin lakkautuspäätöksessä 
voidaan määrätä niistä toimista, joita reitin lakkautta-
minen edellyttää.

kunnan on ilmoitettava reitin tai sen osan lakkaut-
tamisesta kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on 
huolehtia siitä, että reitin lakkauttamisesta tehdään 
tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin.

24 §
Ajaminen metsätiellä

Moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä lumipeitteen ai-
kana, jos tien pitäjä on sulkenut tien muiden moottori-
käyttöisten ajoneuvojen kuin moottorikelkkojen lii-
kenteeltä.

Metsätie voidaan sulkea yksityisiltä teistä anne- 
tun lain 96 §:n estämättä. jos metsätien perustamiseen 
on saatu tai kunnossapitoon saadaan mainitun lain 
mukaista valtion tai kunnan avustusta, voidaan metsä-
tie sulkea vain, mikäli kunta on sulkemisen hyväksy-
nyt.

suljetulle metsätielle voidaan perustaa moottori-
kelkkailureitti.

4 luku
rangaistussäännökset

25 §
Maastoliikennerikkomus

joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 4 §:n säännöksiä moottorikäyttöisellä 

ajoneuvolla liikkumisesta, pysäyttämisestä ja pysä-
köinnistä maastossa,

2) rikkoo 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua huoleh-
timisvelvollisuutta ja teko on omiaan aiheuttamaan il-
meistä vahinkoa tai haittaa luonnolle, muulle ympä-
ristölle, kiinteistölle tai luontaiselinkeinolle taikka 
huomattavaa häi riötä asutukselle,

3) luovuttaa moottorikäyttöisen ajoneuvon alle 
15-vuotiaan kuljetettavaksi vastoin 6 §:n säännöksiä,

4) käyttää moottorikäyttöistä ajoneuvoa maastos-
sa vastoin valtioneuvoston 7 §:n taikka alueellisen 
ympäristökeskuksen 8 §:n perusteella antamaa kieltoa 
tai rajoitusta,

5) ylittää 29 §:n nojalla annetun yleisen nopeusra-
joituksen maastossa,

6) rikkoo 30 §:n säännöksiä kilpailujen ja harjoi-
tusten luvanvaraisuudesta tai

7) jättää noudattamatta 33 §:ssä mainitun pysähty-
mismerkin,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta tai 26 §:stä muuta johdu, 
maastoliikennerikkomuksesta sakkoon.

26 §
Ajoneuvon luvaton pysäyttäminen ja  

pysäköiminen
edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta moottorikäyt-
töisen ajoneuvon luvattomasta pysäyttämisestä tai py-
säköimisestä toisen maalla voidaan määrätä suoritet-
tavaksi pysäköintivirhemaksu siten kuin siitä pysä-
köintivirhemaksusta annetussa laissa (248/70) sääde-
tään.

Mikäli luvattomasta pysäköimisestä aiheutuu huo-
mattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, 
luontaiselinkeinolle taikka yleiselle virkistyskäytölle 
tai muulle yleiselle edulle taikka kohtuutonta haittaa 
maan omistajalle tai haltijalle, tuomitaan rangaistus 
25 §:n 1 kohdan mukaan.

27 §
Syyteoikeus

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 25 §:n 1 tai  
2 kohdassa tarkoitetusta teosta, jolla on loukattu ai-
noastaan yksityisen etua tai oikeutta, ellei asianomis-
taja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

5 luku
erinäiset säännökset

28 §
Alueellisen ympäristökeskuksen erityislupa

alueellinen ympäristökeskus voi hakemuksesta 
myöntää henkilölle, jonka liikuntakyky on iän, vam-
man tai sairauden vuoksi rajoittunut, luvan poiketa 4 
tai 8 §:ssä säädetystä kiellosta tai rajoituksesta.

29 §
Yleinen nopeusrajoitus

Yleisestä nopeusrajoituksesta maastossa säädetään 
asetuksella. Yleinen nopeusrajoitus ei koske 30 §:ssä 
tarkoitettua kilpailua tai harjoitusta eikä 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua yleiselta liikenteeltä eristettyä 
aluetta.

Hälytysajoneuvon ja maastoliikenteen valvontaan 
käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa ylittää 1 momen-
tissa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden, jos 
tehtävän kiireellisyys sitä välttämättä edellyttää.

30 §
Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpai-
lujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjes-
tämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, 
mitä luvan ja suostumuksenvaraisuudesta muualla 
säädetään, kunnan ym päristönsuojelulautakunnan 
lupa. lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta var-
ten asema- tai rakennuskaavassa varatulle alueelle tai 
alueelle, jolle on annettu ympäristölupamenettelylais-
sa (735/91) tarkoitettu ympäristölupa.

lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman jär-
jestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huo-
mattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asu-
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34 §
Oikeus keskeyttää luvanvarainen toiminta

Poliisi voi keskeyttää 30 §:ssä tarkoitetun tapahtuman, 
jos tapahtumaan ei ole saatu lainvoimaista lupaa.

35 §
tarkemmat säännökset

tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan asetuksella.

36 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa ohjeita moot-
torikäyttöisten ajoneuvojen maastossa käyttämistä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten määräämisestä ja 
merkitsemisestä, moottorikelkkailureiteistä ja niiden 
suunnittelusta sekä muusta moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen käyttämisestä luonnolle tai muulle ympäris-
tölle, luonnon yleiselle virkistyskäytölle taikka luon-
taiselinkeinolle aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä.

37 §
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
tällä lailla kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 

annettu maastoliikennelaki (670/91) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen. ennen tämän lain voi-
maantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimiin.

38 §
Siirtymäsäännös

lääninhallituksen tai alueellisen ympäristökeskuksen 
37 §:n 2 momentissa kumotun lain tai vastaavan aikai-
semman lain nojalla määräämä kielto tai rajoitus on 
voimassa sitä koskevassa päätöksessä mainitun ajan, 
jollei päätöstä tämän lain nojalla muuteta tai kumota.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

tasavallan Presidentti

MArttI AHtISAArI

tukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai 
muulle yleiselle tai yk  sityiselle edulle. Ympäristön-
suojelulautakunnan lupaa ei kuitenkaan tarvita polii-
sin, palo- ja pelastustoimen viranomaisten tai puolus-
tusvoimien harjoituksiin.

tässä pykälässä tarkoitetun luvan myöntämisen 
edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät tur-
vallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu 
kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, 
kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle 
tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan järjes-
tämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjal-
linen lupa.

31 §
Muutoksenhaku

edellä 30 §:ssä tarkoitetusta luvasta valitettaessa so-
velletaan muutoksenhausta hallintoasioissa annettua 
lakia (154/50).

32 §
Valvonta

tämän lain toimeenpano ja lain noudattamisen ylin 
valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle. tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
yleinen valvonta kuuluu alueelliselle ympäristökes-
kukselle toimialueellaan ja kunnassa kunnan ympäris-
tönsuojelulautakunnalle. 

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä 
maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartio-
laitos.

Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat 
hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten 
ajoneuvojen käyttämistä maastossa.

33 §
Pysähtymisvelvollisuus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on välit-
tömästi pysähdyttävä vir kapukuisen tai näkyvällä vir-
kamerkillä varustetun poliisi-, tulli- tai rajavartiomie-
hen antamasta merkistä taikka sellaisen Metsähalli-
tuksen tai Metsäntutkimuslaitoksen virkamiehen an-
tamasta merkistä, jolla on poliisivaltuudet.
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Maastoliikenneasetus
n:o 10

annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 22 päivänä 
joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain 
(1710/95) 35 §:n nojalla:

1 luku
kielto- ja rajoitusasian käsittely

1 §
esityksen tekeminen

Maastoliikennelain (1710/95) 9 §:n 1 momentissa tar-
koitettu esitys moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä 
maastossa koskevan kiellon tai rajoituksen määräämi-
sestä on tehtävä kirjallisesti sille alueelliselle ympä-
ristökeskukselle, jonka toimialueella esityksessä tar-
koitettu alue sijaitsee.

esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen 
voimassaoloaika ja pe rusteet sekä muut asian käsitte-
ly kannalta tarpeelliset seikat. alue, jolle kieltoa tai 
rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan 
 asianmukaisella kartalla.

2 §
Lausuntojen pyytäminen

alueellisen ympäristökeskuksen on pyydettävä esi-
tyksestä asianomaisen kunnan lausunto, jollei kysy-
myksessä ole kunnan esitys. asianomaiselle maan 
omistajalle tai haltijalle, asianomaiselle paliskunnalle 
ja valvontaviranomaisille sekä muille, joita asia kos-
kee, on varattava tilaisuus antaa lausunto esityksestä.

3 §
kuuluttaminen esityksestä

alueellisen ympäristökeskuksen tai, jos kunta on esi-
tyksen tekijänä, kunnan on tiedotettava esityksestä 
kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan ilmoi-
tustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetus-
sa laissa (34/25) säädetään. kuulutuksen julkaisemi-
sesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään 
yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä. kuulutuskustannukset maksetaan valtion 
varoista. 

esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asi-
anomaisessa kunnassa kuulutusajan.

4 §
Muistutukset

Muistutukset esityksen johdosta on alueelliselle ym-
päristökeskukselle osoitettuina toimitettava kunnan-
hallitukselle 14 päivän kuluessa kuulutusajan päät-
tymisestä. kunnan on toimitettava muistutukset 
alueel liselle ympäristökeskukselle. 

5 §
kuuluttaminen päätöksestä

alueellisen ympäristökeskuksen on tiedotettava pää-
töksestään noudattamalla soveltuvin osin, mitä 3 §:ssä 
säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on käy-
tävä ilmi päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pää-
asiallinen sisältö sekä kiellon tai rajoituksen voimaan-
tulo. kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä pää-
töstä koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla.

6 §
Päätöksen tiedoksi antaminen

alueellisen ympäristökeskuksen on annettava päätös 
tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, 
maan omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille val-
vontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai ra-
joituksen voimaantuloa. Poronhoitoaluetta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi myös asianomaiselle pa-
liskunnalle.

kunnan tulee pitää päätöstä koskevat tiedot saata-
villa niin kauan kun kielto tai rajoitus on voimassa. 

2 luku
Moottorikelkkailureittiä koskevan  

asian käsittely

7 §
reittisuunnitelman sisältö

Maastoliikennelain 15 §:ssä tarkoitetussa reittisuunni-
telmassa on osoitettava reitin kulku ja sen mahdolliset 
liitännäisalueet niin, että ne voidaan suunnitelman pe-
rusteella merkitä maastoon. suunnitelmassa on myös 
mainittava ne kiinteistöt, joiden kautta reitti kulkisi, 
sekä esitettävä muut reitin perustamisen ja pitämisen 
kannalta tarpeelliset tiedot. suunnitelmaan on liitettä-
vä mittakaavaltaan asianmukainen reitin kulkua osoit-
tava kartta. 

8 §
Lausuntojen pyytäminen

reittisuunnitelmasta on ennen sen hyväksymistä pyy-
dettävä tarpeelliset lausunnot ja varattava niille, joita 
asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. tällöin on sovel-
tuvin osin noudatettava, mitä 2 ja 3 §:ssä säädetään.

9 §
Päätöksestä tiedottaminen

kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätöksestä 
hyväksyä reittisuunnitelma on tiedotettava noudatta-
malla soveltuvin osin, mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään.

10 §
kuulutuskustannukset

reitin pitäjän on maksettava reittisuunnitelman hy-
väksymismenettelystä aiheutuvat kuulutuskustannuk-
set. kuulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan 
ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen vahvistami-
sesta, maksetaan kuitenkin valtion varoista. 
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Poroisännän tai varaisännän tehtävänä on antaa 
poronhoitotöissä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla lu-
mettomassa maastossa liikkuvalle poromiehelle kir-
jallinen todistus siitä, että edellä 1 momentissa tarkoi-
tetut tehtävät ovat välttämättömiä. todistus on voi-
massa enintään kaksi vuotta. 

todistus on pidettävä mukana ja vaadittaessa näy-
tettävä valvontaviranomaiselle.

14 §
Nopeusrajoitus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin sallittu nopeus 
maastossa maa-alueella on 60 km/h. nopeusrajoitus 
ei kuitenkaan koske maastoliikennelain 30 §:ssä tar-
koitettua kilpailua tai harjoitusta, mikäli asianomai-
nen alue on suljettu muulta liikenteeltä.

jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus 
on 80 km/h. Mikäli ajoneuvoon on kytketty hinattava 
perävaunu, jossa kuljetetaan henkilöä, on suurin sal-
littu nopeus maastossa kuitenkin enintään 40 km/h.

15 §
Voimaantulo

tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 
1996.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

tasavallan Presidentti

MArttI AHtISAArI

3 luku
erinäisiä säännöksiä

11 §
Maastoliikennemerkki

Maastoliikenne kielletty. Merkillä ilmoitetaan, että 
alueellinen ympäristökeskus on maastoliikennelain 
8 §:n nojalla kieltänyt maastoliikenteen tai rajoittanut 
sitä.

Maastoliikennemerkin koko on 400 × 400 mm. eri-
tyisestä syystä voidaan käyttää kokoa 600 × 600 mm 
tai 200 × 200 mm.

12 §
Maastoliikennemerkin lisäkilvet

Maastoliikennemerkin tarkoituksen tai kohteen sel-
ventämiseksi, sen vaikutusalueen tai voimassaoloajan 
mää rittelemiseksi taikka sen vaikutuksen rajoittami-
seksi voidaan maastoliikennemerkki varustaa sen ala-
puolelle asetettavalla suorakaiteen muotoisella lisäkil-
vellä.

lisäkilpinä voidaan käyttää myös tieliikennease-
tuksen 21 §:ssä tarkoitettuja lisäkilpiä.

13 §
Maastoliikenne poronhoitotöissä

Paliskunnan poroisäntä tai varaisäntä päättää, milloin 
maastoliikennelain 4 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetut tehtävät ovat välttämättömiä.
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Jätelaki 
(1072/93) 

3 §
Määritelmät

tässä laissa tarkoitetaan:
1) jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvolli-
nen poistamaan käytöstä, 

2) ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai 
muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

3) jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai 
oikeus henkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä 

4) kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai 
omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitse-
vaa vuokraoikeuden haltijaa, 

5) toiminnan järjestäjällä sataman, tien, ulkoilu-
reitin tai moottorikelkkailureitin pitäjää taikka rauta-
tien haltijaa;

6) jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön 
haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luon-
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa 
jäte on;

7) kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta 
jätteen haltijan tai kunnan lukuun

8) jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyö-
dyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tark-
kailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa;

9) keräyksellä jätteen kokoamista, lajittelua tai 
yhdistämistä kuljetusta taikka omatoimista hyödyntä-
mistä tai käsittelyä varten; 

10) hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoitukse-
na on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine 
tai energia;

11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on 
jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoit-
taminen; sekä 

12) valvontaviranomaisella lääninhallitusta ja ym-
päristönsuojelulautakuntaa sekä muutakin viran-
omaista siltä osin kuin sille on annettu tässä laissa tai 
sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvontatehtäviä.

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa tai kun-
tayhtymää siltä osin kuin sille on annettu kunnalle tässä 
laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

4 luku
roskaantuminen ja maaperän  

saastuminen

19 §
roskaamiskielto

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä 
poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta 
esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 

viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa 
muuta vaaraa tai haittaa (roskaamis kielto).

20 §
roskaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus

roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen 
alueen. roskaajana pidetään myös huvi- tai muun sel-
laisen tilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaan-
tuu tilaisuuden seurauksena.

jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka 
jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvollisuutensa ja 
kysymys on yleisen tai yksityisen tien  alueesta taikka 
sen vieri- tai liitännäisalueesta, rautatiealueesta, ylei-
sen ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueesta, ylei-
sestä ulkoilu- tai virkistysalueesta taikka muusta näi-
hin rinnastettavasta yleisesti käytettäväksi tarkoitetus-
ta alueesta tai alueesta, jolle on vahvistettu asema-, 
rakennus- tai rantakaava, on roskaantuneen alueen 
haltija ja yleisen ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin 
alueella sen pitäjä velvollinen puhdistamaan alueen.

kadun ja rakennuskaavatien puhdistamisvelvolli-
suudesta säädetään  erikseen.

60 §
Jäterikkomus

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) rikkoo 5 §:ssä, 6 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdas-

sa, 7 §:n 4 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 17–
19 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 26 §:ssä, 43 §:n 2 mo-
mentissa, 44 §:  2 tai 3 momentissa, 45 §:n 2 tai 3 mo-
mentissa, 50 §:ssä, 55 §:n 2 tai 3 momentissa tai 
57 §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mainittujen sään-
nösten nojalla annettua kieltoa tai määräystä taikka

2) laiminlyö 7–9 §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 
tai 14 §:ssä, 15 §:n 1 momentissa, 20 §:n 1 tai 2 mo-
mentissa, 21 §:ssä, 22 §:n 2 tai 3 momentissa, 23–
25 §:ssä, 42 §:n 1 momentissa, 43 §:n 2 momentissa, 
45 §:n 1 momentissa, 46 ja 49 §:ssä, 51 §:n 3 momen-
tissa tai 55 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuu-
den,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole sää-
detty ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta 
sakkoon.

tämän lain 19 §:ssä tarkoitetun roskaamiskiellon 
vähäisestä rikkomisesta voi poliisi määrätä asetuksel-
la säädettävän suuruisen rikesakon. Muutoin rikesa-
kosta on voimassa, mitä rikesakkolaissa (66/83) tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.

Jäteasetus 
(1390/94)

6 luku
erinäiset säännökset

24 §
rikesakon määrä

jätelain 60 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikesakon 
määrä on 200 markkaa.
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Laki koiraverosta 
(590/79)

1 luku
Verovelvollisuus ja veron määrä

1 § koirasta on sen mukaan kuin tässä laissa sääde-
tään suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, 
jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (vero-
vuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty.

kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole 
suoritettava koiraveroa. kunnanvaltuusto voi tällöin 
myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen 
tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja 
ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua val-
vontalippua. 

2 § Velvollinen suorittamaan koiraveroa on koiran-
omistaja, jonka omistuksessa koira on ollut verovuo-
den päättyessä.

Mitä koiranmistajasta on tässä laissa säädetty, kos-
kee alaikäisen lapsen holhoojaa, jos koira on lapsen 
omistuksessa.

3 § koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin 
kunnanvaltuusto päättää. (913/2001)

4 § koiraveroa ei suoriteta:
1) koirasta, joka verovuoden päättyessä on viittä 

kuukautta nuorempi; 
2) koirasta, jonka omistaa valtio tai jonka elatus-

kustannukset suoritetaan valtion varoista
3) koirasta, jota käytetään porojen paimentami-

seen
4) invalidin tai aistiviallisen apu- ja opaskoirasta
5) maanpuolustus tai väestönsuojelutehtäviin to-

distettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitouduttu 
luovuttamaan näihin tarkoituksiin

6) vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiseen 
todistettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitou-
duttu tar vit taessa luovuttamaan poliisiviranomaisen 
käyttöön;

7) koirasta, jonka omistaa vieraan valtion suo-
messa olevassa diplomaattisessa tai muussa edustus-
tossa tahi lähetetyn konsulin virastossa palveleva hen-
kilö, hänen perheenjäsenensä tai yksityinen palveli-
jansa, jos he eivät ole suomen kansalaisia; sekä

8) koirasta, jota eläinten käyttämisestä tieteellisis-
sä kokeissa annetun asetuksen (33/71) mukaisesti 
käytetään asetuksessa säädettyihin tarkoi tuk siin. 

2 luku
Ilmoittamisvelvollisuus ja  

verotusmenettely

5 § joka verovuonna on saanut koiran omistukseensa, 
on velvollinen viimeistään seuraavan vuoden helmi-
kuun kuluessa ilmoittamaan koiransa sen kunnan kun-
nanhallitukselle, jonka alueella hän koiraa pysyvästi 
pitää. jos tehtävä on johtosäännössä määrätty viran-
haltijalle, ilmoitus on tehtävä tälle.

ilmoituksen, joka on tehtävä käyttäen kunnanhalli-
tuksen sitä varten vahvistamaa lomaketta, tulee sisäl-
tää tiedot koiran edellisestä omistajasta, nimestä ja 
pysyväisestä pitopaikasta, sekä koiran rodusta ja syn-
tymäajasta (koirailmoitus).

kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn 
viranhaltijan tulee muistuttaa vuosittain tammikuun 
kuluessa ilmoituksella, joka on julkipantava siten kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, asian-
omaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja samalla antaa tie-
to siitä minne koirailmoitukset on annettava ja mistä 
lomakkeita niitä varten on saatavissa.

6 § koiranomistajan on tehtävä koirasta muutos-
ilmoitus, jos verovuoden aikana

1) koiran pysyväinen pitopaikka on muuttunut toi-
seen kuntaan,

2) koira on luovutettu uudelle omistajalle tai
3) koira on kuollut.
Muutosilmoitus on viimeistään verovuotta seuraa-

van vuoden helmikuussa annettava koirailmoituksen 
vastaanottaneelle kunnanhallitukselle tai johtosään-
nössä määrätylle viranhaltijalle. koirasta, josta koi-
railmoitusta ei vielä ole tehty, annetaan muutosilmoi-
tus sille kunnanhallitukselle tai johtosäännössä mää-
rätylle viranhaltijalle, jolle koirailmoitus ennen muu-
toksen tapahtumista olisi tullut tehdä.

7 § koirasta, josta on suoritettava koiraveroa, tulee 
kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viran-
haltijan vuosittain kirjoituttaa koiraverolippu, johon 
on merkittävä:

1) koiranomistajan nimi ja osoite;
2) koiran tuntomerkit, ikä ja nimi; sekä
3) veron määrä, maksuaika ja maksupaikka.
kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn 

viranhaltijan tulee lähettää koiraveroliput koiranomis-
tajille viimeistään verovuotta seuraavan vuoden tou-
kokuussa.

koirasta, josta ei ole suoritettava veroa, kirjoite-
taan valvontalippu, johon merkitään tiedot koiran-
omistajasta, koirasta ja verovapauden perusteesta. 
Valvontalippu lähetetään asianomaisille koiranomis-
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tajille samanaikaisesti kuin koiraveroliput.

8 § jos koiranomistaja ei ole säädetyssä ajassa anta-
nut koirailmoitusta koirasta, josta koiraveroa on suori-
tettava, voi kunnanhallitus tai johtosäännössä määrät-
ty viranhaltija korottaa siltä verovuodelta, jolta ilmoi-
tus olisi ollut annettava, suoritettavan koiraveron 
enintään kaksinkertaiseksi. jos koira veroa 1 momen-
tissa tarkoitetusta syystä ei ole voitu 7 §:n mukaisesti 
verovuodelta määrätä, on kunnanhallituksen tai johto-
säännössä määrätyn viranhaltijan päätöksellään mää-
rättävä koiranomistajan suoritettavaksi koiravero ve-
ronmaksun laiminlyömisen johdosta säädettyä viiväs-
tyskorkoa vastaavine korkoineen sekä korotettava koi-
ravero enintään kaksinkertaiseksi. koiraveron mää-
rääminen, jonka johdosta koiranomistajalle on varat-
tava tilaisuus selvityksen antamiseen, on toimitettava 
viimeistään viidentenä vuotena  verovuoden päättymi-
sestä lukien.

Maksuunpannulle ja maksamatta jätetylle koirave-
rolle on maksettava viivekorko siten kuin siitä sääde-
tään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa 
(1556/95).

9 § jos koiranomistaja on laiminlyönyt antaa koiran 
pitopaikkaa tai omistajanvaihdosta koskevan muutos-
ilmoituksen taikka verovapaasta koirasta koirailmoi-
tuksen, voi kunnanhallitus tai johtosäännössä määrät-
ty viranhaltija velvoittaa koiranomistajan suoritta-
maan 10 euron määräisen laiminlyöntimaksun. lai-
minlyöntimaksu on maksuunpantava viimeistään vii-
dentenä vuotena sen vuoden päättymisestä, jolta il-
moitus olisi tullut antaa. laiminlyöntimaksusta on 
muutoin voimassa, mitä koiraverosta on säädetty. 
(913/2001)

10 § Milloin koiranomistajalle ilman hänen omaa 
syytään on jäänyt määräämättä säädetty koiravero, on 
kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viran-
haltijan päätöksellään määrättävä koiravero koiran-
omistajan suoritettavaksi viimeistään kolmantena 
vuotena verovuoden päättymisestä.

11 § sillä jolle koiravero on määrätty, on oikeus tehdä 
kunnanhallitukselle tai johtosäännössä määrätylle vi-
ranhaltijalle kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaa-
timus on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa 
määräämisvuoden alusta lukien.

koiravero on suoritettava siitä huolimatta, että koi-
raveron määräämiseen on haettu muutosta.

12 § kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn 
viranhaltijan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä 
päätöksestä saa valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista siihen lääninoikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä kunta on. Muutoin muutoksenhaussa nou-
datetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa an-
netussa laissa (154/50) on säädetty.
lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksen-

haussa noudatetaan tällöin, mitä verotuslain 96 §:ssä 
säädetään.

3 luku
erityisiä säännöksiä

13 § koiranomistaja on velvollinen säilyttämään saa-
mansa koiraverolipun tai valvontalipun sekä esittä-
mään sen verotuksen valvontaa toimittaville kunnalli-
sille viranomaisille tai valvontaa kunnan toimeksian-
nosta suorittaville muille henkilöille.

14 § kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn 
viranhaltijan tulee pitää sille ilmoitetuista koirista 
luet teloa.

15  § koirailmoituksesta, joka sisältää tiedot koiran 
edellisestä omistajasta, sekä muutosilmoituksesta, 
joka koskee omistajan muuttamista toisen kunnan alu-
eelle tai koiran luovuttamista uudelle omistajalle, on 
kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viran-
haltijan verotuksen valvontaa varten lähetettävä jäl-
jennös koiran edellisen, nykyisen tai uuden omistajan 
osoitteen mukaan määräytyvälle kunnanhallitukselle 
tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle.

16 § kunnanhallitus voi tehdystä hakemuksesta eri-
tyisistä syistä harkintansa mukaan myöntää osittaisen 
tai täydellisen vapautuksen koiraverosta.

16 a § (789/90) rangaistus koiraveron lainvastaisesta 
välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 
29 luvun 1–3 §:ssä.

17 § tämän lain säännöksiä ei sovelleta koiraverotuk-
seen ahvenanmaan maakunnassa.

jos ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä anne-
taan tarvittavat säännökset, voidaan asetuksella sää-
tää, että laki tulee voimaan myös 1 momentissa tar-
koitetussa verotuksessa.

18 § tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä asetuksella.

19 § tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vero-
vuodelta 1980.

tällä lailla kumotaan 14. päivänä joulukuuta 1894 
annettu asetus koiraveron suorittamisesta siihen tehtyi-
ne muutoksineen, kuitenkin siten, että vuodelta 1979 
tai sitä aikaisemmilta vuosilta suoritettavaan koirave-
roon sovelletaan sanotun asetuksen sään nöksiä.
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Pelastuslaki 2003/468

23 §
Huolellisuusvaatimus

tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallis-
ta ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varo-
vaisuutta noudattaen. 

ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työ-
hön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuu-
den vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittä-
vistä varotoimista.

jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvolli-
nen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä 
noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden eh-
käisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamisek-
si annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

24 §
Avotulen teko

nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsään tai 
sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai 
muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara 
on ilmeinen.

avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, 
jollei siihen ole pakottavaa tarvetta.

Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana suorittaa 
kulotus erityistä varovaisuutta noudattaen metsäam-
mattilaisen valvonnassa.

alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen 
teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan 
pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi, 
milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Päätöksestä tulee 
tiedottaa kieltoalueella julkisesti.

28 §
Jokaisen toimintavelvollisuus

jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon sytty-
neen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaa-
van eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on 
velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa 
oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään 
kykynsä mukaan pelastustoimintaan.

9 luku 
Pelastustoiminta

46 §
Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torju-
miseksi on välttämätöntä, on pelastustoiminnan johta-
jalla oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai 
sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei 
ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoi-
minnassa. Pelastusviranomaisella on vastaavassa ti-
lanteessa oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muuten 
ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa oles-

kelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan 
palo- tai onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastus-
toiminnassa. tehtävästä on oikeus kieltäytyä vain pä-
tevästä syystä.

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa ovat muutkin 
kuin edellä 5 §:ssä tarkoitetut palokunnat pelastustoi-
minnan johtajan yleisen määräysvallan alaisia, teolli-
suus- tai muun laitoksen palokunta kuitenkin vain, 
mikäli laitoksen turvallisuus ei siitä vaarannu.

Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä palo- tai 
onnettomuuspaikalta, ennen kuin pelastustoiminnan 
johtaja on antanut siihen luvan.

13 luku 
Muutoksenhaku, pakkokeinot ja rangaistukset

83 §
rangaistukset

joka
1) laiminlyö 21 §:n 2 momentissa, 22 §:n 1 mo-

mentissa, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 tai 38 §:ssä, 45 
§:n 1 momentissa tai 46 §:n 1 momentissa taikka mai-
nittujen säännösten perusteella annetussa määräyk-
sessä tarkoitetun velvoitteen taikka muutoin toimii 
mainituissa lainkohdissa tai niiden perusteella anne-
tuissa määräyksissä asetetun velvoitteen vastaisesti tai

2) rikkoo 24 §:ssä tai 46 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua kieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sak-
koon.

joka laiminlyö 53 §:n mukaisen velvollisuuden 
osallistua koulutukseen, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väes-
tönsuojelurikkomuksesta sakkoon.
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Vahingonkorvauslaki 
(412/74)

1 luku
Lain soveltamisala

1 § Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän 
lain säännöksiä. tämä laki ei kuitenkaan koske, ellei 
tässä tai muussa laissa toisin säädetä, sopimukseen 
perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuu-
ta. 

2 luku
Vahingon aiheuttajan korvausvastuu

1 § joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toi-
selle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei 
siitä mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvaus-
velvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen 
huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen 
varallisuusolot ja muut olosuhteet. jos vahinko on ai-
heutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuo-
mittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi 
alentaa korvausta.

5 luku
korvattava vahinko

1 § Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö ja 
esinevahingosta. Milloin vahinko on aiheutettu ran-
gaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytet-
täessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin 
painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen 
myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole 
yhteydessa henkilö- tai esinevahinkoon.

Ympäristöministeriön päätös 
rauhoitettujen harvinaisten  

eläinten tuottamien vahinkojen 
korvaamiseksi maksettavista  

avustuksista
(1626/91)

Ympäristöministeriö on päättänyt:

1 § tämän päätöksen mukaan voidaan valtion tulo- ja 
menoarvion rajoissa myöntää avustusta sellaisten va-
hinkojen korvaamiseksi, joita ovat aiheuttaneet luon-
nonsuojelulain nojalla (71/23) rauhoitetut harvinaiset 
eläimet.

avustusta voidaan myöntää maa-, metsä- ja kalata-
loudelle ja rakennuksille aiheutuneiden vahinkojen 
korvaamiseksi.

2 § avustuksen myöntää hakemuksesta lääninhallitus. 
Ympäristöministeriö vahvistaa avustuskiintiöt lää-
neittäin sen jälkeen, kun lääninhallitukset ovat toimit-
taneet ministeriölle yhteenvedot hakemuksista.

avustuksen suuruudesta päätettäessä otetaan vä-
hennyksenä huomioon vahingosta vakuutuksen perus-
teella suoritettava korvaus.

avustukset maksetaan kunkin vuoden loppuun 
mennessä.

avustusta ei myönnetä, jos vahingon kärsijä on 
kieltäytynyt osallistumasta vahinkojen estämiseen tai 
ollut omalta osaltaan syyllinen vahingon syntymi-
seen.

3  § avustushakemuksesta on käytävä ilmi, minkä 
eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys, mil-
loin ja missa vahinko on tapahtunut, vahingon laatu ja 
määrä sekä saako hakija ja missä määrin korvausta va-
kuutuksen perusteella.

edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen 
tulee liittää paikallisen poliisipiirin lausunto.

4 § tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1992. tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsä-
talousministeriön päätös rauhoitettujen harvinaisten 
eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi annet-
tavista avustuksista (79/76).
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Ympäristöministeriön päätös 
kuolleena tavattujen  

rauhoitettujen eläinten  
luovuttamisesta

(263/87)

l § kuolleena tavattu luonnonsuojelulain nojalla rau-
hoitettu eläin voidaan ottaa talteen ja luovuttaa mu-
seoille, oppilaitoksille tai yksityisen henkilön kokoel-
miin tämän päätöksen mukaisesti.

2 § eläin on luovutettava ensisijaisesti jäljempänä 
3 §:ssä mainitulle yliopiston luonnontieteelliselle mu-
seolle sen toimialueella tai, jos museo ei tarvitse 
eläintä, 4 §:ssä mainitulle paikallismuseolle, ellei jäl-
jempänä toisin määrätä.

3 § Yliopistojen luonnontieteelliset museot ja niiden 
toimialueet ovat seuraavat:

Helsingin yliopiston eläinmuseo uudenmaan, Hä-
meen ja kymen lää neissä.

jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellinen 
osasto keski-suomen ja Vaasan lääneissä.

kuopion luonnontieteellinen museo kuopion, 
Mikkelin ja Pohjois-karjalan lääneissä.

Oulun yliopiston eläinmuseo Oulun ja lapin lää-
neissä.

turun yliopiston eläinmuseo turun ja Porin läänissä.

4 § tässä päätöksessä tarkoitetut luonnontieteelliset 
paikallismuseot ovat seuraavat:

 1) Biologiska samlingar vid Åbo akademi, turku
 2) etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon luonto-

museo, seinäjoki
 3) Forssan luonnonhistoriallinen museo, Forssa
 4) iisalmen luonnontieteellinen museo, iisalmi
 5) joensuun yliopiston biologian laitoksen koko-

elmat, joensuu
 6) kokkolan luontomuseo, kokkola
 7) kymenlaakson luonnontieteellinen museo, 

kotka
 8) lapin maakuntamuseon luonnontieteellinen 

osasto, rovaniemi
 9) Ostrobothnia australis -seuran biologinen 

museo, Vaasa
10) Porvoon luonnontieteellinen museo, Porvoo
11) tampereen luonnontieteellinen museo, tam-

pere
12) turun maakuntamuseo, biologinen museo, 

turku.

5 § Peruskoulujen ja lukioiden sekä maa- ja metsä-
talouskoulujen kokoelmiin voidaan kuitenkin luovut-
taa seuraavia eläimiä, joita edellä 3 ja 4 §:ssä mainitut 
museot eivät tarvitse:
lumikko (Mustela rixosa)
pohjanlepakko (eptesicus nilssoni)

siili (erinaceus europaeus)
harmaasieppo (Muscicapa striata)
hippiäinen (regulus regulus)
hömötiainen (Parus montanus)
isokuovi (numenius arquata)
järripeippo (Fringilla montifringilla)
kalalokki (latus canus)
kalatiira (stema hirundo)
keltasirkku (emberiza citrinella)
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
kottarainen (sturnus vulgaris)
kiuru (alauda arvensis)
kivitasku (Oenanthe oenanthe)
käki (Cuculus canorus)
käpytikka (Dendrocopos major)
laulurastas (turdus philomelos)
lehtopöllö (strix aluco)
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
liro (tringa glareola)
meriharakka (Haematopus ostralegus)
metsäkirvinen (anthus trivialis)
pajulintu (Phylloscopus trochilus)
peippo (Fringilla coelebs)
pikkukäpylintu (loxia curvirostra)
punakylkirastas (turdus iliacus)
punarinta (erithacus rubecula)
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
rantasipi (actitis hypoleucos)
silkkiuikku (Podiceps cristatus)
suopöllö (asio flammeus)
talitiainen (Parus major)
tervapääsky (apus apus)
tilhi (Bombycilla garrulus)
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
varpushaukka (accipiter nisus)
viherpeippo (Carduelis chloris)
vihervarpunen (Carduelis spinus)
västäräkki (Motacilla alba)

edellä mainittu eläin voidaan luovuttaa myös prepa-
raattorille, jonka oppilaitos on valtuuttanut puolestaan 
ottamaan vastaan oppilaitoksen kokoelmiin tulevia 
eläimiä.

6 § edellä 3 ja 4 §:ssä mainitut museot ja poliisi-
viranomainen voivat luovut  taa seuraavia kuolleita lin-
tuja niiden löytäjälle, jos on ilmeistä, ettei kuolemaan 
liity luonnonsuojelulain vastaista tekoa eivätkä mu-
seot tarvitse lajin yksilöitä:

talitiainen
tilhi
kottarainen
punakylkirastas
punarinta
kirjosieppo
peippo
viherpeippo
punatulkku
keltasirkku
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7 § lääninhallitus voi päättää muun kuin 5 ja 6 §:ssä 
mainittua lajia edus tavan kuolleen yksilön luovutta-
misesta toisin kuin edellä on määrätty, jos lajia on pi-
dettävä runsaslukuisena eivätkä museot tarvitse lajin 
yksilöitä.

8 § tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 
1987.
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Neuvoston direktiivi 92/43/etY1

annettu 21 päivänä toukokuuta 1992,

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston suojelusta

euroopan Yhteisöjen neuvosto, joka
ottaa huomioon euroopan talousyhteisön perusta-

missopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen2,
ottaa huomioon euroopan parlamentin lausun-

non3,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun-

non4,
sekä katsoo, että
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja paran-

taminen, johon kuuluu luontotyyppien sekä luonnon-
varaisen eläimistön ja kasviston suojelu, on yhteisön 
noudattaman yleisen edun mukainen, perustamissopi-
muksen 130 r artiklassa määrätty ensisijainen tavoite,

euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäris-
töalan toimenpiteiksi (1987 1992)5 säädetään luonnon 
ja luonnonvarojen suojelua koskevista säännöksistä,

tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena on edis-
tää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ottaen 
huomioon taloudelliset,

sosiaaliset, sivistykselliset ja alueelliset vaatimuk-
set, ja direktiivi edistää yleistä kestävän kehityksen ta-
voitetta; luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
saattaa tietyissä tapauksissa vaatia ihmisen toimenpi-
teiden ylläpitämistä ja jopa niiden kannustamista,

luontotyypit huononevat jatkuvasti jäsenvaltioiden 
euroopassa olevilla alueilla ja yhä useampi luonnon-
varainen laji on vakavasti uhanalainen; uhanalaiset 
elinympäristöt ja lajit ovat osa yhteisön luonnon pe-
rintöä ja niihin kohdistuvat uhat ovat usein maiden ra-
jat ylittäviä, joten elinympäristöjen ja lajien suojele-
miseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä yhteisön 
tasolla,

kun otetaan huomioon tiettyihin luontotyyppeihin 
ja tiettyihin lajeihin kohdistuvat uhat, on tarpeen mää-
ritellä ne ensisijaisesti suojeltaviksi, jotta niiden suo-
jeluun tähtäävät toimenpiteet voidaan panna nopeasti 
täytäntöön,

yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien 
suotuisan suojelun tason saattamiseksi ennalleen tai 
sen säilyttämiseksi on tarpeen osoittaa erityisten suo-
jelutoimien alueita yhtenäisen eurooppalaisen ekolo-
gisen verkoston aikaansaamiseksi määritellyn aika-
taulun mukaisesti,

kaikki osoitetut alueet, mukaan lukien luokitellut 
tai myöhemmin luokiteltavat alueet sekä luonnonva-
raisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 
annetun neuvoston direktiivin 79/409/etY6 mukaiset 
erityisten suojelutoimien alueet on liitettävä yhtenäi-
seen eurooppalaiseen ekologiseen verkostoon,

kullakin osoitetulla alueella olisi pantava täytän-
töön tarvittavat toimenpiteet, jotka tähtäävät tarkoitet-
tuihin suojelutavoitteisiin,

jäsenvaltiot tekevät ehdotuksen erityisten suojelu-
toimien alueiksi soveltuvista alueista, mutta on kui-
tenkin säädettävä menettelystä, jolla poikkeustapauk-
sissa voidaan suojelualueeksi osoittaa sellainen alue, 
jota jäsenvaltio ei ole ehdottanut, mutta jota yhteisö 
pitää olennaisen tärkeänä joko ensisijaisesti suojelta-
van luontotyypin tai lajin säilymisen tai eloonjäämi-
sen kannalta,

suunnitelmat tai ohjelmat, joilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi suojelualueeksi osoitetun tai myöhem-
min osoitettavan alueen suojeluun, on arvioitava 
asian mukaisella tavalla,

yhteisön tärkeinä pitämien ensisijaisten suojelta-
vien luontotyyppien ja lajien suojelua suosivien toi-
menpiteiden toteuttaminen on kaikkien jäsenvaltioi-
den yhteisellä vastuulla; tämä voi kuitenkin muodos-
taa joillekin jäsenvaltioille liian suuren taloudellisen 
taakan, kun otetaan huomioon se, että nämä luonto-
tyypit ja lajit ovat jakaantuneet yhteisössä epätasai-
sesti sekä se, että saastuttaja maksaa -periaatetta voi-
daan soveltaa ainoastaan rajoitetusti luonnonsuojelua 
koskevassa erityistapauksessa,

tämän vuoksi on sovittu, että tässä poikkeusta-
pauksessa olisi säädettävä yhteisrahoituksesta käytös-
sä olevien varojen rajoissa yhteisön päätösten mukai-
sesti,

maankäytön suunnittelun ja kehittämispolitiikan 
olisi kannustettava sellaisten maiseman piirteiden hoi-
toa, jotka ovat metkittäviä luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston kannalta,

tässä direktiivissä tarkoitettujen luontotyyppien ja 
lajien suojelun tasoa koskeva seurantajärjestelmä olisi 
toteutettava,

direktiivin 79/409/etY täydentämiseksi olisi sää-
dettävä tiettyjen eläin- ja kasvilajien yleisestä suojelu-
järjestelmästä; olisi säädettävä tiettyjä lajeja koskevis-
ta hoitotoimenpiteistä, jos niiden suojelun taso sitä 
edellyttää, mukaan lukien tiettyjen pyydystämistä ja 
tappamista koskevien menetelmien kieltäminen sa-
malla kun säädetään myös tietyin edellytyksin myön-
nettävästä poikkeusmahdollisuudesta,

komissio laatii säännöllisin väliajoin jäsenvaltioi-
den sille antamiin tietoihin perustuvan yhteenvetosel-
vityksen tämän direktiivin mukaisesti toteutettujen 
kansallisten säädösten soveltamisesta tämän direktii-
vin käyttöönottamisen seuraamisen varmistamiseksi,

tieteellisen ja teknisen tietämyksen parantaminen 
on välttämätöntä tämän direktiivin täytäntöönpanemi-
seksi ja tämän vuoksi olisi kannustettava tarvittavaa 
tutkimusta ja tieteellistä työtä,

tekniikan ja tieteen kehityksen vuoksi on tarpeen 
mahdollistaa liitteiden mukauttaminen siihen; olisi 
säädettävä menettelystä, jolla neuvosto muuttaa näitä 
liitteitä,

on perustettava sääntelykomitea, joka avustaa ko-
missiota tämän direktiivin täytäntöönpanossa, erityi-
sesti yhteisön yhteisrahoituksesta päätettäessä,

olisi säädettävä täydentävistä toimenpiteistä, joilla 
säännellään tiettyjen luontaisten eläin- ja kasvilajien 
uudelleenistuttamista ja epäluontaisten lajien mahdol-
lista istuttamista, ja tämän direktiivin tavoitteisiin liit-
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tyvä koulutus ja yleinen tiedottaminen ovat välttä-
mättömiä sen tehokkaan täytäntöönpanon varmista-
miseksi,

On antanut täMän DirektiiVin:

Määritelmät

1 artikla
tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ’suojelulla’ toimenpidekokonaisuutta, jota luon-
totyyppien ja luonnonvaraisten eläin- ja kasvikantojen 
suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai ennalleen 
saattaminen e ja i kohdan merkityksessä edellyttää;

b) ’luontotyypeillä’ maa- ja vesialueita, joita luon-
nehtivat maantieteelliset, abioottiset ja bioottiset omi-
naisuudet ja jotka ovat joko luonnontilaisia tai puolit-
tain luonnontilaisia;

c) ’yhteisön tärkeinä pitämillä luontotyypeillä’ 
niitä 2 artiklassa tarkoitetuista alueista:

i) jotka ovat uhanalaisia niiden luontaisella 
levinneisyysalueella
tai
ii) joiden luontainen levinneisyysalue on pieni 
niiden taantumisen tai luontaisesti rajoittuneen 
alueen vuoksi
tai
iii) joissa on edustavia esimerkkejä yhden tai 
useamman seuraavan kuuden luonnonmaantie-
teellisen alueen luonteenomaisista ominaisuuk-
sista: alppivyöhyke, atlantin vyöhyke, boreaa-
linen vyöhyke, mannervyöhyke, Makaronesian 
vyöhyke ja Välimeren vyöhyke.
nämä luontotyypit luetellaan tai ne voidaan 
luetella liitteessä i;

d) ’ensisijaisesti suojeltavilla luontotyypeillä’ 
luontotyyppejä, jotka ovat uhanalaisia ja jotka esiinty-
vät 2 artiklassa tarkoitetulla alueella, ja joiden suoje-
lusta yhteisö on erityisvastuussa, kun otetaan huo-
mioon niiden luontaisen levinneisyysalueen osuus jä-
senvaltion 2 artiklassa tarkoitetusta alueesta. nämä 
ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit on merkitty liit-
teessä i tähdellä(*);

e) ’luontotyypin suojelun tasolla’ eri tekijöiden 
yhteisvaikutusta, joka koskee luontotyyppiä ja sillä 
luonteenomaisia lajeja ja joka voi vaikuttaa alueen 
luontaiseen levinneisyyteen, rakenteeseen ja toimin-
toihin pitkällä aikavälillä sekä sille luonteenomaisten 
lajien eloonjäämiseen pitkällä aikavälillä, 2 artiklassa 
tarkoitetulla alueella.

luontotyypin ”suojelun taso” katsotaan ”suotuisaksi” 
jos:

– sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla 
sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai laajenemas-
sa ja

– erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka 
ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, 
ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoita-
vissa olevassa tulevaisuudessa ja

– alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso 

on suotuisa i kohdassa tarkoitetulla tavalla;
f) ’lajin elinympäristöllä’ erityisten abioottisten ja 

bioottisten tekijöiden avulla määriteltyä ympäristöä, 
jossa laji elää jossakin elinkaarensa vaiheessa;

g) ’yhteisön tärkeinä pitämillä lajeilla’ niitä lajeja, 
jotka ovat 2 artiklassa tarkoitetulla alueella:

i) uhanalaisia, lukuun ottamatta niitä lajeja, 
joiden luontainen levinneisyys tällä alueella on 
rajallinen ja jotka eivät ole uhanalaisia tai vaa-
raantuneita läntisellä palearktisella alueella, tai
ii) vaarassa, eli niiden siirtyminen uhanalais-
ten lajien ryhmään on todennäköistä lähitule-
vaisuudessa, jos uhan aiheuttaneet tekijät py-
syvät ennallaan, tai
iii) harvinaisia, eli niiden kannat ovat pie-
niä ja, vaikka ne eivät olisikaan tällä hetkellä 
uhanalaisia tai vaarantuneita, ne saattavat tulla 
sellaisiksi. näitä lajeja on rajoitetuilla maantie-
teellisillä alueilla tai ne ovat levinneet hajanai-
sesti suuremmalle alueelle, tai
iv) paikallisia ja vaativat erityishuomiota elin-
ympäristönsä erityisluonteen vuoksi ja/tai sel-
laisten mahdollisten seurausten vuoksi, joita 
niiden hyödyntämisellä voi olla niiden suoje-
lun tasolle.
nämä lajit luetellaan tai ne voidaan luetella 
liitteessä ii ja/tai liitteessä iV tai V;

h) ’ensisijaisesti suojeltavilla lajeilla’ g alakohdan 
i alakohdassa tarkoitettuja lajeja, joiden suojelusta yh-
teisö on erityisvastuussa, kun otetaan huomioon nii-
den luontaisen levinneisyysalueen sen osuuden mer-
kitys, joka kuuluu 2 artiklassa tarkoitettuun alueeseen. 
nämä ensisijaisesti suojeltavat lajit on merkitty liit-
teessä ii tähdellä(*);

i) ’lajin suojelun tasolla’ eri tekijöiden yhteisvai-
kutusta, joka voi vaikuttaa lajin kantojen levinneisyy-
teen ja lukuisuuteen pitkällä aikavälillä 2 artiklassa 
tarkoitetulla alueella;

”suojelun taso” katsotaan ”suotuisaksi” kun:
– kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tie-

dot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä aikavälillä 
selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elin-
kelpoisena osana, ja

– lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä 
ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tule-
vaisuudessa, ja

– lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja 
tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinym-
päristö;

j) ’alueella’ maantieteellisesti määriteltyä aluetta, 
joka on selvästi rajattu;

k) ’yhteisön tärkeänä pitämällä alueella’ aluetta, 
joka luonnonmaantieteellisellä alueella tai alueilla, 
joihin se kuuluu, edistää merkittävästi liitteessä i ole-
van luontotyypin tai liitteessä ii olevan lajin suotuisan 
suojelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista 
ja joka voi myös edistää merkittävästi 3 artiklassa tar-
koitetun ”natura 2000:n” yhtenäisyyttä, ja/tai edistää 
osaltaan merkittävästi luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä kyseisellä luonnonmaantieteellisellä 
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 alueella tai alueilla.
laajoilla alueilla elävien eläinlajien osalta yhtei-

sön tärkeänä pitämät alueet vastaavat näiden lajien 
luontaisella levinneisyysalueella paikkoja, joissa on 
lajien elämälle ja lisääntymiselle välttämättömät fyy-
siset tai biologiset tekijät;

l) ’erityisten suojelutoimien alueella’ jäsenval-
tioiden lainsäädännöllisellä, hallinnollisella ja/tai so-
pimusoikeudellisella toimenpiteellä osoittamaa yhtei-
sön tärkeänä pitämää aluetta, joilla sovelletaan niiden 
luontotyyppien ja/tai niiden lajien kantojen, joille alue 
on osoitettu, suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai 
ennalleen saattamista koskevia tarvittavia suojelutoi-
menpiteitä;

m) ’yksilöllä’ kaikkia liitteessä iV ja liiteessä V 
lueteltuja eläviä tai kuolleita eläin- ja kasvilajeja, nii-
den osia tai näistä lajeista valmistettuja tuotteita sekä 
kaikkia muita tavaroita, jotka mukana seuraavan asia-
kirjan, pakkauksen, merkin tai nimilapun tai muiden 
seikkojen perusteella näyttävät olevan näiden eläin- 
tai kasvilajien osia tai näistä eläin- tai kasvilajeista 
valmistettuja tuotteita;

n) ’komitealla’ 20 artiklan mukaisesti perustettua 
komiteaa.

2 artikla
1. tämän direktiivin tavoiteena on edistää luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luonto-
tyyppejä ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa jä-
senvaltioiden sillä euroopassa olevalla alueella, jossa 
perustamissopimusta sovelletaan.

2. tämän direktiivin mukaisesti toteutetuilla toi-
menpiteillä pyritään varmistamaan yhteisön tärkeänä 
pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläin- ja 
kasvilajien suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai 
sen ennalleen saattaminen.

3. tämän direktiivin mukaisesti toteutetuilla toi-
menpiteillä otetaan huomioon taloudelliset, sosiaali-
set ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja 
paikalliset erityispiirteet.

Luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen  
suojelu

3 artikla

1. Perustetaan erityisten suojelutoimien alueiden yh-
tenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto, ”natu-
ra 2000”.

tämän verkoston avulla, joka koostuu alueista, 
joilla on liitteessä i lueteltuja luontotyyppejä ja liit-
teessä ii lueteltujen lajien elinympäristöjä, on varmis-
tettava kyseisten luontotyyppien ja lajien elinympäris-
töjen suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai tarvit-
taessa ennalleen saattaminen niiden luontaisella levin-
neisyysalueella.

natura 2000 -verkostoon kuuluvat myös jäsenval-
tioiden direktiivin 79/409/etY säännösten mukaisesti 
luokittelemat erityisten suojelutoimien alueet.

2. kunkin jäsenvaltion on edistettävä natura 

2000:n aikaansaamista siinä suhteessa kuin sen alueel-
la esiintyy 1 kohdassa tarkoitettuja luontotyyppejä ja 
lajien elinympäristöjä. jäsenvaltion on tätä varten 
osoitettava 4 artiklan mukaisesti alueita erityisten 
suojelutoimien alueiksi ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitetut tavoitteet.

3. jäsenvaltioiden on, missä ne katsovat tarpeelli-
siksi, pyrittävä parantamaan natura 2000:n ekologista 
yhtenäisyyttä säilyttämällä ja tarvittaessa kehittämällä 
10 artiklassa mainittuja maiseman piirteitä, jotka ovat 
erityisen merkittäviä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston kannalta.

4 artikla
1. jokaisen jäsenvaltion on laadittava liitteessä iii  
(1 vaihe) vahvistettujen perusteiden ja asianmukaisen 
tieteellisen tietämyksen perusteella luettelo alueista, 
josta ilmenee, mitä liitteen i luontotyyppejä ja liitteen 
ii luontaisia lajeja sen kansallisella alueella olevilla 
alueilla on. laajoilla alueilla elävien eläinlajien osalta 
nämä alueet vastaavat näiden lajien luontaisella levin-
neisyysalueella paikkoja, joissa on niiden elämälle ja 
lisääntymiselle välttämättömät fyysiset tai biologiset 
tekijät. laajoilla alueilla elävien vesieläinlajien osalta 
näitä alueita koskeva luettelo laaditaan ainoastaan, jos 
voidaan selvästi määrittää alue, jossa on niiden elä-
mälle ja lisääntymiselle välttämättömät fyysiset ja 
biologiset tekijät. jäsenvaltioiden on tarvittaessa eh-
dotettava tämän luettelon mukauttamista 11 artiklassa 
tarkoitetun seurannan tuloksiin.

luettelo on toimitettava komissiolle kolmen vuo-
den kuluessa tämän direktiivin tiedoksiantamisesta 
yhdessä kutakin aluetta koskevien tietojen kanssa. 
näihin tietoihin kuuluu alueen kartta, nimi, sijainti ja 
laajuus sekä liitteessä ii (1 vaihe) eriteltyjen perustei-
den soveltamisesta saadut tiedot, ja ne on toimitettava 
lomakkeella, jonka komissio on valmistellut 21 artik-
lassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2. komissio laatii yhteisymmärryksessä kunkin 
jäsenvaltion kanssa ja niiden esittämien luetteloiden 
pohjalta liitteessä iii (2 vaihe) vahvistettujen perustei-
den mukaan kaikkien 1 artiklan c alakohdan iii ala-
kohdassa mainittujen niiden luonnonmaantieteellisen 
alueen osalta ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alue-
kokonaisuuden osalta luonnoksen yhteisön tärkeinä 
pitämien alueiden luetteloksi, josta ilmenevät alueet, 
joilla on yksi tai useampia ensisijaisesti suojeltavia 
luontotyyppejä tai yksi tai useampia ensisijaisesti 
suojeltavia lajeja.

jäsenvaltiot, joiden ilmoittamat yhden tai useam-
pia ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja 
sisältävät alueet käsittävät yli 5 prosenttia sen aluees-
ta, voivat yhteisymmärryksessä komission kanssa 
pyytää, että liitteessä iii (2 vaihe) lueteltuja perusteita 
sovelletaan joustavammin niiden alueella olevien, yh-
teisön tärkeinä pitämien alueiden verkostoa valit-
taessa.

komissio hyväksyy 21 artiklassa tarkoitettua me-
nettelyä noudattaen luettelon valituista yhteisön tär-
keänä pitämistä alueista, joilla on yksi tai useampia 
ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja yksi taikka 
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useampia ensisijaisesti suojeltavia lajeja.
3. edellä 2 kohdassa mainittu luettelo laaditaan 

kuuden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksian-
tamisesta.

4. kun yhteisön tärkeänä pitämä alue on hyväk-
sytty 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, ky-
seisen jäsenvaltion on muodostettava tämä alue eri-
tyisten suojelutoimien alueeksi mahdollisimman no-
peasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa määrit-
täen toteamisjärjestyksen sen perusteella, miten mer-
kittäviä alueet ovat liitteessä i olevan luontotyypin tai 
liitteessä ii olevan lajin suotuisan suojelun tason säi-
lyttämisen tai ennalleen saattamisen ja natura 2000:n 
yhtenäisyyden kannalta sekä alueita uhkaavan huono-
nemisen tai häviämisen perusteella.

5. kun alue on merkitty 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitettuun luetteloon, sitä koskevat  
6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan säännökset.

5 artikla
1. jos komissio toteaa poikkeustapauksessa, että 4 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta luettelos-
ta puuttuu alue, jolla on ensisijaisesti suojeltava luon-
totyyppi tai laji ja joka asian kannalta merkitykselli-
sen ja luotettavan tieteellisen tietämyksen perusteella 
vaikuttaa välttämättömältä tämän ensisijaisesti suojel-
tavan luontotyypin säilymiselle tai ensisijaisesti suo-
jeltavan lajin eloonjäämiselle, jäsenvaltio ja komissio 
aloittavat kahdenvälisen neuvottelumenettelyn käyt-
tämiensä tieteellisten tietojen vertaamiseksi.

2. jos erimielisyyttä ei ole ratkaistu neuvottelu-
aikana, joka on enintään kuusi kuukautta, komissio 
toimittaa neuvostolle ehdotuksen alueen valitsemises-
ta yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi.

3. neuvosto päättää asiasta yksimielisesti kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on pantu neuvos-
tossa vireille.

4. neuvotteluaikana ja neuvoston päätöstä odotet-
taessa kyseistä aluetta koskevat 6 artiklan 2 kohdan 
säännökset.

6 artikla
1. jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelu-
toimien alueilla tarvittavat suojelutoimenpiteet ja laa-
dittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuun-
nitelmia, jotka koskevat erityisesti näitä alueita tai jot-
ka sisältyvät muihin kehityssuunnitelmiin, sekä tar-
peellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopi-
musoikeudellisia toimenpiteitä, jotka vastaavat liit-
teen i luontotyyppien ja liitteessä ii esitettyjen lajien 
ekologisia vaatimuksia alueilla.

2. jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suoje-
lutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä luonto-
tyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen 
sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joi-
ta varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä 
häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän di-
rektiivin tavoitteisiin.

3. kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät 
liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta 
tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen 

merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suun-
nitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asian-
mukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. alueelle aiheutuvien vaikutusten 
arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja 
jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltai-
set kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä 
tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistut-
tuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta ky-
seisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvit-
taessa kansalaisia.

4. jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutu-
vien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta 
huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa 
kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaali-
set tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava 
kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmis-
tamiseksi, että natura 2000:n yleinen kokonaisuus 
säilyy yhtenäisenä. jäsenvaltion on ilmoitettava ko-
missiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet. jos kysei-
sellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi 
ja/tai laji, ainoat kysymykseen tulevat näkökohdat 
ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suo-
tuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission 
lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottaviin syihin.

7 artikla
tämän direktiivin 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdasta aiheu-
tuvat velvoitteet korvaavat direktiivin 79/409/etY  
4 artiklan 4 kohdan ensimmäisestä lauseesta aiheutu-
vat velvoitteet, kun on kyse 4 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti suojeltavaksi luokitelluista alueista tai vastaa-
vasti kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti tunnustetuista alueista tämän direktiivin voi-
maantulopäivästä alkaen tai jäsenvaltion direktiivin 
79/409/etY mukaisesti tekemän suojeluluokittelun 
tai tunnustamisen päivämäärästä alkaen, jos viimeksi 
mainittu päivämäärä on myöhempi.

8 artikla
1. samalla kun jäsenvaltiot toimittavat komissiolle 
ehdotuksensa alueista, jotka voidaan osoittaa ensi-
sijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja/tai lajeja käsit-
täviksi erityisten suojelutoimien alueiksi, ne toimitta-
vat komissiolle tarpeen mukaan arvionsa yhteisön yh-
teisrahoituksesta, jota ne pitävät tarpeellisena, jotta ne 
voivat täyttää niille 6 artiklan 1 kohdasta aiheutuvat 
velvoitteet.

2. komissio määrittelee yhteisymmärryksessä 
kunkin jäsenvaltion kanssa niillä yhteisölle merkittä-
villä alueilla, joille on haettu yhteisrahoitusta, tarvitta-
vat toimenpiteet ensisijaisesti suojeltavien luonto-
tyyppien ja lajien suotuisan suojelun tason säilyttämi-
seksi tai ennalleen saattamiseksi sekä näiden toimen-
piteiden edellyttämät kokonaiskustannukset.

3. komissio arvioi yhteisymmärryksessä kyseisen 
jäsenvaltion kanssa rahoitustarpeen – mukaan lukien 
yhteisrahoituksen tarpeen – 2 kohdassa tarkoitettujen 
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toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi ja ottaa muun 
ohessa huomioon ensisijaisesti suojeltavien luonto-
tyyppien ja/tai lajien keskittymisen tämän jäsenvalti-
on alueelle ja kullekin jäsenvaltiolle vaadituista toi-
menpiteistä aiheutuvan taakan.

4. edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
mukaisesti ja ottaen huomioon asiaan vaikuttavien 
yhteisöjärjestelyjen mukaan käytettävissä olevat ra-
hoituslähteet komissio hyväksyy 21 artiklassa säädet-
tyä menettelyä noudattaen toimintasuunnitelman si-
sältäen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen yhteis-
rahoitusta edellyttävien sellaisten toimenpiteiden to-
teuttamisesta, jotka on toteutettava, kun alue on muo-
dostettu 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

5. toimenpiteet, joita ei ole riittävien varojen 
puuttuessa toteutettu toimintaohjelmassa sekä toi-
menpiteet, jotka kuuluvat toimintaohjelmaan, mutta 
jotka eivät ole saaneet tarvittavaa yhteisrahoitusta tai 
jotka ovat saaneet sitä ainoastaan osittain, käsitellään 
uudelleen 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudat-
taen joka toinen vuosi toimintaohjelman tarkastelun 
yhteydessä, ja jäsenvaltiot voivat lykätä toimenpiteitä, 
kunnes niitä käsitellään uudelleen. tässä käsittelyssä 
otetaan tarvittaessa huomioon kyseisen alueen uusi ti-
lanne.

6. alueilla, joilla lykätään yhteisrahoituksesta 
riippuvaisia toimenpiteitä, jäsenvaltioiden on pidät-
täydyttävä kaikista uusista toimenpiteistä, jotka saat-
tavat aiheuttaa näiden alueiden huononemisen.

9 artikla
komissio arvioi säännöllisesti 21 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen, miten natura 2000 edistää  
2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumis-
ta. erityisten suojelutoimien alue voidaan tällöin pois-
taa verkostosta, jos luonnollinen kehitys 11 artiklassa 
säädetyn seurannan mukaisesti sitä edellyttää.

10 artikla
jäsenvaltioiden on, siinä määrin kuin ne katsovat sen 
tarpeelliseksi, edistettävä maankäytön suunnittelussa 
ja kehittämispolitiikassa, erityisesti natura 2000 -ver-
koston ekologista yhtenäisyyttä silmällä pitäen, luon-
nonvaraisen eläimistön ja kasviston kannalta erityisen 
merkittävien maiseman piirteiden huomioon ottamis-
ta.

näihin tekijöihin kuuluvat ne, jotka ovat pituus-
suuntaisen ja jatkuvan rakenteensa (kuten joet penke-
reineen ja perinteiset tilusten rajamerkintäjärjestel-
mät) vuoksi tai levähdyspaikkoina (kuten lammet tai 
metsiköt) olennaisia luonnonvaraisten lajien muutol-
le, maantieteelliselle leviämiselle ja geneettiselle 
vaihdannalle.

11 artikla
jäsenvaltiot huolehtivat 2 artiklassa tarkoitettujen 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurannasta 
ottaen erityisesti huomioon ensisijaisesti suojeltavat 
luontotyypit ja lajit.

Lajien suojelu

12 artikla
1. jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimen-
piteet liitteessä iV olevassa a kohdassa olevia eläinla-
jeja koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönot-
tamiseksi niiden luontaisella levinneisyys alueella ja 
kiellettävä:

a) kaikki näiden lajien yksilöitä koskeva tahalli-
nen pyydystäminen tai tappaminen luonnossa;

b) näiden lajien tahallinen häiritseminen erityises-
ti niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- 
ja muuttoaikana;

c) tahallinen munien hävittäminen tai ottaminen 
luonnosta;

d) lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentämi-
nen ja hävittäminen.

2. jäsenvaltioiden on kiellettävä näiden lajien 
luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kuljetus, 
kaupan pitäminen tai vaihtaminen ja tarjoaminen 
myytäväksi tai vaihdettavaksi, lukuun ottamatta niitä 
yksilöitä, jotka on otettu laillisesti ennen tämän direk-
tiivin täytäntöönpanoa.

3. edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 koh-
dassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan tässä artiklassa 
tarkoitettujen eläinten kaikkiin elämänvaiheisiin.

4. jäsenvaltioiden on otettava käyttöön liitteessä 
iV olevassa a alakohdassa lueteltujen eläinlajien taha-
tonta pyydystämistä ja tappamista koskeva tarkkailu-
järjestelmä. jäsenvaltioiden on saatujen tietojen pe-
rusteella suoritettava uusia tutkimuksia tai toteutetta-
va tarvittavia suojelutoimenpiteitä sen varmistamisek-
si, että tahattomalla pyydystämisellä tai tappamisella 
ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta kyseisiin lajei-
hin.

13 artikla
1. jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimen-
piteet liitteessä iV olevassa b kohdassa olevia kasvi-
lajeja koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöön-
ottamiseksi ja kiellettävä:

a) näiden kasvien tahallinen poimiminen, ke-
rääminen, leikkaaminen, irtikiskominen tai hävittämi-
nen luonnosta niiden luontaisella levinneisyys-
alueella;

b) kyseisten lajien luonnosta otettujen yksilöiden 
hallussapito, kuljetus, kaupan pitäminen tai vaihtami-
nen ja tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi, lu-
kuun ottamatta niitä yksilöitä, jotka on otettu laillises-
ti ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

2. edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja 
kieltoja sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettujen kas-
vien kaikkiin elämänvaiheisiin.

14 artikla

1. jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimen-
piteet, jotta liitteessä V olevien luonnonvaraisten 
eläin- ja kasvilajien yksilöiden ottaminen luonnosta 
sekä niiden hyödyntäminen eivät ole ristiriidassa nii-
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den suotuisan suojelun tason säilyttämisen kanssa, jos 
jäsenvaltiot katsovat sen tarpeelliseksi 11 artiklassa 
säädetyn seurannan perusteella.

2. jos tällaiset toimenpiteet katsotaan tarpeellisik-
si, niihin on kuuluttava 11 artiklassa säädetyn seuran-
nan jatkaminen. niihin voi lisäksi kuulua erityisesti:

– määräyksiä, jotka koskevat pääsyä tietyille  
alueille,

– lajien yksilöiden luonnosta ottamista ja tiettyjen 
kantojen hyödyntämistä koskeva väliaikainen tai pai-
kallinen kieltäminen,

– yksilöiden ottamista koskevien aikojen ja/tai 
menetelmien sääntely,

– yksilöitä pyydettäessä niiden kantojen suojelun 
huomioon ottavien metsästys- ja kalastussääntöjen so-
veltaminen,

– yksilöiden ottamista koskeva lupajärjestelmä tai 
kiintiöt,

– yksilöiden myyntitarkoituksessa tapahtuvan os-
tamisen, myymisen, myyntiin tarjoamisen, hallussa-
pidon tai kuljettamisen sääntely,

– eläinlajien kasvattaminen vankeudessa sekä kas-
vilajien keinotekoinen lisääminen tarkoin valvotuissa 
oloissa yksilöiden luonnosta ottamisen vähentämisek-
si,

– toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten ar-
viointi.

15 artikla
liitteessä V olevassa a kohdassa lueteltujen luonnon-
varaisia eläinlajeja pyydystettäessä tai tapettaessa 
sekä sovellettaessa 16 artiklan mukaisesti poikkeuk-
sia liitteessä iV olevassa a kohdassa lueteltujen lajien 
luonnosta ottamiseen, pyydystämiseen tai tappami-
seen, jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien valikoi-
mattomien keinojen käyttö, jotka saattavat aiheuttaa 
lajin kantojen paikallisen häviämisen tai merkittävää 
häiriötä niille ja erityisesti:

a) liitteessä Vi olevassa a kohdassa lueteltujen 
pyydystämis- ja tappamiskeinojen käyttäminen;

b) liitteessä Vi olevassa b kohdassa mainituista 
kuljetusvälineistä tapahtuva pyydystäminen ja tappa-
minen.

16 artikla
1. jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja jollei 
poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan 
suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella le-
vinneisyysalueella, jäsenvaltiot voivat poiketa 12, 13 
ja 14 artiklan ja 15 artiklan a ja b alakohdan säännök-
sistä:

a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suoje-
lemiseksi ja luontotyyppien säilyttämiseksi;

b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäise-
miseksi, jotka koskevat viljelmiä, karjankasvatus- 
ta, metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omai-
suutta;

c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koske-
vista tai muista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja talou-

delliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen 
merkittävää hyötyä ympäristölle;

d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleen-
sijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoituksessa ja 
näiden tarkoitusten kannalta tarvittavien lisääntymis-
toimenpiteiden vuoksi, mukaan lukien kasvien keino-
tekoinen lisääminen;

e) salliakseen tarkoin valvotuissa oloissa vali-
koiden ja rajoitetusti tiettyjen liitteessä iV olevien la-
jien yksilöiden ottamisen ja hallussapidon kansallis-
ten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä ra-
joissa.

2. jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kahden vuoden välein komitean laatiman mallin mu-
kainen kertomus 1 kohdan mukaisesti täytäntöönpan-
nuista poikkeuksista. komissio antaa lausuntonsa 
näistä poikkeuksista viimeistään kahdentoista kuu-
kauden kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta ja 
ilmoittaa siitä komitealle.

3. kertomuksissa on selvitettävä:
a) lajit, joita poikkeukset koskevat ja poikkeuksen 

syy, mukaan lukien vaaran luonne, sekä ilmoit taen 
tarvittaessa hylätyt vaihtoehtoiset ratkaisut ja käytetyt 
tieteelliset tiedot;

b) eläinlajien pyydystämisessä tai tappamisessa 
sallitut keinot, välineet tai menetelmät ja syyt niiden 
käyttämiseen;

c) olosuhteet ajan ja paikan suhteen, joissa nämä 
poikkeukset on myönnetty;

d) viranomainen, joka on valtuutettu ilmoittamaan 
ja tarkastamaan, että vaaditut edellytykset täytetään, 
ja päättämään, mitä keinoja, välineitä ja menetelmiä 
voidaan käyttää, millä rajoituksilla ja minkä laitoksen 
toimesta, sekä ketkä henkilöt ovat vastuussa niiden 
toimeenpanemisesta;

e) käytetyt valvontatoimenpiteet ja saadut tu-
lokset.

tiedonannot

17 artikla
1. jäsenvaltioiden on laadittava kertomus tämän di-
rektiivin säännösten soveltamisesta joka kuudes vuosi 
23 artiklassa säädetyn määräajan päättymisestä. tä-
hän kertomukseen on sisällyttävä erityisesti tiedot, 
jotka koskevat 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja suo-
jelutoimenpiteitä, sekä arvio näiden toimenpiteiden 
vaikutuksista liitteessä i olevien luontotyyppien ja 
liitteessä ii olevien lajien suojelun tasoon, ja 11 artik-
lassa tarkoitetun seurannan tärkeimmät tulokset. 
tämä komitean laatiman mallin mukainen kertomus 
on toimitettava komissiolle ja asetettava yleisön saa-
taville.

2. komissio laatii yhteenvetokertomuksen 1 koh-
dassa tarkoitettujen kertomusten perusteella. tässä 
kertomuksessa on asianmukainen arvio toteutuneesta 
kehityksestä ja erityisesti siitä, miten natura 2000 on 
edistänyt 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. jäsenvaltioiden toimittamia tietoja koskevan 
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kertomuksen osan luonnos saatetaan kyseisen jäsen-
valtion viranomaisten tarkastettavaksi. komissio jul-
kaisee lopullisen kertomuksen saatettuaan sen ensin 
komitean tarkastettavaksi kahden vuoden kuluessa 1 
kohdassa tarkoitettujen kertomusten vastaanotta-
misesta ja toimittaa sen jäsenvaltioille, euroopan par-
lamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomiteal-
le.

3. jäsenvaltiot voivat merkitä tämän direktiivin 
mukaisesti osoitetut alueet komitean tätä tarkoitusta 
varten suunnittelemilla yhteisön merkintätauluilla.

tutkimus

18 artikla
1. jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 2 artiklassa il-
maistujen tavoitteiden ja 11 artiklassa tarkoitetun vel-
voitteen kannalta tarvittavaa tieteellistä tutkimustyö-
tä. ne vaihtavat tietoja, jotta jäsenvaltioiden ja yhtei-
sön tasolla toteutettu tutkimus voidaan yhteensovittaa 
moitteettomasti.

2. erityistä huomiota kiinnitetään 4 ja 10 artiklan 
täytäntöönpanon kannalta tarpeelliseen tieteelliseen 
työhön ja jäsenvaltioiden rajat ylittävää yhteistyötä 
tutkimuksen alalla kannustetaan.

Liitteiden muuttamismenettely

19 artikla
neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta tarpeelliset muutokset liitteiden i, ii, iii, 
V ja Vi mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehi-
tykseen.

neuvosto vahvistaa yksimielisesti komission eh-
dotuksesta tarpeelliset muutokset tämän direktiivin 
liitteen iV mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehi-
tykseen.

komitea

20 artikla
komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsen-
valtioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii 
komission edustaja.

21 artikla
1. komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen 
tarvittavista toimenpiteistä. komitea antaa lausun-
tonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja 
voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. lausunto 
annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 koh-
dassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä 
enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdo-
tuksesta. komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edus-
tajien äänet painotetaan edellä mainitussa artiklassa 

määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänes-
tykseen.

2. komissio päättää suunnitelluista toimenpiteis-
tä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. jos 
suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausun-
non mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio te-
kee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista 
toimenpiteistä. neuvosto ratkaisee asian määräenem-
mistöllä.

jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neu-
vostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toi-
menpiteistä.

Lisäsäännökset

22 artikla
jäsenvaltioiden on tämän direktiivin säännösten so-
veltamiseksi:

a) tutkittava liitteessä iV olevien alueellaan luon-
taisten lajien uudelleenistutuksen mahdollisuus, jos 
tämä toimenpide on omiaan myötävaikuttamaan nii-
den suojeluun sillä edellytyksellä, että tutkimuksen 
perusteella, jossa myös muissa jäsenvaltioissa tai 
muualla saadut kokemukset otetaan huomioon, voi-
daan katsoa, että lajin uudelleenistuttaminen myötä-
vaikuttaa tehokkaasti näiden lajien suotuisan suojelun 
tason ennalleen saattamiseen, ja toimenpide toteute-
taan vasta yleisen kuulemisen jälkeen;

b) varmistettava, että epäluontaisten lajien tahalli-
nen istuttaminen niiden alueella säännellään siten, 
että se ei aiheuta haittaa luontotyypeille niiden luon-
taisella levinneisyysalueella eikä luontaiselle luon-
nonvaraiselle eläimistölle tai kasvistolle, ja jos se kat-
sotaan tarpeelliseksi, kiellettävä tällainen istuttami-
nen. arvioinnin tulokset on annettava komitealle tie-
doksi;

c) edistettävä koulutusta ja yleistä valistusta kos-
kien tarvetta suojella luonnonvaraista eläimistöä ja 
kasvistoa ja säilyttää niiden elinympäristöjä sekä eri-
laisia luontotyyppejä.

Loppusäännökset

23 artikla
1. jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallin-
nolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa 
sen tiedoksiantamisesta. niiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle viipymättä.

2. näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä 
on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. jä-
senvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

3. jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktii-
vissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.
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24 artikla
tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 1992.

neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
arlindo Marques Cunha

1 eYVl n:o l 1, 1.1.1995, s. 135, direktiivi sellaise-
na kuin se on muutettuna itävallan, suomen ja ruot-
sin liittymissopimuksella.
2 eYVl n:o C 247, 21.9.1988, s. 3, eYVl n:o C 
195, 3.8.1990, s. 1.
3 eYVl n:o C 75, 20.3.1991, s. 12.
4 eYVl n:o C 31, 6.2.1991, s. 25.
5 eYVl n:o C 328, 7.12.1987, s. 1
6 eYVl n:o l 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi sellai-
sena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 
91/244/etu (eYVl n:o l 115, 8.5.1991, s. 41).
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Liite I

Yhteisön  tärkeinä  pitämät  luontotyypit,  joiden 
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoi-
mien alueita

tulkinta
Merkki ”x”, koodien välissä, osoittaa toisiinsa liitty-
viä luontotyyppejä, esimerkiksi 35.2 x 64.1 – Cory-
nephorus- ja agrostis-kasvuinen avoin niitty (35.2) 
sekä mannerdyynejä (64.1).
Merkki ”*” tarkoittaa ensisijaisia luontotyyppejä.

rannikkO- ja HalOFYYttiset 
luOntOtYYPit
avomeri- ja vuorovesialueet
rantakalliot ja -törmät sekä mukulakivi- tai kivikko-
rannat
atlantiset ja manneralueen marskimaat ja suolaniityt
Välimeren alueen ja termo-atlanttisen alueen marski-
maat ja suolaniityt
sisämaan suola- ja kipsiarot

rannikOiDen HiekkaDYYnit ja 
sisäMaan DYYnit
atlantin, Pohjanmeren ja itämeren rannikoiden me-
ridyynit
Välimeren rannikon meridyynit
sisämaan dyynit, vanhat ja kalkittomat

MakeanVeDen luOntOtYYPit
seisova vesi
Virtaavat vedet
Vapaina tai osin vapaina virtaavien vesireittien osat 
(pienet, keskikokoiset ja suuret uomat), joissa veden 
laatu ei ole merkittävästi huonontunut

lauHkean alueen nuMMet ja 
PensaikOt
sklerOFYYttiset PensaikOt 
(MatOrral)
Välimeren eteläpuoliset ja lauhkeat alueet
Välimeren alueen puukasvuinen matorral
termovälimerelliset ja pre-steppe pensaikot
Phrygana

luOntaiset ja PuOliluOntaiset niitYt
luonnonniityt
Puoliluontaiset kuivat niityt
nahkealehtiset laidunmetsät (dehesas)
Puoliluontaiset, suurruohoniityt
Mesofiiliset niityt

kOHOsuOt, letOt ja neVat
Happamat rahkasuot
runsaskalkkiset nevat

kalliOiset luOntOtYYPit ja luOlat
kivivyörymät
kivikkorinteiden kasmofyyttinen kasvillisuus
Muut kivikkoiset luontotyypit

Metsät
luontaisista lajeista koostuva, isoista puista ja tyypil-
lisestä aluskasvillisuudesta muodostuva (sub)luon tai-
nen metsäkasvillisuus, joka täyttää seuraavat kriteerit: 
harvinainen tai jäännösluonteinen ja/tai jossa elää yh-
teisön tärkeänä pitämiä lajeja.
euroopan lauhkean vyöhykkeen metsät
Välimeren alueen lehtimetsät
Välimeren alueen sklerofyyttiset metsät
alpiiniset ja subalpiiniset havumetsät
Välimeren alueen vuoristojen havupuumetsät
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Liite II

Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joi-
den suojelemiseksi on osoitettava erityisten suoje-
lutoimien alueita

tulkinta
a) liite ii täydentää liitettä i erityisten suojelutoimien 
alueiden yhtenäisen verkoston luomiseksi.
b) tässä liitteessä luetellut lajit on merkitty:
– lajin tai alalajin nimellä
taikka
– lajin korkeamman luokitusjärjestelmän mukaan tai 
kyseisen luokitusjärjestelmän tietyn osan mukaan.
lyhennys ”spp.” heimon tai suvun nimen jäljessä tar-
koittaa kaikkia kyseiseen heimoon tai lajiin kuuluvia 
lajeja.
c) tunnukset
tähti (*) ennen lajin nimeä tarkoittaa, että laji on en-
sisijaisesti suojeltava.
useimmat tässä liitteessä luetellut lajit on lueteltu 
myös liitteessä iV.
kun laji esiintyy tässä liitteessä, mutta ei liitteessä iV 
tai V, lajin nimen jälkeen on merkitty tunnus (o); kun 
laji on lueteltu tässä liitteessä ja myös liitteessä V, 
mutta ei liitteessä iV, lajin nimen jälkeen on merkitty 
tunnus (V).

a) eläiMet
selkärankaiset
nisäkkäät
inseCtiVOra
talpidae
Galemys pyrenaicus
CHirOPtera
rhinolophidae
rhinolophus blasii
rhinolophus euryale
rhinolophus ferrumequinum
rhinolophus hipposideros
rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythi
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

jYrsijät
sciuridae
spermophilus citellus
Castoridae
Castor fiber
Microtidae
Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola

PetOeläiMet
Canidae
*Canis lupus (espanjalaiset kannat; ainoastaan Due-
ron eteläpuolella elävät kannat; kreikkalaiset kannat; 
ainoastaan 39. leveyspiirin eteläpuolella elävät kan-
nat)
ursidae
*ursus arctos
Mustelidae
lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
lynx lynx
*lynx pardina
Phocidael
Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus
Phoca vitulina (V)
artiODaCtYla
Cervidae
*Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (luonnonkannat)
*Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (luonnonkannat – korsika ja 
sardinia)
rupicapra rupicapra balcanica
*rupicapra ornata
CetaCea
tursiops truncatus
Phocoena phocoena

Matelijat
testuDinata
testudinidae
testudo hermanni
testudo graeca
terstudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
emydidae
emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
sauria
lacertidae
lacerta monticola
lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
scincidae
Chalcides occidentalis
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHiDia
Colubridae
elaphe quatuorlineata
elaphe situla
Viperidae
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*Vipera schweizeri
Vipera ursinii

saMMakkOeläiMet
CauData
salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani
*salamandra salamandra aurorae
salamandrina terdigitata
triturus cristatus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
speleomantes ambrosii
speleomantes flavus
speleomantes genei
speleomantes imperialis
speleomantes supramontes
anura
Descoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
*alytes muletensis
ramidae
rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus insubricus

kalat
PetrOMYZOniFOrMes
Petromyzonidae
eudontomyzon spp. (o)
lampetra fluviatilis (V)
lampetra planeri (o)
lethenteron zanandrai (v)
Petromyzon marinus (o)
aCiPenseriFOrMes
acipenseridae
*acipenser naccarii
*acipenser sturio
atHeriniFOrMes
Cyprinodontidae
aphanius iberus (o)
aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
salMOniFOrMes
salmonidae
Hucho hucho (luonnonkannat) (V)
salmo salar (ainoastaan makeassa vedessä) (V)
salmo marmoradus (o)
salmo macrostigma (o)
Coregonidae
*Coregonus oxyrhynchus (Pohjanmeren eräiden  
alueiden vaelluskannat)
CYPriniFOrMes
Cyprinidae
alburnus vulturius (o)

alburnus albidus (o)
anaecypris hispanica
aspius aspius (o)
Barbus plebejus (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus capito (V)
Barbus comiza (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma polylepis (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
iberocypris palaciosi (o)
*ladigesocypris ghigii (o)
leuciscus lucomonis (o)
leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
rutilus pigus (o)
rutilus rubilio (o)
rutilus arcasii (o)
rutilus macrolepidotus (o)
rutilus lemmingii (o)
rutilus friesii meidingeri (o)
rutilus alburnoides (o)
rhodeus sericeus amarus (o)
scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis conspersa (o)
Cobitis larvata (o)
Cobitis trichonica (o)
Cobitis taenia (o)
Misgurnis fossilis (o)
sabanejewia aurata (o)
PerCiFOrMes
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) paitsi Zingelasper ja Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Pomatoschistus canastrini (o)
Padagobius panizzai (o)
Padagobius nigricans (o)
CluPeiFOrMes
Clupeidae
alosa spp. (V)
sCOrPaeniFOrMes
Cottidae
Cottus ferruginosus (o)
Cottus petiti (o)
Cottus gobio (o)
siluriFOrMes
siluridae
silurus aristotelis (V)

selkäranGattOMat
niVeljalkaiset
CrustaCea
Decapoda
austropotamobius pallipes (V)
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inseCta
Coleoptera
Buprestis splendens
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dysticus latissimus
Graphoderus bilineatus
limoniscus violaceus (o)
lucanus cervus (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
*rosalia alpina
lepidoptera
*Callimorpha quadripunctata (o)
Coenonympha oedippus
erebia calcaria
erebia christi
eriogaster catax
euphydryas aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hypodryas maturna
lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Mantodea
apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
leucorrhina pectoralis
lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogumphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata

nilViäiset
GastrOPODa
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tebellata
Discus defloratus
Discus guerinianus
elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
leiostyla abbreviata
leiostyla cassida
leiostyla corneocostata
leiostyla gibba
leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BiValVia
unionoida
Margaritifera margaritifera (V)
unio crassus

b) kasVit
PteriDOPHYta
asPleniaCeae
asplenium jahandiezii (litard.) rouy
BleCHnaCeae
Woodwardia radicans (l.) sm.
DiCksOniaCeae
Culcita macrocarpa C. Presl
DrYOPteriDaCeae
*Dryopteris corleyi Fraser-jenk.
HYMenOPHYllaCeae
trichomanes speciosum Willd.
isOetaCeae
isoetes boryana Durieu
isoetes malinverniana Ces. & De not.
MarsileaCeae
Marsilea batardae launert
Marsilea quadrifolia l.
Marsilea strigosa Willd.
OPHiOGlOssaCeae
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum a. Braun
GYMnOsPerMae
PinaCeae
*abies nebrodensis (lojac.) Mattei
anGiOsPerMae
alisMataCeae
Caldesia parnassifolia (l.) Parl.
luronium natans (l.) raf.
aMarYlliDaCeae
leucojum nicaeense ard.
narcissus asturiensis (jordan) Pugsley
narcissus calcicola Mendonça
narcissus cyclamineus DC.
narcissus fernandesii G. Pedro
narcissus humilis (Cav.) traub
*narcissus nevadensis Pugsley
narcissus pseudonarcissus l.
subsp. nobilis (Haw.) a. Fernandes
narcissus scaberulus Henriq.
narcissus triandrus (salisb.) D. a. Webb
subsp. capax (salisb.) D. a. Webb.
narcissus viridiflorus schousboe
BOraGinaCeae
*anchusa crispa Viv.
*lithodora nitida (H. ern) r. Fernandes
Myosotis lusitanica schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia r. afonso
Omphalodes kuzinskyana Willk.
*Omphalodes littoralis lehm.
solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
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*symphytum cycladense Pawl.
CaMPanulaCeae
asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De not.
jasione crispa (Pourret) samp.
subsp. serpentinica Pinto da silva
jasione lusitanica a. DC.
CarYPHYllaCeae
*arenaria nevadensis Boiss- & reuter
arenaria provincialis Chater & Halliday
Dianthus cintranus Boiss. & reuter
subsp. cintranus Boiss. & reuter
Dianthus marizii (samp.) samp.
Dianthus rupicola Biv.
*Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco
*Herniaria latifolia lapeyr.
subsp. litardierei gamis
Herniaria maritima link
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
silene cintrana rothm.
*silene hicesiae Brullo & signorello
silene hifacensis rouy ex Willk.
*silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
silene longicilia (Brot.) Otth.
silene mariana Pau
*silene orphanidis Boiss.
*silene rothmaleri Pinto da silva
*silene velutina Pourret ex loisel.
CHenOPODiaCeae
*Bassia saxicola (Guss.) a. j. scott
*kochia saxicola Guss.
*salicornia veneta Pignatti & lausi
CistaCeae
Cistus palhinhae ingram
Halimium verticillatum (Brot.) sennen
Helianthemum alypoides losa & rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
*tuberaria major (Willk.) Pinto da silva & roseria
COMPOsitae
*anthemis glaberrima (rech. f.) Greuter
*artemisia granatensis Boiss.
*aster pyrenaeus Desf. ex DC.
*aster sorrentinii (tod) lojac.
*Carduus myriacanthus salzm. ex DC.
*Centaurea alba l.
subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
*Centaurea alba l.
subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
*Centaurea attica nyman
subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
*Centaurea balearica j. D. rodriguez
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & rivas Goday
*Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Bianca
*Centaurea horrida Badaro

*Centaurea kalambakensis Freyn & sint.
Centaurea kartschiana scop.
*Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & link
subsp. herminii (rouy) Dostál
*Centraurea niederi Heldr.
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
*Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca
Centaurea rothmalerana (arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (kunze) Willd.
*jurinea cyanoides (l.) reichenb.
jurinea fontqueri Cuatrec.
*lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
leontodon boryi Boiss.
*leontodon siculus (Guss.) Finch & sell
leuzea longifolia Hoffmanns. & link
ligularia sibirica (l.) Cass.
santolina impressa Hoffmanns. & link
santolina semidentata Hoffmanns. & link
*senecio elodes Boiss. ex DC.
senecio nevadensis Boiss. & reuter
COnVOlVulaCeae
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Convolvulus Fernandes Pinto da silva & teles
CruCiFerae
alyssum pyrenaicum lapeyr.
arabis sadina (samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (samp.) rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss.
Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da silva
*Coincya rupestris rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Gampo
*Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) rothm.
erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*iberis arbuscula runemark
iberis procumbens lange
subsp. microcarpa Franco & Pinto da silva
*ionopsidium acaule (Desf.) reichenb.
ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex arcang.
sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
sisymbrium supinum l.
CYPeraCeae
*Carex panormitana Guss.
eleocharis carniolica koch
DiOsCOreaCeae
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DrOseraCeae
aldrovanda vesiculosa l.
euPHOrBiaCeae
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*euphorbia margalidiana kuhbier & lewejohann
euphorbia transtagana Boiss.
GentianaCeae
*Centaurium rigualii esteve Chueca
*Centaurium somedanum lainz
Gentiana ligustica r. de Vilm. & Chopinet
Gentianella angelica (Pugsley) e. F. Warburg
GeraniaCeae
*erodium astragaloides Boiss. & reuter
erodium paularense Fernandez-Gonzalez & izco
*erodium rupicola Boiss.
GraMineae
avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Coleanthus subtilis (tratt.) seidl
Festuca brigantina (Markgr.–Dannenb.) Markgr.–
Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & r. afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca sumilusitanica Franco & r. afonso
Gaudinia hispanica stace & tutin
Holcus setiglumis Boiss. & reuter
subsp. duriensis Pinto da silva
Micropyropsis tuberosa romero – Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (link) j. Holub
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*stipa austroitalica Martinovsky
*stipa bavarica Martinovsky & H. scholz
*stipa veneta Moraldo
GrOssulariaCeae
*ribes sardum Martelli
HYPeriCaCeae
*Hypericum aciferum (Greuter) n. k. B. robson
junCaCeae
juncus valvatus link
laBiatae
Dracocephalum austriacum l.
*Micromeria taygetea P. H. Davis
nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
*nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus l.
sideritis incana
subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
sideritis javalambrensis Pau
sideritis serrata Cav. ex lag.
teucrium lepicephalum Pau
teucrium turredanum losa & rivas Goday
*thymus camphoratus Hoffmanns. & link
thymus carnosus Boiss.
*thymus cephalotos l.
leGuMinOsae
anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & e. sierra
*astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*astragalus aquilanus anzalone
astragalus cetralpinus Braun-Blanquet
*astragalus maritimus Moris
astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) ser.
subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii lange
trifolium saxatile all.
*Vicia bifoliolata j. D. rodriguez
lentiBulariaCeae
Pinguicula nevadensis (lindb.) Casper
liliaCeae
allium grosii Font Quer
*androcymbium rechingeri Greuter
*asphodelus bento-rainhae P. silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & link) rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) tod.
linaCeae
*linum muelleri Moris
lYtHraCeae
*lythrum flexuosum lag.
MalVaCeae
kosteletzkya pentacarpos (l.) ledeb.
najaDaCeae
najas flexilis (Willd.) rostk. & W. l. schmidt
OrCHiDaCeae
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus l.
liparis loeselii (l.) rich.
*Ophrys lunulata Parl.
PaeOniaCeae
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica tzanoudakis
Paeonia clusii F. C. stern
subsp. rhodia (stearn) tzanoudakis
PalMae
Phoenix theophrasti Greuter
PlantaGinaCeae
Plantago algarbiensis samp.
Plantago almogravensis Franco
PluMBaGinaCeae
armeria berlengensis Daveau
*armeria helodes Martini & Pold
armeria negleta Girard
armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*armeria rouyana Daveau
armeria soleirolii (Duby) Godron
armeria velutina Welv. ex Boiss. & reuter
limonium dodartii (Girard) O. kuntze
subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
*limonium insulare (Beg. & landi) arrig. & Diana
limonium lanceolatum (Hoffmanns. & link) Franco
limonium multiflorum erben
*limonium pseudolaetum arrig. & Diana
*limonium strictissimum (salzmann) arrig.
POlYGOnaCeae
Polygonum praelongum Coode & Cullen
rumex rupestris le Gall
PriMulaCeae
androsace mathildae levier
androsace pyrenaica lam.
*Primula apennina Widmer
Primula palinuri Petagna
soldanella villosa Darracq.
ranunCulaCeae
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*aconitum corsicum Gayer
adonis distorta ten.
aquilegia bertolonii schott
aquilegia kitaibelii schott
*aquilegia pyrenaica D. C.
subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
*Consolida samia P. H. Davis
Pulsatilla patens (l.) Miller
*ranunculus weyleri Mares
reseDaCeae
*reseda decursiva Forssk.
rOsaCeae
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
ruBiaCeae
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & reuter
saliCaCeae
salix salvifolia Brot.
subsp. australis Franco
santalaCeae
thesium ebracteatum Hayne
saXiFraGaCeae
saxifraga berica (Beguinot) D. a. Webb
saxifraga florulenta Moretti
saxifraga hirculus l.
saxifraga tombeanensis Boiss. ex engl.
sCrOPHulariaCeae
antirrhinum charidemi lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (lange) lange
subsp. lusitanicum r. Fernandes
*euphrasia genargentea (Feoli) Diana
euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
linaria algarviana Chav.
linaria coutinhoi Valdén
*linaria ficalhoana rouy
linaria flava (Poiret) Desf.
*linaria hellenica turrill
*linaria ricardoi Cout.
*linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
linaria tonzigii lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & link
*Veronica oataea l.-a. Gustavson
selaGinaCeae
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
sOlanaCeae
*atropa baetica Willk.
tHYMelaeaCeae
Daphne petraea leybold
*Daphne rodriguezii texidor
ulMaCeae
Zelkova abelicea (lam.) Boiss.
uMBelliFerae
*angelica heterocarpa lloyd
angelica palustris (Besser) Hoffm.
*apium bermejoi llorens
apium repens (jacq.) lag.
athamanta cortiana Ferraini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter

eryngium alpinum l.
*eryngium viviparum Gay
*laserpitium longiradium Boiss.
*naufraga belearica Constans & Cannon
*Oenenthe conioides lange
Petagnia saniculifolia Guss.
rouya polygama (Desf.) Coincy
*seseli intricatum Boiss.
thorella verticillatinundata (thore) Brig.
ValerianaCeae
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
ViOlaCeae
*Viola hispida lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
alemmat kasvit
BrYOPHYta
Bruchia vogesiaca schwaegr. (o)
*Bryoerythrophyllum machadoanum (sergio)  
M. Hill (o)
Buxbaumia viridis (Moug. ex lam. & DC.) Brid. ex 
Moug. & nestl. (o)
Dichelyma capillaceum (Wigh.) Myr. (o)
Dicranum viride (sull. & lesq.) lindb. (o)
Distichophyllum caranatum Dix. & nich. (o)
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
jungermannia handelii (schiffn.) amak. (o)
Mannia triandra (scop.) Grolle (o)
*Marsupella profunda lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
nothothylas orbicularis (schwein.) sull. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii nees & Goot. ex lehm. (o)
riccia breidleri jur. ex steph. (o)
riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
scapania massolongi (k. Muell.) k. Muell. (o)
sphagnum pylaisii Brid. (o)
tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)
MakrOnesian lajit
PteriDOPHYta
HYMenOPHYllaCeae
Hymenophyllum madarensis Gibby & lovis
DrYOPteriDaCeae
*Polystichum drepanum (sw.) C. Presl.
isOetaCeae
isoetes azorica Durieu & Paiva
MarsiliaCeae
*Marsilea azorica launert & Paiva
anGiOsPerMae
asClePiaDaCeae
Caralluma burchardii n. e. Brown
*Ceropegia chrysantha svent.
BOraGinaCeae
echium candicans l. fil.
*echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in seub.
CaMPanulaCeae
*azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (l. f.) DC.
*Musschia wollastonii lowe
CaPriFOliaCeae
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*sambucus palmensis link
CarYOPHYllaCeae
spergularia azorica (kindb.) lebel
CelastraCeae
Maytenus umbellata (r. Br.) Mabb.
CHenOPODiaCeae
Beta patula ait.
CistaCeae
Cistus chinamadensis Banares & romero
*Helianthemum bystropogophyllum svent.
COMPOsitae
andryala crithmifolia ait.
*argyranthemum lidii Humphries
argyranthemum thalassophylum (svent.) Hump.
argyranthemum Winterii (svent.) Humphries
*atractylis arbuscula svent. & Michaelis
atractylis preauxiana schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (lowe) Hansen
Cirsium latifolium lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum oligocephala (svent. & Bzamw.)
*lactuca watsoniana trel.
*Onopordum nogalesii svent.
*Onopordum carduelinum Bolle
*Pericallis hadrosoma svent.
Phagnalon benettii lowe
stemmacantha cynaroides (Chr. son. in Buch) Ditt
sventenia bupleuroides Font Quer
*tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
COnVOlVulaCeae
*Convolvulus caput-medusae lowe
*Convolvulus lopez-socasii svent.
*Convolvulus massonii a. Dietr.
CrassulaCeae
aeonium gomeraense Praeger
aeonium saundersii Bolle
aichryson dumosum (lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & scholz
sedum brissemoretii raymond-Hamet
CruCiFerae
*Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
*Crambe sventenii r. Petters ex Bramwell & sund.
*Parolinia schizogynoides svent.
sinapidendron rupestre (ait.) lowe
CYPeraCeae
Carex malato-belizii raymond
DiPsaCaCeae
scabiosa nitens roemer & j. a. schultes
eriCaCeae
erica scoparia l.
subsp. azorica (Hochst.) D. a. Webb
euPHOrBiaCeae
*euphorbia handiensis Burchard
euphorbia lambii svent.
euphorbia stygiana H. C. Watson
GeraniaCeae

*Geranium maderense P. F. Yeo
GraMineae
Deschampsia maderensis (Haech. & Born.)
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
laBiatae
*sideritis cystosiphon svent.
*sideritis discolor (Webb ex de noe) Bolle
sideritis infernalis Bolle
sideritis marmorea Bolle
teucrium abutiloides l’Hér
teucrium betonicum l’Hér
leGuMinOsae
*anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
anthyllis lemanniana lowe
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel
*lotus azoricus P. W. Ball
lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
*lotus kunkelii (e. Chueca) D. Bramwell & al.
*teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*teline salsoloides arco & acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
liliaCeae
*androcymbium psammophilum svent.
scilla maderensis Menezes
semele maderensis Costa
lOrantHaCeae
arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw
MYriCaCeae
*Myrica rivas-martinezii santos.
OleaCeae
jasminum azoricum l.
Picconia azorica (tutin) knobl.
OrCHiDaCeae
Goodyera macrophylla lowe
PittOsPOraCeae
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex ait.
PlantaGinaCeae
Plantago malato-belizii lawalree
PluMBaGinaCeae
*limonium arborescens (Brouss.) kuntze
limonium dendroides svent.
*limonium spectabile (svent.) kunkel & sunding
*limonium sventenil santos & Fernandez Galvan
POlYGOnaCeae
rumex azoricus rech. fil.
rHaMnaCeae
Frangula azorica tutin
rOsaCeae
*Bencomia brachystachya svent.
Bencomia sphaerocarpa svent.
*Chamaemeles coriacea lindl.
Dendriopterium pulidoi svent.
Marcetella madernsis (Born.) svent.
Prunus lusitanica l.
subsp. azorica (Mouillef.) Franco
sorbus maderensis (lowe) Docle
santalaCeae
kunkeliella subsucculenta kammer
sCrOPHulariaCeae
*euphrasia azorica Wats
euphrasia grandiflora Hochst. ex seub.
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*isoplexis chalcantha svent. & O’shanahan
isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (lowe) Benth.
sibthorpia peregrina l.
selaGinaCeae
*Globularia ascanii D. Bramwell & kunkel
*Globularia sarcophylla svent.
sOlanaCeae
*solanum lidii sunding
uMBelliFerae
ammi trifoliatum (H. C. Watson) trelease
Bupleurum handiense (Bolle) kunkel

Chaerophyllum azoricum trelease
Ferula latipinna santos
Melanoselinum decipiens (schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis lowe
Oenanthe divaricata (r. Br.) Mabb.
sanicula azorica Guthnick ex seub.
ViOlaCeae
Viola paradoxa lowe
alemmat kasvit
BrYOPHYta
*echinodium spinosum (Mitt.) jur. (o)
*thamnobryum fernandesii sergio (o)
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Liite III

Yhteisön  tärkeiksi  pitämiksi  alueiksi  soveltuvien 
alueiden ja erityisten suojelutoimien alueiden va-
lintaperusteet

1 VaiHe: kansallinen arviointi alueiden suhteellises-
ta merkityksestä kullekin liitteessä i mainitulle luon-
totyypille ja kullekin liitteessä ii mainitulle lajille 
(mukaan lukien ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit 
ja ensisijaisesti suojeltavat lajit)

a alueen arviointiperusteet liitteessä i mainitun 
luontotyypin osalta

a) luontotyypin edustavuus kyseisellä alueella.
b) luontotyypin pinta-ala verrattuna kyseisen 

luontotyypin kokonaispinta-alaan kansallisella 
 alueella.

c) kyseisen luontotyypin rakenteen ja toimintojen 
suojeluaste sekä mahdollisuudet palauttaa alkuperäi-
nen tila.

d) Yleisarviointi alueen merkityksestä kyseisen 
luontotyypin suojelulle.

B alueen arviointiperusteet jonkin liitteessä ii 
mainitun lajin osalta

a) alueella elävän lajin kannan koko ja tiheys ver-
rattuna kansallisen alueen muihin kantoihin.

b) kyseisen lajin ja sen elvyttämismahdollisuuk-
sien kannalta tärkeiden elinympäristötekijöiden suo-
jeluaste.

c) alueella elävän kannan eristyneisyys verrattu-
na lajin luontaiseen levinneisyyteen.

d) Yleisarviointi alueen merkityksestä kyseisen 
lajin suojelulle.

C jäsenvaltiot luokittelevat näiden perusteiden 
mukaan alueet, joiden ne kansallisessa luettelossaan 
ehdottavat soveltuvan yhteisön tärkeiksi pitämiksi 

alueiksi sen mukaan, mikä niiden suhteellinen merki-
tys on jonkin liitteessä i mainitun luontotyypin tai liit-
teessä ii mainitun lajin suojelulle.

D luettelossa osoitetaan ne alueet, joilla on jäsen-
valtioiden edellä a ja B kohdan perusteiden mukaan 
valitsemat ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit ja en-
sisijaisesti suojeltavat lajit.

2 VaiHe: arviointi kansallisten luetteloiden sisältä-
mien alueiden tärkeydestä yhteisölle

1 kaikki jäsenvaltioiden 1 vaiheessa yksilöimät 
alueet, joilla on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi 
ja/tai laji, katsotaan yhteisön tärkeiksi pitämiksi 
 alueiksi.

2 arvioitaessa jäsenvaltioiden luetteloihin sisälty-
vien muiden alueiden tärkeyttä yhteisön kannalta, esi-
merkiksi sitä, miten ne vaikuttavat liitteessä i maini-
tun luontotyypin tai liitteessä ii mainitun lajin suotui-
san suojelutason säilyttämiseen tai ennalleen saatta-
miseen ja/tai natura 2000:n yhtenäisyyteen, otetaan 
huomioon seuraavat seikat:

a) alueen suhteellinen merkitys kansallisella ta-
solla,

b) alueen maantieteellinen sijainti liitteessä ii 
mainittujen lajien muuttoreitteihin nähden sekä se, 
kuuluuko alue molemmin puolin yhteisömaiden yhtä 
tai useampaa yhteistä rajaa sijaitsevaan yhtenäiseen 
ekosysteemiin,

c) alueen kokonaispinta-ala,
d) liitteessä i mainittujen luontotyyppien ja liit-

teessä ii mainittujen lajien lukumäärä alueella,
e) alueen yleinen ekologinen merkitys kyseisille 

luonnonmaantieteellisille alueille ja/tai koko 2 artik-
lassa mainitulle alueelle, sekä alueen ominaisuuksien 
luonteenomaisten tai ainutlaatuisten piirteiden että 
niiden toisiinsa liittymisen kannalta.
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Liite IV

Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jot-
ka edellyttävät tiukkaa suojelua

tässä liitteessä luetellut lajit on merkitty:
– lajin tai alalajin nimellä
taikka
– lajin korkeamman luokitusjärjestelmän mukaan tai 
kyseisen luokitusjärjestelmän tietyn osan mukaan.
lyhennys ”spp.” heimon tai suvun nimen jäljessä tar-
koittaa kaikkia kyseiseen heimoon tai lajiin kuuluvia 
lajeja.

a) eläiMet
selkärankaiset
nisäkkäät
inseCtiVOra
erinaceidae
erinaceus algirus
soricidae
Crocidura canariensis
talpidae
Galemys pyrenaicus
MiCrOCHirOPtera
samtliga arter

jYrsijät
Gliridae
kaikki lajit (paitsi Glis glis ja eliomys quercinus)
sciuridae
Citellus citellus
sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Zapodidae
sicista betulina
Hystricidae
Hystrix cristata

PetOeläiMet
Canidae
Canis lupus (lukuun ottamatta Dueron pohjoisenpuo-
leisia espanjalaisia kantoja ja 39. leveyspiirin pohjoi-
senpuoleisia kreikkalaisia kantoja)
ursidae
ursus arctos
Mustelidae
lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Felis silvestris
lynx lynx
lynx pardina
Phocidae

Monachus monachus
artiODaCtYla
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (luonnonkannat)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (luonnonkannat – korsika ja 
sardinia)
rupicapra rupicapra balcanica
rupicapra ornata
CetaCea
kaikki lajit

Matelijat
testuDinata
testudinidae
testudo hermanni
testudo graeca
testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
lepidochelys kempii
eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
emydidae
emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
sauria
lacertidae
algyroides fitzingeri
algyroides marchi
algyroides moreoticus
algyroides nigropunctatus
lacerta agilis
lacerta bedriagae
lacerta danfordi
lacerta dugesi
lacerta graeca
lacerta horvathi
lacerta monticola
lacerta schreiberi
lacerta trilineata
lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
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podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
scincidae
ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkomidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
tarentola angustimentalis
tarentola boettgeri
tarentola delalandii
tarentola gomerensis
agamidae
stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
anguidae
Ophisaurus apodus
OPHiDia
Colubridae
Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
eirenis modesta
elaphe longissima
elaphe quatuorlineata
elaphe situla
natrix natrix cetti
natrix natrix corsa
natrix tessellata
telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (lukuun ottamatta espanjalaisia kanto-
ja)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
eryx jaculus

saMMakkOeläiMet
CauData
salamandridae
Chiglossa lusitanica
euproctus asper
euproctus montanus
eupructus platycephalus

salamandra atra
salamandra aurorae
salamandra lanzai
salamandra luschani
salamandrina terdigata
triturus carnifex
triturus cristatus
triturus italicus
triturus karelinii
triturus marmoratus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
speleomantes ambrosii
speleomantes flavus
speleomantes genei
speleomantes imperialis
speleomantes italicus
speleomantes supramontes
anura
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
alytes cisternasii
alytes muletensis
alytes obstetricans
ranidae
rana arvalis
rana dalmatina
rana graeca
rana iberica
rana italica
rana latastei
rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

kalat
aCiPenseriFOrMes
acipenseridae
acipenser naccarii
acipenser sturio
atHeriniFOrMes
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
CYPriniFOrMes
Cyprinidae
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anaecypris hispanica
PerCiFOrMes
Percidae
Zingel asper
salMOniFOrMes
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (Pohjanmeren eräiden aluei-
den vaelluskannat)

selkäranGattOMat
niVeljalkaiset
inseCta
Coleoptera
Busprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
rosalia alpina
lepidoptera
apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
erebia calcaria
erebia christi
erebia sudetica
eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
lopinga achine
lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea
apteromantis aptera
Odonata
aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
leucorrhina albifrons
leucorrhina caudalis
leucorrhina pectoralis
lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
stylurus flavipes
sympecma braueri
Orthoptera

Baetica ustulata
saga pedo
araCHniDa
araneae
Macrothele calpeiana

nilViäiset
GastrOPODa
Prosobranchia
Patella feruginea
stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
leiostyla abbreviata
leiostyla cassida
leiostyla corneocostata
leiostyla gibba
leiostyla lamellosa
BiValVia
anisomyaria
lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
unionoida
Margaritifera auricularia
unio crassus
eCHinODerMata
echinoidea
Centrostephanus longispinus

b) kasVit
liitteessä iV oleva b kohta sisältää kaikki kasvilajit, 
jotka on lueteltu liitteessä ii b(1) ja sen lisäksi seuraa-
vassa luetellut lajit.
PteriDOPHYta
asPleniaCeae
asplenium hemionitis l.
anGiOsPerMae
aGaVaCeae
Dracaena draco (l.) l.
aMarYlliDaCeae
narcissus longispathus Pugsley
narcissus triandrus l.
BerBeriDaCeae
Berberis madarensis lowe
CaMPanulaCeae
Campanula morettiana reichenb.
Physoplexis comosa (l.) schur.
CarYOPHYllaCeae
Moehringia fontqueri Pau
COMPOsitae
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argyranthemum pinnatifidum (l. f.) lowe
subsp. succulentum (lowe) C. j. Humphries
Helichrysum sibthorpii rouy
Picris willkommii (schultz Bip.) nyman
santolina elegans Boiss. ex DC.
senecio caespitosus Brot.
senecio lagascanus DC.
subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da silva
Wagenitzia lncifolia (sieber ex sprengel) Dostal
CruCiFerae
Murbeckiella sousae rothm.
euPHOrBiaCeae
euphorbia nevadensis Boiss. & reuter
GesneriaCeae
jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
ramonda serbica Pancic
iriDaCeae
Crocus etruscus Parl.
iris boissieri Henriq.
iris marisca ricci & Colasante
laBiatae
rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
teucrium charidemi sandwith
thymus capitellatus Hoffmanns. & link
thymus villosus l.
subsp. villosus l.
liliaCeae
androcymbium europeum (lange) k. richter
Bellavalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica rix
Fritillaria drenovskii Dogen & stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) rix
Fritillaria obliqua ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
scilla beirana samp.
scilla odorata link
OrCHiDaCeae
Orprys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum simsmerh.
spiranthes aestivalis (Poiret) l. C. M. richard
PriMulaCeae
androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis tratt.
ranunCulaCeae
aquilegia alpina l.
saPOtaCeae
sideroxylon marmulano Banks ex lowe
saXiFraGaCeae
saxifraga cintrana kuzinsky ex Willk.
saxifraga portosanctana Boiss.
saxifraga presolanensis engl.
saxifraga valdensis DC.
saxifraga vayredana luizet
sCrOPHulariaCeae
antirrhinum lopesianum rothm.
lindernia procumbens (krocker) Philcox
sOlanaCeae
Mandragora officinarum l.
tHYMelaeaCeae
thymelaea broterana P. Cout.
uMBelliFerae
Bunium brevifolium lowe
ViOlaCeae
Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

(1) lukuunottamatta liitteessä ii olevan b kohdan 
bryophytes.
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Liite V

Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joi-
den ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaa-
tia hyödyntämisen sääntelyä

tässä liitteessä luetellut lajit on merkitty:
– lajin tai alalajin nimellä
taikka
– lajin korkeamman luokitusjärjestelmän mukaan tai 
kyseisen luokitusjärjestelmän tietyn osan mukaan.
lyhennys ”spp.” heimon tai suvun nimen jäljessä tar-
koittaa kaikkia kyseiseen heimoon tai lajiin kuuluvia 
lajeja.

a) eläiMet
selkärankaiset
nisäkkäät
CarniVOra
Canidae
Canis aureus
Canis lupus (Dueron eteläpuolella elävät espanjalaiset 
kannat; 39. leveyspiirin eteläpuolella elävät kreikka-
laiset kannat)
Mustelidae
Martes martes
Mustela putorius
Phocidae
kaikki lajit, joita ei mainita liitteessä iV
Viverridae
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
DuPliCiDentata
leporidae
lepus timidus
artiODaCtYla
Bovidae
Capra ibex
Capra pyrenaica (paitsi Capra pyrenaica pyrenaica)
rupicapra rupicapra (paitsi rupicapra rupicapra bal-
canica)

saMMakkOeläiMet
anura
ranidae
rana esculenta
rana perazi
rana ridibunda
rana temporaria

kalat
PetrOMYZOniFOrMes
Petromyzonidae
lampetra fluviatilis
lethenteron zanandrai
aCiPenseriFOrMes
acipenseridae
kaikki lajit, joita ei mainita liitteessä iV
salMOniFOrMes
salmonidae

thymallus thymallus
Coregonus spp. (paitsi Coregonus oxyrhynchos - Poh-
janmeren eräiden alueiden vaelluskannat)
Hucho hucho
salmo salar (yksinomaan makeassa vedessä)
Cyprinidae
Barbus spp.
PerCiFOrMes
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel
CluPeiFOrMes
Clupeidae
alosa spp.
siluriFOrMes
siluridae
silurus aristotelis

selkäranGattOMat
COelenterata
CniDaria
Corallium rubrum
MOllusCa
GastrOPODa – stYlOMMatOPHOra
Helicidae
Helix pomatia
BiValVia – uniOnOiDa
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
unionidae
Microcondylaea compressa
unio elongatulus
anneliDa
HiruDinOiDea – arHYnCHOBDellae
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
artHrOPODa
CrustaCea – DeCaPODa
astacidae
astacus astacus
austropotamobius pallipes
austropotamobius torrentium
scyllaridae
scyllarides latus
inseCta – lePiDOPtera
saturniidae
Graellsia isabellae

b) kasVit
alGae
rHODOPHYta
COrallinaCeae
lithothamnium coralloides. Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) adey & Mckibbin
liCHenes
ClaDOniaCeae
Cladonia l. subgenus Cladina (nyl.) Vain.
BrYOPHYta
MusCi
leuCOBrYaCeae
leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
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sPHaGnaCeae
sphagnum l. spp. (paitsi sphagnum pylasii Brid.)
PteriDOPHYta
lycopodium spp.
anGiOsPerMae
aMarYlliDaCeae
Galanthus nivalis l.
narcissus bulbocodium l.
narcissus juncifolius lagasca
COMPOsitae
arnica montana l.
artemisia eriantha ten
artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum l.
subsp. tournefortii (rouy) P. Cout.
CruCiFerae
alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (l.) DC.
subsp. graccilima (samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (lam.) rothm.
subsp. herminii (rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GentianaCeae
Gentiana lutea l.
iriDaCeae
iris lusitanica ker-Gawler

laBiatae
teucrium salviastrum schreber
subsp. salviastrum schreber
leGuMinOsae
anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da silva
Dorycnium pentaphyllum scop.
subsp. transmontana Franco
ulex densus Welw. ex Webb.
liliaCeae
lilium rubrum lmk
ruscus aculeatus l.
PluMBaGinaCeae
armeria sampaio (Bernis) nieto Feliner
rOsaCeae
rubus genevieri Boreau
subsp. herminii (samp.) P. Cout.
sCrOPHulariaCeae
anarrhinum longipedicelatum r. Fernandes
euphrasia mendonçae samp.
scrophularia grandiflora DC.
subsp. grandiflora DC.
scrophularia berminii Hoffmanns & link
scrophularia sublyrata Brot.
COMPOsitae
leuzea rhaponticoides Graells
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Liite VI

kielletyt  pyynti-  ja  tappomenetelmät  ja  -välineet 
sekä kuljetusvälineet

a) Valikoimattomat menetelmät
nisäkkäät
– sokeiden tai runneltujen eläinten käyttäminen hou-
kuttimina
– nauhurit
– sähköiset ja elektroniset tappo- tai tainnutusväli-
neet
– keinovalolähteet
– peilit ja muut häikäisevät laitteet
– kohteita valaisevat laitteet
– yöllä ampumista varten tehdyt pimeänäkölaitteet, 
joissa on elektroninen kuvan suurennin tai kuvan 
muunnin

– räjähteet
– toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomat 
verkot
– toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomat 
loukut
– varsijouset
– myrkyt ja myrkky- tai nukutussyötit
– uloskaasuttaminen tai -savustaminen
– puoliautomaatti- tai automaattiaseet, joiden lippaa-
seen mahtuu enemmän kuin kaksi panosta

kalat
– myrkyt
– räjähteet

b) kuljetusmenetelmät
– lentokoneet
– moottoriajoneuvot
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Neuvoston direktiivi 79/409/eY

annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979

luonnonvaraisten lintujen suojelusta

euroopan yhteisöjen neuvosto, joka
neuvoston direktiivi,
ottaa huomioon euroopan talousyhteisön perusta-

missopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen1,
ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon2,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun-

non3,
sekä katsoo, että euroopan yhteisöjen ympäristö-

toimintaohjelmasta 22 päivänä marraskuuta 19734 an-
netussa neuvoston julistuksessa määrätään erityistoi-
mista lintujen suojelemiseksi; julistusta täydentää eu-
roopan yhteisöjen ympäristöpolitiikan ja toimintaoh-
jelman jatkamista ja toteuttamista koskeva 17 touko-
kuuta 1977 annettu euroopan yhteisöjen neuvoston ja 
neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitus-
ten päätöslauselma5,

monien sellaisten luonnonvaraisten lintulajien kan-
nat, joiden luontaisena elinympäristönä on jäsenvalti-
oiden eurooppaan kuuluva alue, ovat pienenemässä, 
eräissä tapauksissa hyvin nopeasti ja tämä kantojen 
pieneneminen uhkaa vakavasti luonnollisen ympäris-
tön säilymistä, erityisesti siksi, että se uhkaa biologis-
ta tasapainoa,

jäsenvaltioiden eurooppaan kuuluvaa aluetta luon-
taisena elinympäristönään pitävät luonnonvaraiset lin-
tulajit ovat enimmäkseen muuttavia lajeja; nämä lajit 
ovat yhteistä perintöä ja tehokas lintujen suojelu on 
tyypillinen maiden rajat ylittävä ympäristöongelma, 
johon liittyy yhteisiä velvollisuuksia,

Grönlannin lintujen elinehdot ovat yleisten olojen 
ja erityisesti ilmaston sekä harvan asutuksen ja saaren 
poikkeuksellisen suuren koon ja maantieteellisen si-
jainnin takia olennaisesti erilaiset kuin muilla jäsen-
valtioiden eurooppaan kuuluvilla alueilla,

tämän vuoksi tätä direktiiviä ei sovelleta Grönlan-
nissa,

jäsenvaltioiden eurooppaan kuuluvaa aluetta luon-
taisena elinympäristönään pitävien luonnonvaraisten 
lintulajien suojelu on välttämätöntä yhteisön elinolo-
jen parantamiseen, yhteisön taloudellisen toiminnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja jatkuvaan ja tasapai-
noiseen kasvuun tähtäävien tavoitteiden toteuttami-
seksi yhteismarkkinoiden toiminnassa, mutta perusta-
missopimuksessa ei ole määräyksiä tilanteessa tarvit-
tavien erityistoimien toteuttamiseksi tarpeellisesta 
toimivallasta,

toteutettavia toimenpiteitä on sovellettava niihin 
eri tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa lintukantoihin, 
toisin sanoen ihmisen toimintojen vaikutuksiin ja eri-
tyisesti lintujen elinympäristöjen tuhoutumiseen ja pi-
laantumiseen, ihmisten harjoittamaan pyydystämi-
seen ja tappamiseen ja tällaisesta toiminnasta seuraa-
vaan kauppaan, ja nämä toimenpiteet olisi mukautet-
tava eri lajien tilanteeseen osana suojelupolitiikkaa,

suojelun tarkoituksena on luonnonvarojen suojelu 
ja hoitaminen pitkällä aikavälillä osana euroopan 
kansojen perintöä; tämä mahdollistaa luonnonvarojen 
sääntelyn ja niiden hyödyntämisen hallinnan sellais-
ten toimenpiteiden avulla, jotka ovat tarpeen lajienvä-
lisen luonnollisen tasapainon säilyttämiseksi ja mu-
kauttamiseksi niin pitkälle kuin se kohtuudella on 
mahdollista,

elinympäristöjen riittävän moninaisuuden ja laa-
juuden säilyttäminen, ylläpitäminen tai ennalleen 
saattaminen on olennaisen tärkeää kaikkien lintu-
lajien suojelussa; tiettyjen lintujen elinympäristöä on 
suojeltava erityistoimenpitein lintujen eloonjäämisen 
ja lisääntymisen varmistamiseksi niiden levinneisyys-
alueilla; tällaisilla toimenpiteillä on otettava huomi-
oon myös muuttavat lajit ja toimenpiteet on yhteenso-
vitettava yhtenäisen kokonaisuuden luomiseksi,

kaupallisten etujen mahdollisesti aiheuttamien hai-
tallisten, hyödyntämismääriin vaikuttavien paineiden 
estämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön yleinen kaupan 
pitämistä koskeva kielto ja rajoittaa poikkeukset kos-
kemaan vain sellaisia lajeja, joiden biologinen tila sal-
lii poikkeamisen, ottaen huomioon eri alueiden eri-
tyisolot,

eräiden lajien suuren kannan, laajan maantieteellisen 
levinneisyyden ja suuren lisääntymisnopeuden vuoksi 
koko yhteisössä tiettyjä lajeja voidaan metsästää, mikä 
on hyväksyttävää hyödyntämistä; jos tiettyjä rajoituksia 
asetetaan ja niitä noudatetaan, näiden metsästystä kos-
kevien lakien on oltava sopusoinnussa näiden lajien 
kantojen tyydyttävällä tasolla säilymisen kanssa,

laajamittaiseen tai valikoimattomaan pyydystämi-
seen tai tappamiseen tarkoitetut välineet, laitteet ja 
menetelmät sekä metsästys tietyistä ajoneuvoista on 
kiellettävä, koska ne uhkaavat tai voivat uhata liikaa 
kyseisten lajien kantoja,

tiettyjen erityistilanteiden merkityksen vuoksi on 
säädettävä poikkeusmahdollisuudesta tietyin edelly-
tyksin ja komission valvonnassa,

lintujen, erityisesti muuttolintujen, suojeluun liit-
tyy edelleen ongelmia, jotka vaativat tieteellistä tutki-
musta;

tutkimuksen avulla olisi lisäksi voitava arvioida to-
teutettujen toimenpiteiden tehokkuus,

komission kanssa neuvotellen on varmistettava, että 
sellaisten luonnonvaraisten lintulajien mahdollinen is-
tuttaminen jäsenvaltioiden eurooppaan kuuluvalle 
 alueelle, joiden luontainen elinympäristö se ei ole, ei ai-
heuta vahinkoa paikalliselle kasvistolle ja eläimistölle,

komissio laatii ja toimittaa jäsenvaltioille joka kol-
mas vuosi jäsenvaltioiden antamiin tietoihin perustu-
van yhteenvetokertomuksen tämän direktiivin mukai-
sesti toteutettujen kansallisten säännösten soveltami-
sesta, ja tekniikan ja tieteen kehityksen vuoksi on tar-
peen mukauttaa nopeasti eräitä liitteitä; tätä varten 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen helpottami-
seksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan 
jäsenvaltioiden ja komission välinen kiinteä yhteistyö 
tekniikan ja tieteen kehitykseen mukauttamista käsit-
televässä komiteassa,

On antanut täMän DirektiiVin:
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1 artikla
1. tämä direktiivi koskee kaikkien luonnonvaraisina 
elävien lintulajien suojelua jäsenvaltioiden euroop-
paan kuuluvalla alueella, jossa perustamissopimusta 
sovelletaan. sen tavoitteena on näiden lajien suojelu, 
hoitaminen ja sääntely ja se antaa säännökset niiden 
hyödyntämisestä.

2. tätä direktiiviä sovelletaan lintuihin ja niiden 
muniin, pesiin ja elinympäristöihin.

3. tätä direktiiviä ei sovelleta Grönlannissa.

2 artikla
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toi-
menpiteet 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien kanto-
jen ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa eri-
tyisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaati-
muksia ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen 
liittyvät vaatimukset taikka näiden kantojen mukaut-
tamiseksi tähän tasoon.

3 artikla
1. Ottaen huomioon 2 artiklassa mainitut vaatimuk-
set, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen lintu-
lajien elinympäristöjen riittävän moninaisuuden ja 
laajuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palaut-
tamiseksi ennalleen.

2. Biotooppien ja elinympäristöjen säilyttämiseen, 
ylläpitämiseen ja ennalleen saattamiseen sisältyvät 
ensisijaisesti seuraavat toimenpiteet:

a) suojelualueiden muodostaminen,
b) suojelualueiden sisä- ja ulkopuolella sijaitse-

vien elinympäristöjen ylläpitäminen ja hoito ekologis-
ten tarpeiden mukaisesti;

c) tuhoutuneiden biotooppien saattaminen ennal-
leen;

d) biotooppien aikaansaaminen.

4 artikla
1. tämän direktiivin liitteessä i mainittujen lajien 
elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta var-
mistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen nii-
den levinneisyysalueella.

tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota:
a) lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuut-

toon;
b) lajeihin, jotka ovat herkkiä tietyille muutoksille 

niiden elinympäristössä;
c) lajeihin, joita pidetään harvinaisina niiden pie-

nen kannan tai alueellisesti suppean levinneisyyden 
takia;

d) muihin lajeihin, jotka vaativat erityistä huomio-
ta niiden erityislaatuisen elinympäristön vuoksi.

arvioissa otetaan huomioon lintukantojen kehitys-
suunnat ja muutokset.

jäsenvaltioiden on osoitettava erityisiksi erityis-
suojelualueiksi näiden lajien suojelemiseen lukumää-

rältään ja kooltaan sopivimmat alueet sillä maantie-
teellisellä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä 
sovelletaan.

2. jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavat toi-
menpiteet sellaisten säännöllisesti esiintyvien muutta-
vien lajien osalta, joita ei luetella liitteessä i, ottaen 
huomioon niiden suojelun tarve sillä maantieteellisel-
lä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovelle-
taan, kun kyseessä ovat niiden muuttoreittien varrella 
sijaitsevat pesimä-, sulkasato- ja talvehtimisalueet ja 
levähdyspaikat. tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kosteikkojen ja erityi-
sesti kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen suo-
jeluun.

3. jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, jotta komissio voi teh-
dä sellaista yhteensovittamista koskevia asianmukaisia 
aloitteita sellaiseksi yhteensovittamiseksi, joka on tar-
peen sen varmistamiseksi, että toisaalta 1 kohdassa ja 
toisaalta 2 kohdassa tarkoitetut alueet muodostavat yh-
tenäisen kokonaisuuden, joka vastaa kyseisten la jien 
suojelutarpeita sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-
alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan.

4. jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla suojelu-
alueilla elinympäristöjen pilaantumisen tai huonontu-
misen sekä lintuihin vaikuttavien häiriöiden estämi-
seksi, jos häiriöt vaikuttaisivat merkittävästi tämän ar-
tiklan* tavoitteisiin. jäsenvaltioiden on myös näiden 
suojelualueiden ulkopuolella pyrittävä estämään elin-
ympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen.

5 artikla
jäsenvaltioiden on toteutettava, kuitenkaan rajoitta-
matta 7 ja 9 artiklan soveltamista, kaikkien 1 artiklas-
sa tarkoitettujen lintulajien yleisen suojelujärjestel-
män luomiseksi tarvittavat toimenpiteet, joissa kielle-
tään erityisesti

a) kyseisten lintujen tahallinen tappaminen tai 
pyydystäminen käytetystä menetelmästä riippumatta;

b) kyseisten lintujen pesien ja munien tahallinen tu-
hoaminen tai vahingoittaminen ja pesien siirtäminen;

c) kyseisten lintujen munien ottaminen luonnosta 
ja munien hallussa pitäminen tyhjinäkin;

d) lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisäänty-
mis- ja jälkeläistenkasvatusaikana, jos häirintä vaikut-
taisi merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin;

e) sellaisten lintulajien hallussapitäminen, joiden 
metsästäminen ja pyydystäminen ei ole sallittua;

6 artikla
1. jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien 1 artiklassa 
tarkoitettujen lintulajien myynti, kuljetus ja hallussa 
pitäminen myyntiä varten sekä elävien ja kuolleiden 
lintujen sekä kaikkien niiden helposti tunnistettavien 
osien tai linnuista valmistettujen tuotteiden myytä-

* tämän direktiivin 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdasta aiheutuvat velvoitteet korvaavat direktiivin 79/409/etY 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisestä 
lauseesta aiheutuvat velvoitteet, kun on kyse 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti suojeltavaksi luokitelluista alueista tai vastaavasti kyseisen direk-
tiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnustetuista alueista tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen tai jäsenvaltion direktiivin 79/409/
etY mukaisesti tekemän suojeluluokittelun tai tunnustamisen päivämäärästä alkaen, jos viimeksi mainittu päivämäärä on myöhempi.



251

väksi tarjoaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
ja 3 kohdan soveltamista.

2. edellä 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa ei kiel-
letä liitteessä iii olevassa 1 osassa tarkoitettujen lajien 
osalta, jos linnut on tapettu tai pyydystetty laillisesti 
tai muuten laillisesti hankittu.

3. jäsenvaltiot voivat antaa alueellaan luvan 1 koh-
dassa tarkoitetulle toiminnalle liitteessä iii olevassa 2 
osassa tarkoitettujen lajien osalta, jos linnut on tapettu 
tai pyydystetty laillisesti tai muuten laillisesti hankittu.

jäsenvaltioiden, jotka haluavat myöntää tällaisen 
luvan, on neuvoteltava ennalta komission kanssa ja 
tutkittava yhdessä sen kanssa, johtaisiko kyseisen la-
jin yksilöiden pitäminen kaupan tai voidaanko sen 
kohtuudella olettaa johtavan siihen, että lajien kannat, 
maantieteellinen levinneisyys tai lisääntymismäärät 
vaarantuisivat koko yhteisössä. jos tutkimus komis-
sion mielestä osoittaa, että suunniteltu lupa johtaa 
jonkin kyseisen lajin edellä mainittuun vaarantumi-
seen tai vaarantumisen mahdollisuuteen, komissio an-
taa kyseiselle jäsenvaltiolle perustellun suosituksen, 
jossa se ilmaisee vastustavansa kyseisen lajin pitämis-
tä kaupan. jos komissio katsoo, että tällaista vaaraa ei 
ole, se ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle.

komission suositus julkaistaan euroopan yhteisö-
jen virallisessa lehdessä.

jäsenvaltion, joka myöntää luvan tämän kohdan 
mukaisesti, on varmistettava säännöllisin väliajoin, 
että edellytykset luvan myöntämiseksi ovat edelleen 
olemassa.

4. komissio suorittaa tutkimuksen liitteessä iii 
olevaan 3 osaan merkittyjen lajien biologisesta tilasta 
ja kaupan pitämisen vaikutuksista siihen.

komissio antaa viimeistään neljä kuukautta ennen 
tämän direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymistä 16 artiklassa tarkoitetulle komi-
tealle kertomuksen ja ehdotuksensa päätökseksi näiden 
lajien sisällyttämisestä liitteessä iii olevaan 2 osaan.

kunnes tämä päätös annetaan, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa kyseisiin lajeihin voimassaolevia kansallisia 
säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohtaa.

7 artikla
1. tämän direktiivin liitteessä ii lueteltujen lajien 
kantojen koon, maantieteellisen levinneisyyden ja li-
sääntymisnopeuden takia koko yhteisössä niitä voi-
daan metsästää kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajien metsästys 
ei vaaranna suojelutoimenpiteitä niiden levinneisyys-
alueella.

2. liitteessä ii olevassa 1 osassa lueteltuja lajeja 
saa metsästää niillä maantieteellisillä vesi- ja maa-
alueilla, joihin tätä direktiiviä sovelletaan.

3. liitteessä ii olevassa 2 osassa lueteltuja lajeja 
saa metsästää vain niissä jäsenvaltioissa, joista on 
maininta.

4. jäsenvaltioiden on varmistettava, että metsäs-
tys, tarvittaessa haukkametsästys mukaan lukien, har-
joitettuna voimassa olevien kansallisten toimenpitei-
den mukaisesti vastaa kyseisten lintulajien järkevän 
hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen säänte-

lyn periaatteita, ja että tämä käytäntö näiden lajien ja 
etenkin muuttavien lajien kantojen osalta on sopu-
soinnussa 2 artiklasta seuraavien toimenpiteiden kans-
sa. jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että 
metsästystä koskevan lainsäädännön alaisia lajeja ei 
metsästetä pesimisaikana eikä eri lisääntymis- ja poi-
kastenkasvatusvaiheissa. kun on kyse muuttavista la-
jeista, jäsenvaltioiden on huolehdittava erityisesti sii-
tä, että metsästyslainsäädännön alaisia lajeja ei met-
sästetä niiden lisääntymiskauden aikana tai niiden pa-
latessa pesimisalueilleen. jäsenvaltioiden on toimitet-
tava komissiolle kaikki aiheelliset tiedot siitä, miten 
niiden metsästystä koskevaa säännöstöä sovelletaan 
käytännössä.

8 artikla
1. siltä osin kun on kyse tässä direktiivissä tarkoite-
tusta lintujen metsästyksestä, pyydystämisestä ja tap-
pamisesta, jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien sel-
laisten erityisesti liitteessä iV olevassa a kohdassa 
lueteltujen välineiden, laitteiden ja menetelmien käyt-
tö, joilla laajamittaisesti tai valikoimattomasti pyy-
dystetään tai tapetaan lintuja, tai joilla saatetaan pai-
kallisesti hävittää jokin laji.

2. jäsenvaltioiden on lisäksi kiellettävä metsästys 
liitteessä iV olevassa b kohdassa mainituista ajoneu-
voista ja siinä mainituissa oloissa.

9 artikla
1. jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyydyttävää rat-
kaisua ole, poiketa 5, 6, 7 ja 8 artiklasta seuraavin pe-
rustein:

a) – kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden 
turvaamiseksi,

 – lentoturvallisuuden turvaamiseksi.
 – viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesil-

le ja vesistöille koituvan vakavan vahingon 
estämiseksi,

 – kasviston ja eläimistön suojelemiseksi:
b) tutkimus- ja opetustarkoituksessa, kannan lisää-

mis- ja uudelleenistutustarkoituksessa sekä tehdäkseen 
mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen;

c) salliakseen tiukasti valvotuissa oloissa ja vali-
koivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystä-
misen, hallussapitämisen tai muuten asiallisen hyöty-
käytön.

2. Poikkeuksissa on mainittava:
– lajit, joita poikkeukset koskevat,
– pyydystämistä tai tappamista varten hyväk-

sytyt välineet, laitteet ja menetelmät,
– vaaratekijät sekä ne ajalliset ja paikalliset 

olot, joissa näitä poikkeuksia voidaan myön-
tää,

– viranomainen, joka on valtuutettu ilmoitta-
maan, että vaaditut edellytykset täytetään, ja 
joka päättää, missä laajuudessa ja kuka saa 
käyttää mitäkin välineitä, laitteita ja mene-
telmiä,

– suoritettavat tarkastukset.
3. jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuo-

sittain kertomus tämän artiklan soveltamisesta.
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4. komissio varmistaa käytettävissään olevan tie-
don ja erityisesti sille 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
tiedon perusteella jatkuvasti, että näiden poikkeusten 
seuraukset eivät ole ristiriidassa tämän direktiivin kans-
sa. komissio tekee tähän liittyen aiheelliset aloitteet.

10 artikla
1. jäsenvaltioiden on edistettävä kaikkien 1 artiklassa 
tarkoitettujen lintulajikantojen tutkimusta sekä muuta 
työtä niiden suojelemiseksi, hoitamiseksi ja hyödyn-
tämiseksi.

2. erityistä huomiota on kiinnitettävä liitteessä V 
lueteltuihin asioihin liittyvään tutkimukseen ja työ-
hön. jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaik-
ki tarpeelliset tiedot, jotta komissio voi toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet tässä artiklassa mainitun 
tutkimuksen ja työn yhteensovittamiseksi.

11 artikla
jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen lintu-
lajin istuttaminen jäsenvaltioiden eurooppaan kuulu-
valle alueelle, joka ei elä siellä luonnonvaraisena, ei 
vahingoita paikallista kasvistoa ja eläimistöä. jäsen-
valtioiden on kuultava komissiota tässä asiassa.

12 artikla
1. jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi, 18 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä alkaen, 
annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin mu-
kaisesti toteutettujen kansallisten säännösten sovelta-
misesta.

2. komissio laatii joka kolmas vuosi 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin perustuvan yhteenvetokerto-
muksen. jäsenvaltioiden toimittamia tietoja sisältävä 
kertomusluonnoksen osa toimitetaan tarkastettavaksi 
kyseisten jäsenvaltioiden viranomaisille. lopullinen 
kertomus annetaan tiedoksi jäsenvaltioille.

13 artikla
tämän direktiivin mukaisesti toteutetut toimenpiteet 
eivät saa johtaa 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien 
nykyisen suojelutilanteen huononemiseen.

14 artikla
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tiukempia suojelutoimen-
piteitä kuin tässä direktiivissä säädetyt.

15 artikla
Muutokset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liittei-
den i ja V mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehi-
tykseen, sekä 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut muutokset annetaan 17 artiklan menettelyä 
noudattaen.

16 artikla
1. tämän direktiivin 15 artiklassa tarkoitettuja muu-
toksia varten perustetaan direktiivin mukauttamista 
tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea, 
jäljempänä komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat 
ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2. komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

17 artikla
1. jos tässä artiklassa määriteltyä menettelyä on nou-
datettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komi-
tean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jä-
senvaltion edustajan pyynnöstä.

2. komission edustaja tekee komitealle ehdotuk-
sen tarvittavista toimenpiteistä. komitea antaa lausun-
tonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja 
voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. lausunto 
annetaan neljänkymmenenyhden äänen enemmistöllä 
ja jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopi-
muksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. 
Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) komissio päättää suunnitelluista toimenpi-
teistä, jos ne ovat komitean lausunnon mu-
kaiset;

b) jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole ko-
mitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei 
ole annettu, komissio tekee viipymättä neu-
vostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpi-
teistä. neuvosto ratkaisee asian määrä-
enemmistöllä.

c) jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut 
vireille neuvostossa, komissio tekee pää-
töksen ehdotetuista toimenpiteistä.

18 artikla
1. jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallin-
nolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa 
sen tiedoksiantamisesta. niiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle viipymättä.

2. jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktii-
vissä trkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

19 artikla
tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tehty luxemburgissa 2 päivänä huhtikuuta 1979.

neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
j. FranÇOis-POnCet

1 eYVl n:o C 24, 1.2.1977, s. 3 ja eYVl n:o C 201, 
23.8.1977, s. 2
2 eYVl n:o C 163, 11.7.1977, s. 28
3 eYVl n:o C 152, 29.6.1977, s. 3
4 eYVl n:o C 112, 20.12.1973, s. 40
5 eYVl n:o C 139, 13.6.1977, s. 1
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Liite I

 1. kaakkuri ..............................................................(Gavia stellata)
 2. kuikka .................................................................(Gavia arctica)
 3. amerikanjääkuikka .............................................(Gavia immer)
 4. Mustakurkku-uikku .............................................(Podiceps auritus)
 5. Madeiranviistäjä ..................................................(Pterodroma madeira)
 6. kapverdenviistäjä ................................................(Pterodroma feae)
 7. tyrskyliitäjä .........................................................(Bulweria bulwerii)
 8. Välimerenliitäjä ...................................................(Calonectris diomedea)
 9. Pikkuliitäjä ..........................................................(Puffinus puffinus mauretanicus)
 10. kääpiöliitäjä ........................................................(Puffinus assimilis)
 11. ulappakeiju .........................................................(Pelagodroma marina)
 12. Merikeiju .............................................................(Hydrobates pelagicus)
 13. Myrskykeiju ........................................................(Oceanodroma leucorhoa)
 14. Madeirankeiju ......................................................(Oceanodroma castro)
 15. karimetso (alalaji Välimeri) ................................(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
 16. Pikkumerimetso ...................................................(Phalacrocorax pygmeus)
 17. Pelikaani ..............................................................(Pelecanus onocrotalus)
 18. kiharapelikaani ...................................................(Pelecanus crispus)
 19. kaulushaikara ......................................................(Botaurus stellaris)
 20. Pikkuhaikara ........................................................(ixobrychus minutus)
 21. Yöhaikara ............................................................(nycticorax nycticorax)
 22. rääkkähaikara .....................................................(ardeola ralloides)
 23. silkkihaikara........................................................(egretta garzetta)
 24. jalohaikara ...........................................................(egretta alba)
 25. ruskohaikara .......................................................(ardea purpurea)
 26. Mustahaikara .......................................................(Ciconia nigra)
 27. kattohaikara ........................................................(Ciconia ciconia)
 28. Pronssi-iibis .........................................................(Plegadis falcinellus)
 29. kapustahaikara ....................................................(Platalea leucorodia)
 30. Flamingo .............................................................(Phoenicopterus ruber)
 31. Pikkujoutsen ........................................................(Cygnus bewickii) (Cygnus columbianus bewickii)
 32. laulujoutsen ........................................................(Cygnus cygnus)
 33. tundrahanhi (alalaji Grönlanti) ...........................(anser albifrons flavirostris)
 34. kiljuhanhi ............................................................(anser erythropus)
 35. Valkoposkihanhi ..................................................(Branta leucopsis)
 36. Punakaulahanhi ...................................................(Branta ruficollis)
 37. ruostesorsa..........................................................(tadorna ferruginea)
 38. Marmorisorsa ......................................................(Marmaronetta angustirostris)
 39. ruskosotka ..........................................................(aythya yroca)
 40. uivelo ..................................................................(Mergus albellus)
 41. Viuhkasorsa .........................................................(Oxyura leucocephala)
 42. Mehiläishaukka ...................................................(Pernis apivorus)
 43. liitohaukka..........................................................(elanus caeruleus)
 44. Haarahaukka ........................................................(Milvus migrans)
 45. isohaarahaukka ....................................................(Milvus milvus)
 46. Merikotka ............................................................(Haliaeetus albicilla)
 47. Partakorppikotka .................................................(Gypaetus barbatus)
 48. Pikkukorppikotka ................................................(neophron percnopterus)
 49. Hanhikorppikotka ................................................(Gyps fulvus)
 50. Munkkikorppikotka .............................................(aegypius monachus)
 51. käärmekotka .......................................................(Circaetus gallicus)
 52. ruskosuohaukka..................................................(Circus aeruginosus)
 53. sinisuohaukka .....................................................(Circus cyaneus)
 54. arosuohaukka......................................................(Circus macrourus)
 55. niittysuohaukka ..................................................(Circus pygargus)
 56. kanahaukka (alalaji korsika ja sardinia) ............(accipiter gentilis arrigonii)
 57. Varpushaukka (alalaji kanaria ja Madeira) .........(accipiter nisus granti)
 58. sirovarpushaukka ................................................(accipiter brevipes)
 59. arohiirihaukka ....................................................(Buteo rufinus)
 60. Pikkukiljukotka ...................................................(aquila pomarina)
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 61. kiljukotka ............................................................(aquila clanga)
 62. keisarikotka.........................................................(aquila heliaca)
 63. iberiankeisarikotka ..............................................(aquila adalberti)
 64. kotka (maakotka) ................................................(aquila chrysaetos)
 65. Pikkukotka ...........................................................(Hieraaetus pennatus)
 66. Vuorikotka ...........................................................(Hieraaetus fasciatus)
 67. kalasääski............................................................(Pandion haliaetus)
 68. Pikkutuulihaukka .................................................(Falco naumanni)
 69. ampuhaukka .......................................................(Falco columbarius)
 70. Välimerenhaukka ................................................(Falco eleonorae)
 71. keltapäähaukka ...................................................(Falco biarmicus)
 72. tunturihaukka .....................................................(Falco rusticolus)
 73. Muuttohaukka......................................................(Falco peregrinus)
 74. Pyy .......................................................................(Bonasa bonasia)
 75. kiiruna (alalaji Pyreneet) ....................................(lagopus mutus pyrenaicus)
 76. kiiruna (alalaji alpit) ..........................................(lagopus mutus helveticus)
 77. teeri .....................................................................(tetrao tetrix tetrix)
 78. Metso ...................................................................(tetrao urogallus)
 79. kivikkopyy (alalaji alpit) ...................................(alectoris graeca saxatilis)
 80. kivikkopyy (alalaji sisilia) .................................(alectoris graeca whitakeri)
 81. kalliopyy .............................................................(alectoris barbara)
 82. Peltopyy (alalaji italia) ........................................(Perdix perdix italica)
 83. Peltopyy (alalaji iberian niemimaa) ....................(Perdix perdix hispaniensis)
 84. luhtahuitti ...........................................................(Porzana porzana)
 85. Pikkuhuitti ...........................................................(Porzana parva)
 86. kääpiöhuitti .........................................................(Porzana pusilla)
 87. ruisrääkkä ...........................................................(Crex crex)
 88. sulttaanikana .......................................................(Porphyrio porphyrio)
 89. syylänokikana .....................................................(Fulica cristata)
 90. Viiriäispyyjuoksija ..............................................(turnix sylvatica)
 91. kurki ....................................................................(Grus grus)
 92. Pikkutrappi ..........................................................(tetrax tetrax)
 93. kaulustrappi ........................................................(Chlamydotis undulata)
 94. isotrappi ...............................................................(Otis tarda)
 95. Pitkäjalka .............................................................(Himantopus himantopus)
 96. avosetti ................................................................(recurvirostra avosetta)
 97. Paksujalka ............................................................(Burhinus oedicnemus)
 98. aavikkojuoksija...................................................(Cursorius cursor)
 99. Pääskykahlaaja ....................................................(Glareola pratincola)
 100. keräkurmitsa .......................................................(Charadrius morinellus) (eudromias morinellus)
 101. kapustarinta ........................................................(Pluvialis apricaria)
 102. kynsihyyppä ........................................................(Hoplopterus spinosus)
 103. suokukko .............................................................(Philomachus pugnax)
 104. Heinäkurppa ........................................................(Gallinago media)
 105. Punakuiri .............................................................(limosa lapponica)
 106. siperiankuovi ......................................................(numenius tenuirostris)
 107. liro ......................................................................(tringa glareola)
 108. rantakurvi ...........................................................(Xenus cinereus)
 109. Vesipääsky ...........................................................(Phalaropus lobatus)
 110. Mustanmerenlokki ...............................................(larus melanocephalus)
 111. kaitanokkalokki ..................................................(larus genei)
 112. Välimerenlokki ....................................................(larus audouinii)
 113. Hietatiira ..............................................................(Gelochelidon nilotica)
 114. räyskä .................................................................(sterna caspia)
 115. riuttatiira .............................................................(sterna sandvicensis)
 116. ruusutiira ............................................................(sterna dougallii)
 117. kalatiira ...............................................................(sterna hirundo)
 118. lapintiira .............................................................(sterna paradisaea)
 119. Pikkutiira .............................................................(sterna albifrons)
 120. Valkoposkitiira ....................................................(Chlidonias hybridus)
 121. Mustatiira ............................................................(Chlidonias niger)
 122. etelänkiisla (alalaji iberian niemimaa) ...............(uria aalge ibericus)
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 123. Hietakyyhky ........................................................(Pterocles orientalis)
 124. jouhihietakyyhky.................................................(Pterocles alchata)
 125. sepelkyyhky (alalaji azorit) ................................(Columba palumbus azorica)
 126. Madeirankyyhky ..................................................(Columba trocaz)
 127. kanariankyyhky ..................................................(Columba bollii)
 128. Palmankyyhky .....................................................(Columba junoniae)
 129. Huuhkaja .............................................................(Bubo bubo)
 130. tunturipöllö .........................................................(nyctea scandiaca)
 131. Hiiripöllö .............................................................(surnia ulula)
 132. Varpuspöllö..........................................................(Glaucidium passerinum)
 133. lapinpöllö ...........................................................(strix nebulosa)
 134. Viirupöllö ............................................................(strix uralensis)
 135. suopöllö ..............................................................(asio flammeus)
 136. Helmipöllö ...........................................................(aegolius funereus)
 137. kehrääjä ..............................................................(Caprimulgus europaeus)
 138. kafferikiitäjä .......................................................(apus caffer)
 139. kuningaskalastaja ................................................(alcedo atthis)
 140. sininärhi ..............................................................(Coracias garrulus)
 141. Harmaapäätikka ...................................................(Picus canus)
142. Palokärki ..............................................................(Dryocopus martius)
 143. käpytikka (alalaji teneriffa) ...............................(Dendrocopos major canariensis)
 144. käpytikka (alalaji kanaria) .................................(Dendrocopos major thanneri)
 145. syyriantikka ........................................................(Dendrocopos syriacus)
 146. tammitikka ..........................................................(Dendrocopos medius)
 147. Valkoselkätikka ...................................................(Dendrocopos leucotos)
 148. Pohjantikka ..........................................................(Picoides tridactylus)
 149. kaitanokkakiuru ..................................................(Chersophilus duponti)
 150. arokiuru ..............................................................(Melanocorypha calandra)
 151. lyhytvarvaskiuru .................................................(Calandrella brachydactyla)
 152. kivikkokiuru .......................................................(Galerida theklae)
 153. kangaskiuru ........................................................(lullula arborea)
 154. nummikirvinen ...................................................(anthus campestris)
 155. Peukaloinen (alalaji Fair isle) .............................(troglodytes troglodytes fridariensis)
 156. sinirinta ...............................................................(luscinia svecica)
 157. kanariantasku ......................................................(saxicola dacotiae)
 158. Mustatasku ..........................................................(Oenanthe leucura)
 159. tamariskikerttunen ..............................................(acrocephalus melanopogon)
 160. sarakerttunen .......................................................(acrocephalus paludicola)
 161. Oliivikultarinta ....................................................(Hippolais olivetorum)
 162. sardiniankerttu ....................................................(sylvia sarda)
 163. ruskokerttu .........................................................(sylvia undata)
 164. Mustakurkkukerttu ..............................................(sylvia rueppelli)
 165. kirjokerttu ...........................................................(sylvia nisoria)
 166. Pikkusieppo .........................................................(Ficedula parva)
 167. Balkaninsieppo ....................................................(Ficedula semitorquata)
 168. sepelsieppo..........................................................(Ficedula albicollis)
 169. Punarintanakkeli ..................................................(sitta krueperi)
 170. korsikkanakkeli ...................................................(sitta whiteheadi)
 171. Pikkulepinkäinen .................................................(lanius collurio)
 172. Mustaotsaleipinkäinen .........................................(lanius minor)
173. alppivaris ............................................................(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
 174. Peippo (alalaji Hierro) .........................................(Fringilla coelebs ombriosa)
 175. kanarianpeippo ...................................................(Fringilla teydea)
 176. skodanninkäpylintu .............................................(loxia scotica)
 177. aavikkotulkku .....................................................(Bucanetes githagineus)
 178. Punatulkku (alalaji azorit) ..................................(Pyrrhula murina)
 179. keltapääsirkku .....................................................(emberiza cineracea)
 180. Peltosirkku ...........................................................(emberiza hortulana)
 181. ruostekurkkusirkku ............................................(emberiza caesia)
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Liite II

 1. Metsähanhi ..........................................................anser fabalis
 2. Merihanhi ............................................................anser anser
 3. kanadanhanhi ......................................................Branta canadensis
 4. Haapana ...............................................................anas penelope
 5. Harmaasorsa ........................................................anas strepera
 6. tavi ......................................................................anas crecca
 7. sinisorsa ..............................................................anas platyrhynchus
 8. jouhisorsa ............................................................anas acuta
 9. Heinätavi .............................................................anas querquedula
 10. lapasorsa .............................................................anas clypeata
 11. Punasotka ............................................................aythya ferina
 12. tukkasotka ..........................................................aythya fuligula
 13. nummiriekko (riekon alalajeja) ..........................lagopus lagopus scoticus et hibernicus
 14. kiiruna .................................................................lagopus mutus
 15. kivikkopyy ..........................................................alectoris graeca
 16. Punapyy ...............................................................alectoris rufa
 17. Peltopyy ...............................................................Perdix perdix
 18. Fasaani .................................................................Phasianus colchicus
 19. nokikana .............................................................Fulica atra
 20. jänkäkurppa .........................................................lymnocryptes minimus
 21. taivaanvuohi........................................................Gallinago gallinago
 22. lehtokurppa ........................................................scolopax rusticola
 23. kalliokyyhky .......................................................Columba livia
 24. sepelkyyhky ........................................................Columba palumbus
 25. kyhmyjoutsen .....................................................Cygnus olor
 26. lyhytnokkahanhi .................................................anser brachyrhynchus
 27. tundrahanhi .........................................................anser albifrons
 28. sepelhanhi ...........................................................Branta bernicla
 29. Punapäänarsku .....................................................netta rufina
 30. lapasotka ............................................................aythya marila
 31. Haahka .................................................................somateria mollissima +
 32. alli .......................................................................Changula hyemalis +
 33. Mustalintu ...........................................................Melanitta nigra +
 34. Pilkkasiipi ............................................................Melanita fusca +
 35. telkkä ..................................................................Bucephala clangula +
 36. tukkakoskelo ......................................................Mergus serrator +
 37. isokoskelo ............................................................Mergus merganser +
 38. Pyy .......................................................................Bonasia bonasia +
 38a riekko .................................................................lagopus lagopus lagopus +
 39. teeri .....................................................................tetrao tetrix +
 40. Metso ...................................................................tetrao urogallus +
 41. kalliopyy .............................................................alectoris barbara
 41a Vuoripyy ..............................................................alectoris chukar
 42. Viiriäinen .............................................................Coturnix coturnix
 43. Villikalkkuna .......................................................Meleagris gallopavo
 44. luhtakana ............................................................rallus aquaticus
 45. liejukana .............................................................Gallinula chloropus
 46. Meriharakka ........................................................Haematopus ostralegus
 47. kapustarinta ........................................................Pluvalis apricaria
 48. tundrakurmitsa ...................................................Pluvialis squatarola
 49. töyhtöhyyppä......................................................Vanellus vanellus
 50. isosirri..................................................................Calidris canutus
 51. suokukko .............................................................Philomachus pugnax
 52. Mustapyrstökuiri .................................................limosa limosa
 53. Punakuiri .............................................................limosa lapponica
 54. Pikkukuovi ..........................................................numenius phaeopus
 55. isokuovi ...............................................................numenius arquata
 56. Mustaviklo ...........................................................tringa erythropus
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 57. Punajalkaviklo .....................................................tringa totanus
 58. Valkoviklo ...........................................................tringa nebularia
 59. naurulokki ...........................................................larus ridibundus
   larus cachinnans
 60. kalalokki .............................................................larus canus +
 61. selkälokki ............................................................larus fuscus
 62. Harmaalokki ........................................................larus argentatus +
 63. Merilokki .............................................................larus marinus +
 64. uuttukyyhky ........................................................Columba oenas
 65. turkinkyyhky ......................................................streptopelia decaocto
 66. tunturikyyhky .....................................................streptopelia turtur
 67. kiuru....................................................................alauda arvensis
 68. Mustarastas ..........................................................turdus merula
 69. räkättirastas ........................................................turdus pilaris +
 70. laulurastas ..........................................................turdus philomelos
 71. Punakylkirastas ....................................................turdus iliacus
 72. kulorastas ............................................................turdus viscivorus
   sturnus vulgaris
 73 närhi ....................................................................Garrulus glandarius
 74. Harakka ...............................................................Pica pica +
 75. naakka .................................................................Corvus monedula +
 76. Mustavaris ...........................................................Corvus frugilegus
 77. Varis .....................................................................Corvus corone +

+ = 7 artiklan 3 kohdan perusteella voidaan suomessa sallia näiden lajien metsästys.
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Liite III
 8. tundrahanhi (euraasian rotu) ..............................anser albifrons albifrons
 9. Merihanhi ............................................................anser anser
 10. Haapana ...............................................................anas penelope
 11. tavi ......................................................................anas crecca
 12. jouhisorsa ............................................................anas acuta
 13. lapasorsa .............................................................anas clypeata
 14. Punasotka ............................................................aythya ferina
 15. tukkasotka ..........................................................aythya fuligula
 16. lapasotka ............................................................aythya marila
 17. Haahka .................................................................somateria mollissima
 18. Mustalintu ...........................................................Melanitta nigra
 19. kiiruna .................................................................lagopus mutus
 20. teeri (iso-Britannian populaatio) ........................tetrao tetrix britannicus
 21. Metso ...................................................................tetrao urogallus
 22. nokikana .............................................................Fulica atra
 23. kapustarinta ........................................................Pluvialis apricaria
 24. jänkäkurppa .........................................................lymnocryptes minimus
 25. taivaanvuohi........................................................Callinago gallinago
 26. lehtokurppa ........................................................scolopax rusticola
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Liite IV

a) – ansalangat, liimat, koukut, sokeiden tai runneltujen elävien lintujen käyttö houkuttimina, nauhurit, sähkö-
iskun antavat laitteet,

 – keinovalonlähteet, peilit, valonheittimet, pimeänäkölaitteet ampumista varten, joissa on elektroninen ku-
van suurennin tai kuvan muunnin,

 – räjähteet,
 – verkot, loukut, myrkky- ja nukutussyötit,
 – puoliautomaatti- ja automaattiaseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän kuin kaksi panosta,
b) – lentokoneet, moottoriajoneuvot,
 – veneet, joiden kulkunopeus on yli viisi kilometriä tunnissa. avomerellä jäsenvaltiot voivat turvallisuus-

syistä sallia sellaisten moottoriveneiden käytön, joiden kulkunopeus on enintään 18 kilometriä tunnissa. 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava myönnetyistä luvuista komissiolle.
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Liite V

a) kansallisen luettelon laatiminen sukupuuton uhkaamista tai erityisen uhanalaisista lajeista, ottaen huo mioon 
lajien maantieteellinen levinneisyys.

b) luettelo ja ekologinen kuvaus alueista, jotka ovat erityisen tärkeitä muuttaville lajeille niiden muuttoreiteil-
lä ja niiden talvehtimis- ja pesimäalueina.

c) rengastuksen perusteella tehty luettelo muuttavien lajien kannoista.
d) Pyyntimenetelmien vaikutuksen määrittäminen luonnonvaraisten lintujen kantoihin.
e) lintujen aiheuttamien vahinkojen estämiseen tarkoitettujen menetelmien kehittäminen ja edelleenkehittämi-

nen.
f) tiettyjen lajien merkityksen määrittäminen pilaantumisen ilmaisimina.
g) tutkimus kemiallisen pilaantumisen haitallisesta vaikutuksesta lintulajien kantoihin.



261

Lemmikkieläinten suojelua  
koskeva

eurooppalainen yleissopimus

Johdanto
euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekir-
joittaneet tämän yleissopimuksen,

katsovat, että euroopan neuvoston pyrkimyksenä 
on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa vä-
lille,

tunnustavat, että ihmisellä on moraalinen velvolli-
suus kunnioittaa kaikkia eläviä olentoja ja muistavat, 
että lemmikkieläimillä on erityissuhde ihmiseen,

katsovat, että lemmikkieläimillä on tärkeä osuus 
elämänlaadun parantamisessa ja että ne siksi ovat yh-
teiskunnalle tärkeitä,

ottavat huomioon ihmisen pitämien eläinten suun-
nattoman suuresta lajivalikoimasta syntyvät vaikeu-
det,

ottavat huomioon, että lemmikkieläinkannan liial-
linen kasvu on vaaraksi ihmisten ja eläinten terveydel-
le ja turvallisuudelle,

katsovat, että villieläimen pitämistä lemmikkinä ei 
tule rohkaista,

ovat tietoisia niistä eri olosuhteista, jotka vallitse-
vat lemmikkieläinten hankkimisessa, pitämisessä, 
kaupallisessa ja ei-kaupallisessa kasvattamisessa, lo-
pettamisessa ja eläinkaupassa,

tiedostavat, että olosuhteet, joissa lemmikkieläi-
miä pidetään, eivät aina edistä niiden terveyttä ja hy-
vinvointia,

toteavat, että asenteet lemmikkieläimiä kohtaan 
vaihtelevat suuresti, joskus puutteellisen tiedon ja tie-
tämyksen johdosta,

katsovat, että yhteinen perusasenne ja -käytäntö, 
jotka johtavat vastuuntuntoiseen lemmikkieläinten 
omistamiseen, ei ole vain toivottava vaan myös realis-
tinen tavoite, ja

ovat sopineet seuraavasta:

I LUkU
Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

1. lemmikkieläin tarkoittaa mitä tahansa eläintä, jota 
ihminen pitää tai joka on tarkoitettu ihmisen pidettä-
väksi erityisesti hänen taloudessaan omaksi iloksi ja 
seuraksi.

2. lemmikkieläinkauppa tarkoittaa kaikkea sään-
nöllistä ja riittävissä määrin voiton saamiseksi harjoi-
tettavaa liiketoimintaa, johon kuuluu lemmikkieläi-
men omistajan vaihtuminen.

3. kaupallinen kasvattaminen ja hoito tarkoittaa 
pääasiallisesti ansaitsemismielessä ja huomattavassa 
määrin tapahtuvaa lemmikkieläinten kasvattamista ja 
hoitoon ottamista.

Suomen säädöskokoelman
sopimussarja

Ulkovaltain kanssa tehdyt  
sopimukset

julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1992
N:o 49–52

Asetus lemmikkieläinten suojelua 
koskevan eurooppalaisen  

yleissopimuksen  
voimaansaattamisesta

annettu naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
strasbourgissa 13 päivänä marraskuuta 1987 tehty 
lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen 
yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväk-
synyt 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskeva hy-
väksymiskirja on talletettu euroopan neuvoston pää-
sihteerin huostaan 2 päivänä joulukuuta 1991, tulee 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992 niin kuin siitä on 
sovittu.

2 §
Yleissopimusta koskevan hyväksymiskirjan talletta-
misen yhteydessä suomi on tehnyt varauman yleisso-
pimuksen 21 artiklan määräysten mukaisesti ja siinä 
artiklassa mainituin sitoumuksin yleissopimuksen 6 
artiklaan ja 10 artiklan 1 kappaleen a kohtaan.

3 §
Yleissopimuksen 1 artiklan 6 kappaleessa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen on suomessa maa- ja 
metsätalousministeriö.

4 §
tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1992.

naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

tasavallan Presidentti

MAUNO kOIVIStO

ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen
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4. lemmikkieläinkoti tarkoittaa voittoa tavoittele-
matonta laitosta, jossa voidaan pitää huomattavia 
määriä lemmikkieläimiä. kansallisen lainsäädännön 
ja hallinnollisten määräysten salliessa laitos voi vas-
taanottaa heitteillä olevia eläimiä.

5. Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta 
lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on 
omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuo-
lella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hal-
linnassa tai suorassa valvonnassa.

6. toimivaltainen viranomainen tarkoittaa kunkin 
jäsenvaltion nimeämää viranomaista.

2 artikla
Soveltamisala ja toteuttaminen

1. jokainen sopimuspuoli sitoutuu ryhtymään tarvit-
taviin toimenpiteisiin, jotta tämän yleissopimuksen 
määräykset toteutuisivat

a) lemmikkieläinten osalta, joita luonnollinen tai 
oikeushenkilö pitää jossain taloudessa tai kaupallises-
sa laitoksessa kaupallista kasvattamista tai hoitoa var-
ten, tai joita pidetään lemmikkieläinkodeissa,

b) soveltuvin osin heitteillä olevien eläinten osal-
ta.

2. Mikään tämän yleissopimuksen määräys ei saa 
vaikuttaa muiden eläinsuojelumääräysten tai uhan-
alaisten villieläinlajien suojelumääräysten toteutta-
miseen.

3. Mikään tämän yleissopimuksen määräys ei saa 
vaikuttaa sopimuspuolten vapauteen hyväksyä anka-
rampia toimenpiteitä lemmikkieläinten suojelemisek-
si tai soveltaa tämän yleissopimuksen määräyksiä 
myös eläinluokkiin, joita ei nimenomaan näissä mää-
räyksissä mainita.

II LUkU
Lemmikkieläinten pitämisen periaatteet

3 artikla
eläinten hyvinvoinnin perusperiaatteet

1. lemmikkieläimelle ei saa tuottaa tarpeetonta ki-
pua, kärsimystä tai tuskaa.

2. Lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille.

4 artikla
eläinten pito

1. Henkilö, joka pitää lemmikkieläintä tai joka on 
suostunut siitä huolehtimaan, on vastuussa sen ter-
veydestä ja hyvinvoinnista.

2. Henkilö, joka pitää lemmikkieläintä tai huoleh-
tii siitä, järjestää sille tilan, hoidon ja huomion lajin ja 
rodun perusteella eläimen etologisten tarpeiden mu-
kaisesti ja erityisesti

a) antaa eläimelle riittävästi sopivaa ruokaa ja vet-
tä,

b) antaa riittävästi tilaisuuksia liikuntaan,
c) ryhtyy kohtuullisiin toimiin eläimen karkaami-

sen estämiseksi.

3. eläintä ei saa pitää lemmikkinä, jos
a) edellä 2 kappaleen ehtoja ei ole täytetty,
b) näiden ehtojen täyttämisestä huolimatta eläin ei 

sopeudu ihmisen huostassa olemiseen.

5 artikla
Jalostus

Henkilö, joka valitsee lemmikkieläimen jalostukseen, 
on velvollinen ottamaan huomioon sellaiset anatomi-
set, fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät ominai-
suudet, jotka todennäköisesti saattavat vaarantaa joko 
pentujen tai emon terveyden ja hyvinvoinnin.

6 artikla
eläimen hankkimisen ikäraja

lemmikkieläintä ei saa myydä alle 16-vuotiaalle il-
man vanhempien tai holhoojan nimenomaista lupaa.

7 artikla
koulutus

lemmikkieläintä ei saa kouluttaa siten, että vahingoi-
tetaan sen terveyttä ja hyvinvointia varsinkaan pakot-
tamalla sitä ylittämään luonnolliset kykynsä tai voi-
mansa tai käyttämällä keinotekoisia apuvälineitä, jot-
ka aiheuttavat vammoja tai tarpeetonta kipua, kärsi-
mystä tai tuskaa.

8 artikla
kauppa, kaupallinen kasvattaminen ja hoito,  

lemmikkieläinkodit
1. Henkilö, joka tämän yleissopimuksen voimaantul-
lessa harjoittaa lemmikkieläinkauppaa, kaupallista 
kasvattamista tai hoitoon ottamista tai pitää lemmik-
kieläinkotia, on velvollinen kunkin sopimuspuolen 
määräämän kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittamaan 
toiminnastaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Henkilö, joka aikoo ryhtyä harjoittamaan jotain 
näistä toiminnoista, on velvollinen ilmoittamaan aiko-
muksestaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. ilmoituksesta tulee ilmetä:
a) lemmikkieläinlajit, joita toiminta koskee tai tu-

lee koskemaan,
b) vastuuhenkilö ja hänen tietämyksensä,
c) kuvaus tiloista ja käytettävistä tai käytettäväksi 

aiotuista laitteista.
3. edellä mainittua toimintaa voi harjoittaa vain 

jos
a) vastuuhenkilöllä on toiminnan edellyttämät tie-

dot ja taidot, jotka hän on saanut joko ammattikoulu-
tuksen tai riittävän lemmikkieläinkokemuksen kautta 
ja

b) toiminnassa käytettävät tilat ja laitteet vastaavat 
4 artiklassa määrättyjä vaatimuksia.

4. toimivaltainen viranomainen päättää 1 kappa-
leen mukaisesti jätetyn ilmoituksen perusteella, onko 
3 kappaleessa määrätyt ehdot täytetty. jos näitä ehtoja 
ei ole asianmukaisesti täytetty, toimivaltainen viran-
omainen suosittaa toimenpiteitä ja, mikäli eläinten 
hyvinvointi sitä edellyttää, kieltää toiminnan aloitta-
misen tai jatkamisen.
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5. toimivaltainen viranomainen valvoo kansalli-
sen lainsäädännön mukaisesti, onko edellä mainitut 
ehdot täytetty.

9 artikla
Mainonta, viihde, näyttelyt, kilpailut ja vastaavat 

tilaisuudet
1. lemmikkieläimiä ei saa käyttää mainonnassa, 
viihteessä, näyttelyissä, kilpailuissa eikä vastaavissa 
tilaisuuksissa, jos

a) järjestäjä ei ole luonut asianmukaisia olosuhtei-
ta, niin että lemmikkieläimiä voidaan kohdella 4 artik-
lan 2 kappaleen vaatimusten mukaisesti, tai

b) lemmikkieläinten terveys tai hyvinvointi on 
vaarassa.

2. lemmikkieläimelle ei saa antaa aineita tai  hoi-
toja eikä käyttää keinoja, joiden tarkoituksena on ko-
hottaa tai alentaa sen luonnollista suorituskykyä

a) kilpailun aikana tai
b) muulloinkaan, milloin se vaarantaisi eläimen 

terveyttä ja hyvin vointia.

10 artikla
kirurgiset toimenpiteet

1. kirurgiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
lemmikkieläimen ulkonäön muuttaminen tai joilla 
muutoin on muu kuin parantava tarkoitus, on kielletty, 
ja erityisesti

a) hännän typistäminen,
b) korvien typistäminen,
c) eläimen mykistäminen,
d) kynsien poistaminen ja hampaiden poistaminen.
2. Poikkeuksia näistä kielloista sallitaan vain
a) jos eläinlääkäri katsoo, että muuhun kuin pa-

rantamiseen tähtäävä toimenpide on tarpeellinen 
eläinlääketieteellisistä syistä tai se on asianomaisen 
eläimen edun mukaista,

b) lisääntymisen ehkäisemiseksi.
3. a) toimenpiteet, jotka tuottavat tai todennäköi-

sesti tulevat tuottamaan eläimelle voimakasta kipua, 
on suoritettava anestesiassa, ja ne saa suorittaa vain 
eläinlääkäri tai eläinlääkärin valvonnassa oleva muu 
henkilö,

b) toimenpiteet,  jotka eivät vaadi anestesian käyt-
töä, saa suorittaa henkilö, joka kansallisen lainsäädän-
nön mukaan on siihen pätevä.

11 artikla
Lopettaminen

1. Vain eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö saa lopet-
taa lemmikkieläimen lukuun ottamatta hätätilannetta, 
jossa eläin on lopetettava kärsimysten päättämiseksi, 
eikä eläinlääkäriä tai muuta pätevää henkilöä voida 
nopeasti saada paikalle, ja muuta hätätilannetta, josta 
on määräykset kansallisessa lainsäädännössä. lopet-
taminen tulee aina suorittaa niin, että se olosuhteisiin 
nähden tuottaa mahdollisimman vähän ruumiillista ja 
henkistä kärsimystä. Valitun menetelmän tulee muissa 
kuin hätätapauksissa joko

a) aiheuttaa välitön tajunnan menetys ja kuolema, 
tai

b) alkaa syvällä yleisanestesialla ja jatkua toimen-
piteellä, joka varmuudella johtaa kuolemaan.

lopettamisesta vastuussa olevan henkilön on var-
mistettava, että eläin on kuollut ennen kuin ruho hävi-
tetään.

2. seuraavat lopettamismuodot on kielletty:
a) hukuttaminen ja muut tukehduttamismenetel-

mät, jos niillä ei ole 1 kappaleen b kohdassa tarkoitet-
tua vaikutusta,

b) sellaisen myrkyn tai lääkeaineen käyttäminen, 
jonka annosta ja antotapaa ei voida valvoa, niin että 
sillä varmasti saataisiin aikaan 1 kappaleessa tarkoi-
tettu vaikutus,

c) sähköllä lopettaminen ellei sitä edellä välitön 
tajuttomuus.

III LUkU
Heitteillä olevia eläimiä koskevat  

lisämääräykset

12 artikla
Määrällinen vähentäminen

Milloin sopimuspuoli katsoo, että heitteillä olevien 
eläinten määrä aiheuttaa ongelmia, se ryhtyy tarvitta-
viin lainsäädännöllisiin ja/tai hallinnollisiin toimenpi-
teisiin vähentääkseen näiden eläinten lukumäärää si-
ten, että eläimille ei tuoteta vältettävissä olevaa kipua, 
kärsimystä tai tuskaa.

a) tällaiset toimenpiteet edellyttävät, että 
(i) jos heitteillä olevia eläimiä on otettava kiinni, 

sen on tapahduttava siten, että eläimelle tuotetaan 
mahdollisimman vähän ruumiillista ja henkistä kärsi-
mystä,

(ii) riippumatta siitä, pidetäänkö vai lopetetaanko 
talteen otetut eläimet, sen on tapahduttava tämän 
yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti.

b) sopimuspuolet sitoutuvat harkitsemaan
(i) kissojen ja koirien pysyvää merkitsemistä nii-

den tunnistamiseksi tavalla, joka tuottaa mahdollisim-
man vähän tai ei lainkaan pysyvää kipua, kärsimystä 
tai tuskaa, kuten tatuoimalla sekä kirjaamalla numero 
rekisteriin, jossa on myös omistajan nimi ja osoite;

(ii) koirien ja kissojen suunnittelemattoman li-
sääntymisen vähentämistä edistämällä niiden steri-
lointia;

(iii) tapoja rohkaista heitteille jätetyn kissan tai 
koiran löytäjää ilmoittamaan asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

13 artikla
kiinniottamista, pitämistä ja lopettamista 

koskevat poikkeukset
tässä yleissopimuksessa annetuista heitteillä olevien 
eläinten kiinniottamista, pitämistä ja lopettamista kos-
kevista määräyksistä saa poiketa vain, jos se tautien 
ehkäisyyn tähtäävien kansallisten ohjelmien puitteis-
sa on välttämätöntä.
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IV LUkU
tiedotus ja koulutus

14 artikla
tiedotus- ja koulutusohjelmat

sopimuspuolet sitoutuvat rohkaisemaan tiedotus- ja 
koulutusohjelmien kehittämistä tämän yleissopimuk-
sen määräyksiä tai periaatteita koskevan tietämyksen 
ja tiedon edistämiseksi sellaisten yhdistysten ja ihmis-
ten keskuudessa, jotka ovat mukana lemmikkieläinten 
pitämistä, kasvattamista, koulutusta, kauppaa ja hoitoa 
koskevassa toiminnassa. näissä ohjelmissa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

a) henkilöillä, jotka harjoittavat lemmikkieläinten 
kouluttamista kaupallisiin tai kilpailutarkoituksiin, on 
tarpeen olla asianmukaiset tiedot ja taidot;

b) ei ole tarpeen rohkaista
(i) lemmikkieläinten antamista lahjaksi alle 

16-vuotiaille ilman vanhempien tai holhoojan nimen-
omaista suostumusta,

(ii) lemmikkieläinten antamista palkintona, lisä-
palkkiona tai hyvityk senä,

(iii) lemmikkieläinten suunnittelematonta lisään-
tymistä;

c) mahdolliset kielteiset seuraamukset, joita villi-
eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuisi, jos 
niitä hankittaisiin lemmikkieläimiksi tai tuotaisiin ih-
misten tietoisuuteen lemmikkieläiminä;

d) vaarat, jotka aiheutuvat vastuuttomasta lem-
mikkieläinten hankkimisesta, joka johtaa ei-toivottu-
jen ja heitteillä olevien eläinten määrän lisääntymi-
seen.

V LUkU
Monenkeskiset neuvottelut

15 artikla
Monenkeskiset neuvottelut

1. sopimuspuolet järjestävät viiden vuoden kuluessa 
tämän yleissopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 
viiden vuoden väliajoin sekä aina sopimuspuolten 
edustajien enemmistön sitä pyytäessä monenkeskisiä 
neuvotteluja euroopan neuvoston puitteissa, joissa 
tutkitaan tämän yleissopimuksen soveltamista ja sen 
tarkistamista tai sen määräysten laajentamisen tar-
peellisuutta. neuvottelut tapahtuvat euroopan neu-
voston pääsihteerin koolle kutsumissa kokouksissa.

2. jokaisella sopimuspuolella on oikeus nimetä 
edustaja osallistumaan neuvotteluihin. jokaisella 
euroo pan neuvoston jäsenvaltiolla, joka ei ole yleis-
sopimuksen sopimuspuoli, on oikeus olla edustettuna 
tarkkailijana näissä neuvotteluissa.

3. neuvottelujen jälkeen sopimuspuolet jättävät 
euroopan neuvoston ministerikomitealle neuvotte luja 
ja yleissopimuksen toimivuutta koskevan kertomuk-
sen, johon ne tarpeelliseksi katsoessaan voivat lisätä 
ehdotuksia yleissopimuksen muuttamiseksi sen 15–
23 artiklan mukaisesti.

4. sopimuspuolet laativat neuvottelujen menettely-
tapasäännöt tämän yleissopimuksen määräykset huo-
mioon ottaen. 

VI LUkU
Muutokset

16 artikla
Muutokset

1. sopimuspuolen tai ministerikomitean esittämä 
muutosehdotus 1–14 artiklaan on ilmoitettava euroo-
pan neuvoston pääsihteerille, joka toimittaa sen edel-
leen euroopan neuvoston jäsenvaltioille, sopimus-
puolille sekä valtioille, jotka on kutsuttu liittymään 
tähän yleissopimukseen 19 artiklan mukaisesti.

2. edellisen kappaleen mukaisesti esitetty muutos-
ehdotus käsitellään monenkeskisissä neuvotteluissa 
aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua päivästä, 
jona pääsihteeri on sen toimittanut edelleen, jolloin se 
voidaan hyväksyä sopimuspuolten kahden kolmas-
osan ääntenenemistöllä. Hyväksytty teksti toimitetaan 
sopimuspuolille.

3. Muutos tulee voimaan kahdentoista kuukauden 
kuluttua hyväksymisestään monenkeskisissä neuvot-
teluissa, ellei jokin sopimuspuoli ole esittänyt vasta-
lausetta.

VII LUkU
Loppumääräykset

17 artikla
Allekirjoitus, ratifiointi ja hyväksyminen

tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista var-
ten euroopan neuvoston jäsenvaltioille. se on rati-
fioitava tai hyväksyttävä. ratifioimis- ja hyväksymis-
kirjat talletetaan euroopan neuvoston pääsihteerin 
huostaan.

18 artikla
Voimaantulo

1. tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on ku-
lunut kuusi kuukautta päivästä, jona neljä euroopan 
neuvoston jäsenvaltiota 17 artiklan määräysten mu-
kaisesti on ilmaissut suostumuksensa siihen, että tämä 
yleissopimus niiden osalta on sitova.

2. jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin hyväksyy 
tämän sopimuksen, sopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on 
kulunut kuusi kuukautta päivästä, jona se on talletta-
nut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

19 artikla
euroopan neuvoston ulkopuolisten valtioiden 

liittyminen
1. tämän yleissopimuksen voimaantultua euroopan 
neuvoston ministerikomitea voi euroopan neuvoston 
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peruskirjan 20 artiklan d kohdassa tarkoitetulla äänie-
nemmistöllä tehdyllä päätöksellä sekä niiden sopi-
musvaltioiden yksimielisellä päätöksellä, joilla on  
oikeus osallistua ministerikomitean kokouksiin, kut-
sua minkä tahansa euroopan neuvoston ulkopuolisen 
valtion liittymään tähän yleissopimukseen.

2. liittyjävaltion osalta tämä yleissopimus tulee 
voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä 
sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, 
jona se on tallettanut liittymiskirjansa euroopan neu-
voston pääsihteerin huostaan.

20 artikla
Aluelauseke

1. sopimusvaltio voi allekirjoittaessaan tämän yleis-
sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksy-
mis- tai liittymiskirjansa määritellä alueen tai alueet, 
joilla tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. sopimuspuoli voi koska tahansa myöhemmin 
euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla seli-
tyksellä saattaa tämän yleissopimuksen koskemaan 
myös jotain muuta selityksessä määriteltyä aluetta. 
kyseisen alueen osalta tämä yleissopimus tulee voi-
maan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä 
sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, 
jona pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.

3. kahden edellisen kappaleen mukaisesti tehty 
selitys voidaan peruuttaa jonkin siinä määritellyn  
alueen osalta pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksel-
la. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden en-
simmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi 
kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut 
ilmoituksen.

21 artikla
Varaumat

1. sopimusvaltio voi allekirjoittaessaan tämän yleis-
sopimuksen tai tallet taessaan ratifioimis-, hyväksy-
mis- tai liittymiskirjansa selittää varaavansa itselleen 
oikeuden tehdä yhden tai useamman varauman 6 ar-
tiklan ja 10 artiklan 1 kappaleen a kohdan osalta. Mui-
ta varaumia ei saa tehdä.

2. sopimuspuoli, joka on tehnyt varauman edelli-
sen kappaleen mukaisesti voi osaksi tai kokonaan pe-
ruuttaa sen euroopan neuvoston pääsihteerille osoi-
tettavalla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan sinä 

päivänä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituk-
sen.

3. sopimuspuoli, joka on tehnyt varauman jonkin 
tämän yleissopimuksen määräyksen osalta ei voi vaa-
tia kyseisen artiklan soveltamista toiselta sopimus-
puolelta; se voi kuitenkin, sikäli kuin sen varauma on 
ehdollinen tai koskee vain osaa jostakin määräykses-
tä, vaatia tämän määräyksen soveltamista muilta sopi-
muspuolilta samassa määrin kuin se itse on hyväksy-
nyt sen.

22 artikla
Irtisanominen

1. sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän 
yleissopimuksen euroopan neuvoston pääsihteerille 
osoitettavalla ilmoituksella.

2. irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on ku-
lunut kuusi kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on 
vastaanottanut ilmoituksen.

23 artikla
Ilmoitukset

euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa euroopan 
neuvoston jäsenval tioille ja kaikille valtioille, jotka 
ovat liittyneet tähän yleissopimukseen tai kutsuttu sii-
hen liittymään

a) allekirjoittamisista,
b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen 

tallettamisista,
c) tämän yleissopimuksen 18, 19 ja 20 artiklan 

mukaisista voimaantulopäivistä,
d) kaikista muista tähän yleissopimukseen liitty-

vistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.
tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asian-

mukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän 
yleissopimuksen.

tehty strasbourgissa 13 päivänä marraskuuta 1987 
yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, 
jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja 
joka talletetaan euroopan neuvoston arkistoon. eu-
roopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todis-
tetut jäljennökset kullekin euroopan neuvoston jäsen-
valtiolle ja kullekin valtiolle, joka on kutsuttu liitty-
mään tähän yleissopimukseen.
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koirien, kissojen ja muiden  
pienikokoisten seura- ja  
harrastuseläinten pidolle  

asetettavat  
eläinsuojeluvaatimukset 

(2/eeO/1998)

1 §
tarkoitus ja soveltamisala 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä päätöksessä 
ja sen liitteissä säännökset koirien, kissojen ja muiden 
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten pidolle ase-
tettavista eläinsuojeluvaatimuksista. Päätöksen tar-
koituksena on suojella näitä eläimiä kaikelta vältettä-
vissä olevalta kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.

Päätöksen ja sen liitteiden säännökset ovat sitovia. 
liitteet sisältävät myös suosituksia, jotka on kirjoitet-
tu kursiivilla. suositukset eivät ole si tovia.

2 §
Määritelmät 

tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) seura- tai harrastuseläimellä koiraa, kissaa ja 

muuta pienikokoista eläintä, jota pidetään seuran, har-
rastuksen, myymisen, välittämisen, vuokraamisen, 
kasvattamisen, valmentamisen, kouluttamisen, säily-
tettväksi taoi hoidettavaksi ottamisen vuoksi taikka 
muusta vastaavasta syystä. lisäksi seura- tai harras-
tuseläimellä tarkoitetaan tullin, puolustusvoimien tai 
rajavartiolaitoksen käytössä olevaa koiraa, poliisikoi-
raa, vartiokoiraa, paimenkoiraa, rekikoiraa, opas- tai 
muuta avustuskoiraa sekä muihin vastaaviin tarkoi-
tuksiin ja tehtäviin käytettävää koiraa; sekä

2) ulkotarhalla ulkoilutarhaa tai muuta sitä vas-
taavaa, eläimen ulkoiluun tarkoitettua aidattua tai 
muulla tavalla selvästi rajattua aluetta.

3 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1998.

jyrsijöiden ja kaniinin pitopaikan on täytettävä liit-
teen 5 taulukoiden mukaiset tilavaatimukset, hil lerin 
ja fretin pitopaikan liitteen 6 mukaiset tilavaatimukset 
sekä häkkilinnun pitopaikan liitteen 7 mukaiset tila-
vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2000 lukien.

Liite 1  Seura- ja harrastuseläimen 
pitopaikka

1.1  Yleiset vaatimukset
eläimen pitopaikan ja eläimen pitoon tarkoitettujen 
varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana 
pidettäviä. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-

aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat 
aiheuttaa eläimelle myrkytyksen.

Häkin, terraarion tai muun vastaavan eläimen pi-
toon tarkoitetun tilan oviaukon tai muun vastaavan au-
kon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan 
sellainen, että eläin voidaan poistaa pitopaikasta il-
man, että sille aiheutuu vahingoittumisen vaaraa. Pi-
topaikan on oltava sellainen, että eläin ei voi jäädä 
kiinni pitopaikan rakenteisiin tai muutoin vahingoit-
tua, eikä siinä saa olla sellaisia teräviä kulmia ja ulok-
keita, jotka voivat vahingoittaa eläintä. Häkit, terraari-
ot sekä muut vastaavat tilat on sijoitettava siten, että 
niiden väliin jää riittävästi tilaa eläinten tarkastamista 
ja hoitamista varten, sekä niin, etteivät eri häkkien 
eläimet voi vahingoittaa tai liata toisiaan.

Pitopaikan lattia tai pohja on voitava pitää puhtaa-
na. Verkkolattian, ritilälattian tai muun reijitetyn lat-
tian on oltava eläimelle sopiva sekä sellainen, että 
eläin ei voi jäädä kiinni lattiaan tai muutoin vahingoit-
tua.

Pitopaikassa on oltavava eläinlajille sopiva sisus-
tus ja muu varustus sekä tarvittaessa sellaista mate-
riaalia, että eläin voi toteuttaa lajinomaisia käyttäyty-
mistarpeitaan kuten kiipeilyä, kaivamista, jyrsimistä, 
piiloutumista, suojautumista, kylpemistä, uimista, su-
keltamista tai pesän rakentamista.

eläimen pitoon tarkoitetut laitteet ja välineet on si-
joitettava siten, etteivät ne aiheuta eläimelle vahin-
goittumisen vaaraa. sähköjohdot ja -laitteet sekä esi-
neet, jotka voivat vahingoittaa eläintä, on tarvittaessa 
suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat eläimen 
ulottumattomissa.

eläimen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut as-
tiat ja laitteet on sijoitettava pitopaikkaan siten, että 
eläin voi syödä ja juoda vaikeuksitta.

eläimen pitopaikka sekä eläimen pitoon tarkoitetut 
varusteet ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa 
niin, etteivät ne vahingoita eläintä tai vaarannan sen 
terveyttä tai hyvinvointia.

1.2  Pitopaikan olosuhteet
Pitopaikan ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman suhteel-
lisen kosteuden on oltava eläimelle sopivia. ilman-
vaihto ei saa aiheuttaa eläimelle haitallista vetoa.

eläin ei saa olla jatkuvasti alttiina ympäristön me-
lulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(a)).

Pitopaikan valaistuksen on oltava sellainen, että 
eläin voi toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpei-
taan. Valaistus ei saa aiheuttaa eläimelle haittaa eikä 
vahinkoa.

Ilman haitalliset kaasut eivät ylitä seuraavia raja-
arvoja:

ammoniakki 10 ppm*
hiilidioksidi 3 000 ppm*

*ppm = aineen pitoisuus miljoonasosina ilmaistuna.

1.3  Ulkotarhan yleiset vaatimukset
ulkotarhaan johtavien kulkuteiden on oltava eläimel-
le turvallisia.
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3.3  koiran ulkotarha
koiran ulkotarhassa on oltava tilaa vähintään:

 koirien Pinta-ala (m2)
 lukumäärä koiran (koirien) keskimääräinen paino

  5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
  ja alle     ja yli

 1 5 6 8 10 15 16
 2 5 8 10 14 18 20
 3 6 10 13 17 22 24
 4 8 12 15 20 26 28
 5 8 14 18 24 30 32
 6 10 16 20 26 34 36

jos ulkotarhassa pidetään useampaa kuin kuutta koi-
raa, tarhan pinta-alaa on lisättävä sopivassa suhteessa 
ylläolevaa taulukkoa soveltaen.

3.4  koirankoppi tai muu sitä vastaava säänsuoja
tämän luvun koirankoppia koskevia säännöksiä so-
velletaan soveltuvin osin myös muuhun sitä vastaa-
vaan säänsuojaan.

koirankopin on oltava kooltaan, rakenteiltaan ja 
varustukseltaan koiralle sopiva. kopin seinien, katon 
ja lattian on oltava tiiviitä ja tarvittaessa lämpöeristet-
tyjä. kopin pohjan on oltava irti maanpinnasta. kopin 
lämpötilan ja ilmanlaadun on oltava siellä olevalle 
koiralle sopivia.

koirankopin kulkuaukon on oltava sellainen, että 
koiralle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. kulku-
aukko on tarvittaessa varustettava sopivalla läpällä. 
kopin lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. koiral-
la on oltava käytössään makuualusta.

Koirankopin katto on muodoltaan loivasti viettävä 
ja pinnaltaan sellainen, että koira voi vaivattomasti 
käyttää sitä tähysytys- ja lepopaikkana.

Koirankopissa on tuulikaappi. Kopin lämpötila on 
vähintään +5 ̊ C koiran ollessa sisällä kopissa.

3.5  koiran pitoon tarkoitettu häkki
Muussa kuin eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 22 §:n 
tarkoittamassa häkissä tai muussa vastaavassa tilassa 
on oltava tilaa vähintään:

 koirien Pinta-ala (m2)
 lukumäärä koiran (koirien) keskimääräinen paino

  5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
  ja alle     ja yli

 1 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5
 2 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5
 3 2,0 3,5 4,5 6,0 7,5 10,0
 4 2,5 4,0 5,5
 5 3,0 5,0 6,5
 6 4,0 5,5
 7 4,5 6,0

eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa löytöeläinten talteenottopaikassa sekä 

ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huo-
mioon eläinlaji, -rotu, eläimen koko ja aktiivisuus 
sekä eläinten lukumäärä. Ympäristön on oltava riittä-
vän rauhallinen ja meluton.

ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan 
on oltava eläinlajille sopivia. Pohjan on oltava sellai-
nen, että se voidaan pitää kuivana. tarvittaessa maa-
pohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity. tarha ei 
saa olla liukas siten, että siitä aiheutuu eläimelle va-
hingoittumisen vaaraa.

ulkotarhan aidan on oltava eläimelle turvallinen ja 
eläinlajille sopivasta materiaalista valmistettu. jos aita 
on verkkoaitaa, verkon silmäkoon on oltava sellainen, 
että eläin ei voi jäädä siihen kiinni päästään, raajois-
taan tai muista ruumiinosistaan. ulkotarhan aitaa-
miseen ei saa käyttää piikkilankaa.

Liite 3  koirat

3.1  Yleiset vaatimukset
täysikasvuista koiraa on ulkoilutettava päivittäin riit-
tävän usein, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä koi-
ran liikunnantarpeen tyydyttämiseen.

ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia 
koirarotuja, jotkas soveltuvat jatkuvaan ulkona olemi-
seen.

koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sel-
laisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopai-
kassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan 
sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Sisätiloissa koiran pitopaikan lämpötila on koiran 
rodusta ja iästä riippuen 10–21 ̊ C.

3.2  tietylle paikalle kytkettynä pidettävä koira
(13/eeO/1999) Muutoin kuin tilapäisesti ulkona tie-
tylle paikalle kytkettynä pidettävällä koiralla on olta-
va liikkumatilaa vähintään 40 m2. koiran kytkin ei saa 
päästä kiertymään puun, tolpan eikä muun vastaavan 
esteen ympä rille.

Muutoin kuin tilapäisesti ulkona tietylle paikalle 
kytkettynä pidettävän koiran kaulapannan on oltava 
riittävän leveä ja ympärysmitaltaan säädettävissä. 
kaulapanta ei saa olla metallinen eikä kuristava.

sisällä koiraa ei saa pitää kytkettynä muutoin kuin 
hyväksyttävästä syystä tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

Koira kytketään juoksulankaan siten, että se pää-
see liikkumaan langan suunnassa vähintään 10 met-
riä ja siitä sivusuuntiin poispäin vähintään 2 metriä 
kummallekin puolelle. Jos kytkin on metallia, kaula-
pannan ja kytkimen pään välissä on sellainen liitin-
osa, että kytkimen liikkumisen aiheut tama sirinä ei 
välity koiraan.
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eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetussa eläinten säily-
tettäväksi tai hoidettavaksi ottamisessa voidaan edellä 
olevan taulukon tilavaatimuksia pienentää silloin, kun 
säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen on lyhytai-
kaista, kuitenkin enintään 50 %:lla.

koiran pitoon tarkoitetun häkin tai muun vastaa-
van tilan korkeuden on oltava vähintään häkissä pidet-
tävän koiran pituus rintalastasta hännän juureen ker-
rottuna luvulla kaksi. jos samassa häkissä tai muussa 
vastaavassa tilassa pidetään useampaa kuin yhtä koi-
raa, korkeus määräytyy suurimman siinä pidettävän 
koiran pituuden mukaan.

lattian on oltava kiinteäpohjainen.

3.6  Synnytys
nartulle on annettava mahdollisuus synnyttää rauhal-
liseen, mukavaan paikkaan, joka on sille etukäteen 
tuttu tai johon sen on annettu tutustua riittävän var-
hain ennen synnytystä. nartulle, joka valmistautuu 
synnytykseen tai jolla on imetettäviä pentuja, on an-
nettava mahdollisuus olla rauhassa. synnyttäneellä 
nartulla on tarvittaessa oltava mahdollisuus poistua 
vapaasti pentujensa luota.

siitokseen käytettävän nartun pidossa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota siihen, ettei nartulla teetetä 
pentuja liian usein.

jos vieroitettuja 8–16 viikon ikäisiä pentuja pide-
tään häkissä tai muussa sitä vastaavassa tilassa, siinä 
on oltava tilaa vähintään:

 Pentujen paino yhteensä (kg) Pinta-ala (m2)
 10 2,0
 20 2,5
 30 3,5
 40 4,0
 50 5,0
 60 5,5
 70 6,0

Vieroitetulla pennulla on virikkeinä turvallisia leikki-
välineitä ja pureskeltavia esineitä. Pentuja käsitel-
lään päivittäin niiden sosiaalistamiseksi ih miseen.

Liite 4  kissat

kissan pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, 
että kissalla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai 
sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mah-
dollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

kissan pitopaikassa on oltava sopivia rakenteita tai 
paikkoja kiipeilyä ja kynsimistä varten. lisäksi pito-
paikassa on oltava hiekkalaatikko tai hiekkalaatikoita 
taikka muita sopivia tiloja ulostamista ja virtsaamista 
varten.

jos kissoja pidetään vapaana huoneessa tai muussa 
vastaavassa suurehkossa tilassa, pitopaikassa on täysi-
kasvuista kissaa kohden oltava tilaa vähintään 1 m2, 
kuitenkin siten, että pinta-alan on oltava aina vähin-
tään 5 m2.

Muussa kuin eläinsuojeluasetuksen 22 §:n tarkoit-
tamassa häkissä tai muussa vastaavassa tilassa pinta-
alan on oltava vähintään 1,5 m2 ja korkeuden vähin-
tään 1,3 m. jos samassa häkissä tai muussa vastaavas-
sa tilassa pidetään useita kissoja, tilaa on oltava kissaa 
kohden vähintään 0,7 m2. eläinsuojelulain 15 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa löytöeläinten talteenotto-
paikassa sekä eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetussa 
eläinten säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottamisessa 
voidaan edellä olevia tilavaatimuksia pienentää sil-
loin, kun säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen 
on lyhyt aikaista, kuitenkin enintään 50 %:lla.

lattian on oltava kiinteäpohjainen.
kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin 

kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. tällöin kissan on 
oltava jatkuvassa valvonnassa.

Kissan pitopaikassa on eri tasoissa olevia makuu-
alustoja.

Kissan pitopaikan lämpötila on 15–21 ˚C.
Samassa ryhmässä pidetään enintään 15 aikuista 

tai 20 kasvavaa kissaa.
Pentuja käsitellään päivittäin niiden sosiaalista-

miseksi ihmiseen.
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Yhdistyslaki
26.5.1989/503

eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 
Yleisiä säännöksiä

1 § 
Soveltamisala

Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yh-
teistä toteuttamista varten. tarkoitus ei saa olla lain tai 
hyvien tapojen vastainen.

Yhdistykseen sovelletaan tätä lakia.

2 § 
Soveltamisalan rajoitukset

tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on 
voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hank-
kiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai 
toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Yhteisöön, joka on lailla tai asetuksella järjestetty 
erityistä tarkoitusta varten, tätä lakia sovelletaan vain 
sikäli kuin niin on erikseen säädetty.

uskonnollisista yhdyskunnista on voimassa, mitä 
niistä on erikseen säädetty.

3 § 
kielletyt yhdistykset

Yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan 
kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityk-
siin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varus-
tautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen 
tapaan järjestetyksi, on kielletty.

4 § 
Luvanvaraiset yhdistykset

Yhdistystä, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen 
ampuma-aseiden käyttöön ja joka ei ole yksinomaan 
metsästystä varten, ei saa perustaa ilman lääninhalli-
tuksen lupaa.

5 § 
taloudellinen toiminta

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai an-
siotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka 
muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteutta-
miseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäar-
voisena.

6 § 
rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia 
sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun vi-
ranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin täs-
sä laissa säädetään.

rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa 
henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

2 luku
Yhdistyksen perustaminen

7 § 
Perustamiskirja

Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskir-
ja, johon on liitettävä yhdistykselle laaditut säännöt. 
Perustamiskirja on päivättävä ja vähintään kolmen 
yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava. Pe-
rustajana olevan luonnollisen henkilön tulee olla 15 
vuotta täyttänyt.

8 § 
Säännöt

Yhdistyksen säännöissä on mainittava:
1) yhdistyksen nimi;
2) yhdistyksen kotipaikkana oleva suomen kunta;
3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;
4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle 

jäsenmaksuja ja muita maksuja;
5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen 

tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enim-
mäismäärä sekä toimikausi;

6) yhdistyksen tilikausi;
7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat 

valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta 
päätetään;

8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on 
kutsuttava koolle; sekä

9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yh-
distys purkautuu tai lakkautetaan.

9 § 
kaksikielisyys, yhdistyksen nimi

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdis-
tys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. tällainen 
yhdistys voidaan 51 §:ssä säädetyin edellytyksin mer-
kitä rekisteriin kaksikielisenä.

sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien 
yhdistysten säännöissä voidaan määrätä, että yhdis-
tyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saa-
menkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista 
kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä 
voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.

3 luku
Jäsenyys

10 § 
Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yh-
teisö ja säätiö.

jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on vai-
kuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdistyksen jäseni-
nä olla vain suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaa-
laiset, joilla on kotipaikka suomessa, sekä sellaiset 
yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti 
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kuuluvissa yhdistyksissä on jäseninä vain edellä mai-
nittuja henkilöitä. (29.12.1989/1331) 

3 momentti on kumottu L:lla 30.12.1992/1614. 

11 § 
Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luette-
loa. luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydelli-
nen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) 

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava ti-
laisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoi-
hin. jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta 
muutoin säädetään [henkilörekisterilaissa (471/87)]. 
luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.

12 § 
Jäseneksi liittyminen

sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on il-
moitettava aikomuksestaan yhdistykselle. jäseneksi 
hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty.

13 § 
Yhdistyksestä eroaminen

jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistykses-
tä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallituk-
selle tai sen puheenjohtajalle. jäsen voi myös erota il-
moittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkir-
jaan merkittäväksi. säännöissä voidaan määrätä, että 
eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kulut-
tua eroamisilmoituksen tekemisestä. aikaa ei saa 
määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

14 § 
Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla 
erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina 
oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulko-
puolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

15 § 
erottamismenettely

jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokoukses-
saan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätökses-
sä on mainittava erottamisen syy. jäsen ei ole yhdis-
tyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään 
koskevasta erottamisasiasta.

ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäse-
nelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 
 asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmak-
sun maksamatta jättäminen.

jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää halli-
tus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oi-
keus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajas-

sa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi kat-

soa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jät-
tänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan mak-
samatta.

4 luku
Päätösvalta

16 § 
Päätösvallan käyttäjät

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. sään-
nöissä voidaan kuitenkin jäljempänä säädetyllä taval-
la määrätä, että päätösvaltaa käyttävät:

1) yhdistyksen valtuutetut;
2) yhdistyksessä sekä siihen suoraan tai välillisesti 

kuuluvissa yhdistyksissä jäseninä olevat yksityiset 
henkilöt liittoäänestyksessä.

17 § 
Jäsenten päätösvalta

jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen ko-
kouksessa.

säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet käyttävät 
säännöissä erikseen mainituissa asioissa päätösval-
taansa erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse.

18 § 
Valtuutettujen päätösvalta

jos päätösvaltaa annetaan valtuutetuille, säännöissä 
on mainittava valtuutettujen lukumäärä tai sen mää-
räytymistapa sekä toimikausi, valitsemistapa ja tehtä-
vät.

säännöissä voidaan myös määrätä, että valtuutet-
tujen paikat tai osa niistä on jaettava yhdistyksen jä-
senten tai näiden muodostamien ryhmien kesken 
säännöissä mainituilla perusteilla. tällöin voidaan 
myös määrätä, että valtuutetut on valittava asian-
omaisten jäsenten tai ryhmien asettamista ehdokkais-
ta. jos joku on laiminlyönyt ehdokkaitten asettamisen, 
voidaan valtuutetut valita muiden asettamista ehdok-
kaista.

Valtuutetut käyttävät päätösvaltaansa kokoukses-
sa.

19 § 
Liittoäänestys

Päätösvaltaa voidaan säännöissä määrätä käytettäväk-
si liittoäänestyksessä sellaisessa yhdistyksessä, jonka 
jäseninä sääntöjen mukaan on vain yhdistyksiä tai yh-
distyksiä ja yksityisiä henkilöitä. säännöissä on mai-
nittava, missä asioissa tai millä edellytyksillä päätös-
valtaa käytetään liittoäänestyksessä.

liittoäänestys toimitetaan erillisissä äänestystilai-
suuksissa tai postitse.
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5 luku
Päätöksenteko

20 § 
Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrät-
tynä aikana. jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisel-
la yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitä-
mistä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, 
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus kat-
soo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kym-
menesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. jos yh-
distyksen jäseninä sääntöjen mukaan voi olla vain yh-
distyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, voi-
daan säännöissä määrätä, että vähemmistö, joka voi 
vaatia ylimääräisen kokouksen pitämistä, on pienem-
pi tai suurempi kuin yksi kymmenesosa. Muun yhdis-
tyksen säännöissä voidaan määrätä vain pienemmästä 
vähemmistöstä.

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kir-
jallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on vii-
pymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous 
koolle. jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaati-
musta ole voitu esittää hallitukselle, lääninhallituksen 
tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hake-
muksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle 
yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus sii-
hen sakon uhalla.

21 § 
Valtuutettujen kokous

Mitä tässä laissa säädetään yhdistyksen kokouksesta, 
koskee soveltuvin osin myös valtuutettujen kokousta. 
Valtuutettujen ylimääräinen kokous on kuitenkin pi-
dettävä vain, kun valtuutetut niin päättävät tai hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta taikka 20 §:n 2 momen-
tissa mainittu määrä valtuutettuja sitä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten vaatii.

22 § 
Muun päätöksenteon järjestäminen

jos säännöissä mainittu asia on yhdistyksessä päätettä-
vä määrättynä aikana erillisissä äänestystilaisuuksissa 
tai postitse eikä näin ole menetelty, on yhdistyksen jä-
senellä oikeus kirjallisesti vaatia hallitukselta tällaisen 
päätöksenteon järjestämistä. jollei hallitus vaatimuk-
sesta huolimatta ole järjestänyt päätöksentekoa tai 
vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, lääninhalli-
tuksen tulee päätöksenteon järjestämistä vaatineen jä-
senen hakemuksesta oikeuttaa hakija järjestämään ää-
nestystilaisuus tai postiäänestys yhdistyksen kustan-
nuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla.

23 § 
kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, val-
tuutettujen kokouksessa on päätettävä

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä 

taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan 
muun omaisuuden luovuttamisesta;

3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyk-
sestä;

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan 
valitsemisesta tai erottamisesta;

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä; sekä

6) yhdistyksen purkamisesta.
säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päät-

tää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtami-
sesta ja kiinnittämisestä.

24 § 
kokouskutsu

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin 
säännöissä on määrätty. kokouskutsussa on mainitta-
va kokouksen aika ja paikka. Päätöstä 23 §:ssä maini-
tussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei ko-
kouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokous-
kutsussa.

25 § 
Jäsenen äänioikeus

jollei säännöissä ole toisin määrätty, jokaisella 15 
vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisel-
la äänioikeutetulla yksi ääni. Yksityinen henkilö ei 
voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, el-
lei säännöissä ole niin määrätty.

säännöissä voidaan määrätä, että määrätyn ajan jä-
senmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää 
äänioikeuttaan. säännöissä voidaan määrätä, että voi-
dakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on 
ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen 
yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun 
päivään mennessä.

26 § 
esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä 
tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdis-
tyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jos-
sa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyk-
sen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdis-
tyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää 
päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erotta-
misesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuu-
vapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, 
josta hän on vastuussa.

Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden 
esteellisyydestä on säädetty, koskee myös heidän asia-
miestään tai edustajaansa.

27 § 
Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty:
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1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
 äänestyksessä annetuista äänistä;

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota ko-
kouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, tai, 
jos päätös tehdään erillisissä äänestystilaisuuksissa tai 
postitse, arvalla ratkaistava tulos; sekä

3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista 
tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista 
koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut 
vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista 
äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta 17 §:n 2 momen-
tissa tai 19 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla taik-
ka siten, että enemmistövaalitapa korvataan suhteelli-
sella vaalitavalla, on kuitenkin pätevä, jos päätöstä on 
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänis-
tä ja se muutoin on tehty siten kuin sääntöjen muutta-
misesta on säädetty tai määrätty.

sen estämättä mitä jäljempänä säädetään päätök-
sen mitättömyydestä, on päätös sääntöjen muuttami-
sesta, joka koskee vaalin toimittamistapaa, jäsenen 
äänimäärää, toimielimen kokoonpanoa taikka jäsenen 
maksuvelvollisuutta, pätevä, vaikka muutos johtaisi 
jäsenelle säännöissä taatun erityisen edun tai jäsenten 
yhdenvertaisuuden loukkaamiseen, jos päätös on teh-
ty siten kuin 1 momentin 3 kohdassa tai 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sanotussa momentissa on 
säädetty.

jos yhdistys sääntöjensä mukaan kuuluu toiseen 
yhdistykseen, voidaan säännöissä määrätä, että niiden 
muuttamiseen vaaditaan myös sen yhdistyksen hy-
väksyminen, johon yhdistys suoraan tai välillisesti 
kuuluu.

28 § 
Vaalit

kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan 
enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu 
yksimielisesti tai jollei säännöissä ole toisin määrätty. 
erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse toimitet-
tavassa vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, 
jollei säännöissä ole toisin määrätty. kaikille päätös-
vallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus 
osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten.

29 § 
Vaalien toimittaminen

enemmistövaalitapaa käytettäessä tulevat valituiksi 
eniten ääniä saaneet, jollei säännöissä ole vaadittavas-
ta enemmistöstä muuta määrätty.

jos vaali lain tai sääntöjen mukaan on toimitettava 
suhteellisena vaalina, säännöissä on määrättävä, mi-
ten vaali tällöin toimitetaan.

suhteellinen vaali voidaan säännöissä määrätä toi-
mitettavaksi:

1) ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni an-
netaan ehdokaslistalle kokonaisuudessaan, jolloin 
kullakin ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva saa ver-
tausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimää-
rän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena 

oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen 
ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden ver-
tauslukujen mukaisessa järjestyksessä;

2) ehdokaslistoja käyttäen, mutta siten, että kukin 
ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdok-
kaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten 
saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman 
koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, 
kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja 
niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdok-
kaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä;

3) ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa 
jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkitty-
jen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdok-
kaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ään-
tä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin 
edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkai-
den saamien äänien mukaisessa järjestyksessä; sekä

4) muulla säännöissä määrätyllä tavalla.
suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. ta-

satulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

30 § 
äänestys- ja vaalijärjestys

jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä ää-
nestystilaisuuksissa tai postitse, yhdistyksen on hy-
väksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, jo-
hon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koske-
vat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täy-
dentävät määräykset.

31 § 
Pöytäkirjan laatiminen

kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 
kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkir-
ja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekir-
joitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä 
varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen 
itsensä hyväksyttävä.

jos päätösvaltaa on käytetty erillisissä äänestysti-
laisuuksissa tai postitse, yhdistyksen hallituksen on 
huolehdittava siitä, että menettelystä päätöksenteossa, 
äänten laskennasta ja sen tuloksesta sekä tehdystä 
päätöksestä laaditaan päivätty ja hallituksen puheen-
johtajan allekirjoittama pöytäkirja.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada 1 
ja 2 momentissa tarkoitetut pöytäkirjat nähtäväkseen.

32 § 
Päätöksen moitteenvaraisuus

jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaises-
sa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdis-
tyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, 
hallitus ja hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä 
vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oi-
keutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on 
kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemi-
seen.

kanne on pantava vireille kolmen kuukauden ku-
luessa päätöksen tekemisestä tai, jos päätös on tehty 
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erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse, kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun päätöstä koskeva pöy-
täkirja on päivätty. jollei kannetta nosteta määräajas-
sa, on päätöstä pidettävä pätevänä.

jos yhdistyksen hallitus on nostanut kanteen, yh-
distyksen kokous on viipymättä kutsuttava koolle va-
litsemaan edustaja vastaamaan yhdistyksen puolesta.

33 § 
Päätöksen mitättömyys

Päätös on moitekanteesta riippumatta mitätön, jos se 
loukkaa sivullisen oikeutta.

Mitätön on myös päätös, joka vähentää yhdistyk-
sen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua 
yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekota-
valtaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuut-
ta, jollei 27 §:n 3 momentista muuta johdu.

Yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen 
sekä se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, 
voi nostaa kanteen yhdistystä vastaan sen vahvistami-
seksi, että yhdistyksen päätös on mitätön.

34 § 
täytäntöönpanokielto

kun kanne yhdistystä vastaan on pantu vireille, tuo-
mioistuin voi kieltää yhdistyksen päätöksen täytän-
töönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. tällainen 
kielto tai määräys voidaan myös peruuttaa.

edellä 1 momentissa tarkoitettuun tuomioistuimen 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

6 luku
Yhdistyksen hallinto

35 § 
Hallitus

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähin-
tään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen 
sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoi-
dettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistys-
tä.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjoh-
taja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jä-
senten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. konkurssissa 
oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaik-
ka suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myön-
nä lupaa poiketa tästä. jos yhdistyksen varsinaisena 
tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, 
saa hallituksen jäsenenä olla vain henkilö, jolla on 
asuinpaikka suomessa. (1.11.2002/894) 

36 § 
Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yh-
distyksen nimi, jollei tätä oikeutta ole rajoitettu jäl-
jempänä 3 momentissa tarkoitetuin tavoin.

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oi-

keus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi:
1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä;
2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai
3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen 

antama henkilökohtainen oikeus.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edus-

taa yhdistystä eikä toimia sen nimenkirjoittajana. Oi-
keutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan 
säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla 
henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyk-
sen nimi. Muuta rajoitusta ei saa merkitä yhdistysre-
kisteriin.

Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyk-
sen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien 
omakätinen allekirjoitus.

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistyksel-
le toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, 
jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoit-
taa yhdistyksen nimi.

37 § 
esteellisyys

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa 
osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta kos-
kevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä 
ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa 
olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

38 § (28.10.1994/941) 
tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä täs-
sä laissa ja tilintarkastuslaissa (936/94) säädetään.

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilintarkas-
taja ja varatilintarkastaja.

39 § 
Vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on vel-
vollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimes-
saan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdis-
tykselle. sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sään-
töjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle ai-
heutettua vahinkoa. työntekijän asemassa olevan va-
hingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä sii-
tä erikseen säädetään. (28.10.1994/941) 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvas-
tuun jakautumisesta kahden tai useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingon-
korvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on säädetty.

kanne yhdistykselle aiheutetun vahingon korvaa-
misesta voidaan nostaa myös yhdistyksen kotipaikan 
tuomioistuimessa.



274

7 luku
Purkautuminen

40 § 
Selvitystoimet

kun yhdistys on päättänyt purkautua, hallituksen on 
huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoi-
mista, jollei yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle 
tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä. 
selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos 
yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hy-
väksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jon-
ka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja.

Purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudel-
lista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin kuin 
tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. selvitys-
miehillä on oikeus pyytää julkista haastetta velkojille 
sekä oikeus luovuttaa yhdistyksen omaisuus konkurs-
siin. jos velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneitä 
varoja ei voida käyttää säännöissä määrätyllä tavalla, 
selvitysmiesten on luovutettava ne valtiolle käytettä-
väksi mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimin-
taan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. 
selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta loppu-
selvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä.

Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumi-
sesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

41 § 
Yhdistyksen julistaminen purkautuneeksi

jos yhdistyksen toiminta on loppunut eikä yhdistystä 
ole purettu, voi sen jäsen ja muu, jota asia koskee, ha-
kea yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimelta yhdis-
tyksen julistamista purkautuneeksi. Hakemuksen joh-
dosta on yhdistykselle varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi. Hakemukseen on suostuttava, jos yhdistyksen 
toiminnan osoitetaan loppuneen. jollei muuta näytetä, 
yhdistyksen toiminnan on katsottava loppuneen, jos 
yhdistyksestä viimeksi yhdistysrekisteriin tehdystä il-
moituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

tuomioistuimen on suostuessaan hakemukseen sa-
malla tarvittaessa määrättävä hakija tai muu henkilö 
selvitysmiehenä huolehtimaan selvitystoimista. täl-
löin on vastaavasti sovellettava, mitä 40 §:n 2 momen-
tissa on säädetty.

42 § 
Selvitystoimien moittiminen

jos yhdistyksen jäsen tai muu, jonka oikeutta yhdis-
tyksen purkautuminen koskee, haluaa moittia selvi-
tysmiesten toimenpidettä, on hänen nostettava kanne 
selvitysmiehiä vastaan kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistys-
rekisteriin. kannetta on ajettava yhdistyksen kotipai-
kan tuomioistuimessa.

8 luku
Yhdistyksen lakkauttaminen

43 § 
Lakkauttaminen ja varoitus

Yhdistyksen kotipaikan alioikeus voi sisäasiainminis-
teriön, virallisen syyttäjän tai yhdistyksen jäsenen 
kanteesta julistaa yhdistyksen lakkautetuksi:

1) jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai 
hyviä tapoja;

2) jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin sen sään-
nöissä määrättyä tarkoitusta; tai

3) jos yhdistys toimii vastoin 4 §:ssä tarkoitettua 
lupaa tai 35 §:n 3 momentin säännöstä.

jos yleinen etu ei vaadi yhdistyksen lakkauttamis-
ta, voidaan yhdistykselle lakkauttamisen sijasta antaa 
varoitus.

jos yhdistys julistetaan lakkautetuksi tai sille anne-
taan varoitus, voidaan myös yhdistykseen suoraan tai 
välillisesti kuuluva yhdistys, joka on haastettu oikeu-
denkäyntiin vastaajaksi, julistaa lakkautetuksi tai an-
taa sille varoitus, jos tämä on myötävaikuttanut ensik-
si mainitun yhdistyksen 1 momentissa tarkoitettuun 
menettelyyn.

jos lakkautetun yhdistyksen varoja ei voida käyt-
tää niin kuin säännöissä on määrätty taikka tuollainen 
käyttö olisi vastoin lakia tai hyviä tapoja, yhdistyksen 
varat on julistettava menetetyiksi valtiolle.

44 § 
Väliaikainen toimintakielto

kun yhdistyksen lakkauttamista koskeva asia on tullut 
vireille, tuomioistuin voi asiaa käsitellessään 
 asianosaisen vaatimuksesta kieltää väliaikaisesti yh-
distyksen toiminnan, jos on todennäköistä, että yhdis-
tys toimii vastoin 43 §:n 1 momentin säännöksiä.

sisäasiainministeriön tai virallisen syyttäjän vaati-
muksesta 1 momentissa tarkoitettu kielto voidaan an-
taa jo ennen kuin yhdistyksen lakkauttamista koskeva 
asia on tullut vireille, jos on todennäköistä, että yhdis-
tys toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja 
taikka lainvastaisesti jatkaa lakkautetun yhdistyksen 
toimintaa. tällainen kielto raukeaa, jollei haastetta 
yhdistyksen lakkauttamiseksi ole pyydetty 14 päivän 
kuluessa kiellon antamisesta, ja on voimassa enintään 
siihen saakka, kunnes asia tulee käsiteltäväksi tuo-
mioistuimen istunnossa.

jos tuomioistuin on antanut väliaikaisen toiminta-
kiellon, sen on joka kerta asiaa käsitellessään päätettä-
vä kiellon voimassaolosta. toimintakieltoa koskevaan 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamal-
la.

jos väliaikainen toimintakielto on määrätty 43 §:n 
1 momentin 1 kohdan perusteella, kiellon voimassa 
ollessa yhdistyksen toiminnan jatkamista varten ei saa 
perustaa uutta yhdistystä.
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45 § 
toiminnan lopettaminen ja selvitysmiehet

kun yhdistys on julistettu lakkautetuksi tai määrätty 
väliaikaiseen toimintakieltoon, yhdistyksen toiminta 
on heti lopetettava. Yhdistyksen hallitus saa kuitenkin 
jatkaa yhdistyksen harjoittamaa elinkeinoa tai ansio-
toimintaa ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta, kunnes 
päätös lakkauttamisesta tulee lainvoimaiseksi, jollei 
tuomioistuin toisin määrää.

jos tuomioistuin ei salli hallituksen hoitaa yhdis-
tyksen omaisuutta 1 momentissa tarkoitettuna aikana, 
tuomioistuimen on määrättävä vähintään yksi henkilö 
uskottuna miehenä hoitamaan yhdistyksen omaisuut-
ta.

samalla kun tuomioistuin julistaa yhdistyksen lak-
kautetuksi, sen on tarvittaessa määrättävä selvitys-
mies tai useampia selvitysmiehiä. tällöin on soveltu-
vin osin noudatettava, mitä selvitysmiehistä ja selvi-
tystoimien moittimisesta yhdistyksen purkautuessa on 
tässä laissa säädetty.

46 § 
Laillinen tuomioistuin

Yhdistyksen lakkauttamista koskeva kanne tutkitaan 
sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa yhdistyk-
sellä on kotipaikka. tämä tuomioistuin voi samalla 
käsitellä myös 43 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhdis-
tyksen lakkauttamista koskevan asian.

9 luku
Yhdistysrekisteriin merkitseminen

47 § 
Viranomaiset

Yhdistysrekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus. 
Yhdistysrekisteriasioiden paikallisviranomaisina toi-
mivat [väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) 
tarkoitetut rekisteritoimistot]. (13.12.1994/1177) 

Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asiakirjoineen 
on julkinen. jokaisella on oikeus saada otteita ja to-
distuksia yhdistysrekisteristä ja siihen kuuluvista asia-
kirjoista siten kuin viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 
(21.5.1999/685) 

48 § 
Perusilmoitus

ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi (perusilmoi-
tus) on tehtävä kirjallisesti patentti- ja rekisterihalli-
tukselle tai yhdistyksen kotipaikan paikallisviran-
omaiselle, joka toimittaa sen patentti- ja rekisterihalli-
tukselle. (13.12.1994/1177) 

Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyk-
sen perustamiskirja ja säännöt, on ilmoitettava yhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen ni-
menkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja 
henkilötunnus sekä mahdollinen nimenkirjoitusoi-
keutta koskeva 36 §:ssä tarkoitettu rajoitus. jos henki-

löllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan 
syntymäaika. (13.12.1994/1177) 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on alle-
kirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että ilmoituk-
sessa mainitut tiedot ovat oikeat ja että nimenkirjoitta-
jat ovat täysivaltaisia.

49 § 
Perusilmoituksen käsittely ja yhdistyksen 

rekisteröiminen
Perusilmoituksesta patentti- ja rekisterihallitus tarkas-
taa, että:

1) se on tehty 48 §:ssä säädetyllä tavalla;
2) yhdistyksen nimi selvästi erottuu rekisterissä 

ennestään olevien yhdistysten nimistä eikä ole har-
haanjohtava;

3) yhdistyksen rekisteröimiselle ei 1 luvun sään-
nösten mukaan ole estettä; sekä

4) rekisteröimiselle ei ole muuta lakiin perustuvaa 
estettä. (13.12.1994/1177) 

jos rekisteröimiselle on 1 momentin perusteella 
este, mutta ilmoitusta ei kuitenkaan jätetä tutkimatta tai 
rekisteröintiä heti evätä, ilmoituksen tekijälle on varat-
tava tilaisuus ilmoituksen täydentämiseen tai oikaise-
miseen taikka lausunnon antamiseen. tämä on tehtävä 
patentti- ja rekisterihallituksen määräämässä ajassa ja 
uhalla, että asia muuten raukeaa, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. jos rekisteröimiselle on este vielä senkin 
jälkeen, kun ilmoitusta on täydennetty tai oikaistu tai 
lausunto annettu, rekisteröiminen on evättävä. ilmoi-
tuksen tekijälle voidaan kuitenkin antaa uusi määräai-
ka, jos siihen on aihetta. (13.12.1994/1177) 

jos estettä rekisteröimiselle ei ole, yhdistys on re-
kisteröitävä viivytyksettä. (8.12.1995/1380) 

50 § 
rekisteröimistä osoittava merkintä

kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätään sen ni-
meen sanat "rekisteröity yhdistys" tai näiden sanojen 
lyhennys "ry" taikka, jos yhdistyksen säännöt ovat 
ruotsinkieliset, sanat "registrerad förening" tai niiden 
lyhennys "rf".

jos yhdistyksellä on 9 §:n mukaisesti sekä suo-
menkielinen että ruotsinkielinen nimi, sanottu mer-
kintä lisätään sen suomenkieliseen nimeen suomen-
kielisenä ja ruotsinkieliseen nimeen ruotsinkielisenä. 
jos yhdistyksellä on myös saamenkielinen nimi, lisä-
tään tähän nimeen sanat "registrerejuvvon searvi" tai 
niiden lyhennys "rs".

51 § 
kaksikielisen yhdistyksen rekisteröiminen

Yhdistys merkitään rekisteriin sekä suomen että ruot-
sin kielellä, jos yhdistyksen säännöt on laadittu ja il-
moitus rekisteriin tehdään molemmilla kielillä. Perus-
ilmoituksen tai sääntöjen muuttamista koskevan il-
moituksen yhteydessä taikka asetuksella säädettävän 
ajan kuluessa on lisäksi toimitettava virallisen kääntä-
jän antama todistus siitä, että säännöt ovat keskenään 
samansisältöiset.



276

52 § 
Muutosilmoitus

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituk-
sen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta 
on tehtävä rekisteriin ilmoitus (muutosilmoitus), jo-
hon sääntöjä muutettaessa on liitettävä muutetut sään-
nöt. ilmoituksen tekemisestä, allekirjoittamisesta ja 
vakuutuksesta on voimassa, mitä 48 §:ssä on perusil-
moituksesta säädetty.

sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään 
rekisteriin.

kun nimenkirjoittajan vaihtuminen on merkitty re-
kisteriin, muutoksen on katsottava tulleen sivullisen 
tietoon, paitsi jos käy selville, ettei sivullinen ole 
muutoksesta tiennyt eikä ollut velvollinen tietämään. 
ennen muutoksen merkitsemistä rekisteriin ei siihen 
voida vedota muuta kuin sitä vastaan, jolla näytetään 
olleen siitä tieto.

53 § 
Purkautumisilmoitus

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheen-
johtajan tai selvitysmiehen tehtävä rekisteriin ilmoi-
tus (purkautumisilmoitus), josta käy ilmi, ketkä ovat 
toimineet selvitysmiehinä samoin kuin se, että selvi-
tystoimet on saatettu loppuun.

54 § 
Muutos- ja purkautumisilmoitusten käsittely

Muutos- ja purkautumisilmoitusten tarkastamisesta ja 
merkitsemisestä rekisteriin on soveltuvin osin voi-
massa, mitä perusilmoituksen tarkastamisesta ja sen 
merkitsemisestä rekisteriin on säädetty.

55 § 
ennakkotarkastus

Patentti- ja rekisterihallitus voi suorittaa yhdistyksen 
tai sen perustajien hakemuksesta sääntöjen tai niiden 
muutoksen tarkastuksen ennakolta (ennakkotarkas-
tus), milloin siihen yhdistyksen koon, sääntöjen muu-
toksen merkityksen tai muun sellaisen syyn vuoksi on 
aihetta. Hakemus voi koskea myös yhdistykseen suo-
raan tai välillisesti kuuluvan tai kuuluvaksi aiotun yh-
distyksen sääntöjä. (13.12.1994/1177) 

ennakkotarkastukseen on sovellettava, mitä perus- 
ja muutosilmoitusten tarkastamisesta on edellä sää-
detty. ennakkotarkastuksesta annettu päätös on sitova 
paitsi, jos yhdistys on muuttanut ennakkotarkastuk-
sessa olleita sääntöjä tai niiden muutoksia sillä tavoin, 
että uusi tarkastus on tarpeellinen. Päätös on voimassa 
kaksi vuotta sen antamisesta lukien.

ennakkotarkastuksesta huolimatta perus- ja muu-
tosilmoitukset on tehtävä siten kuin edellä on säädetty 
ja niissä on ilmoitettava myös ennakkotarkastusta 
koskevasta päätöksestä ja miltä osin sääntöjä on muu-
tettu ennakkotarkastuksen jälkeen.

Yhdistys voi päättää, että ennakolta tarkastettua 
sääntöjen muutosta, joka on hyväksytty yhdistyksessä 
muuttamattomana, on ennakkotarkastuksesta annetun 
päätöksen voimassaoloaikana noudatettava yhdistyk-

sen sisäisessä toiminnassa, vaikka muutosta ei vielä 
ole merkitty rekisteriin.

56 § 
Muutoksenhaku ja rekisterimerkinnän  

kumoaminen
Muutoksen hakemisesta patentti- ja rekisterihallituk-
sen tämän lain nojalla tekemään päätökseen säädetään 
erikseen. Päätökseen, ettei 55 §:ssä tarkoitettua en-
nakkotarkastusta suoriteta, ei kuitenkaan saa hakea 
muutosta valittamalla. (13.12.1994/1177) 

joka katsoo, että yhdistyksen nimi tai muu rekiste-
rissä oleva merkintä loukkaa hänen oikeuttaan, voi 
yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimessa nostaa kan-
teen yhdistystä vastaan rekisterimerkinnän kumoami-
seksi.

57 § 
tarkemmat säännökset

tarkempia säännöksiä yhdistysrekisteristä, siihen teh-
tävistä merkinnöistä ja ilmoitusten käsittelystä sekä 
ennakkotarkastuksesta annetaan tarvittaessa asetuk-
sella.

10 luku
rekisteröimättömät yhdistykset

58 § 
Vastuu velvoitteista

Yhdistys, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei voi saada 
nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia eikä kantaa 
tai vastata.

rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä 
toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toi-
meen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtai-
sesti ja yhteisvastuullisesti. Yhdistyksen muut jäsenet 
eivät vastaa henkilökohtaisesti sellaisesta velvoittees-
ta.

59 § 
Yhdistyksen puolesta toimiminen

rekisteröimätöntä yhdistystä koskevassa asiassa tuo-
mioistuimessa ja muussa viranomaisessa sen puolesta 
voi toimia yhdistyksen tai sen hallituksen puheenjoh-
taja tai muu sen asioita hoitava. tällaiselle henkilölle 
voidaan myös antaa yhdistykselle tarkoitettu tiedon-
anto.

kannetta rekisteröimättömän yhdistyksen lakkaut-
tamiseksi voidaan ajaa yhdistyksen tai sen hallituksen 
yhtä tai useampaa jäsentä vastaan. kanne on nostetta-
va sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa vastaa-
jalla tai jollakin heistä on kotipaikka.

rekisteröimättömiin yhdistyksiin on muutoin so-
veltuvin osin sovellettava, mitä 1–5, 10, 11, 43, 44, 60 
ja 62 §:ssä on säädetty.
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11 luku
erinäisiä säännöksiä

60 § (13.12.1994/1177) 
tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

tuomioistuimen on ilmoitettava patentti- ja rekisteri-
hallitukselle yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta 
konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättymisestä 
tuomioistuimessa, 41, 43, 44 tai 45 §:n nojalla anta-
mastaan päätöksestä sekä lainvoiman saaneesta rat-
kaisusta, jolla rekisterissä oleva merkintä on kumottu 
tai jolla on todettu, että yhdistyksen päätös, josta on 
tehtävä ilmoitus rekisteriin, on pätemätön, taikka jolla 
on määrätty tällaisen päätöksen täytäntöönpanokiel-
losta tai kiellon peruuttamisesta.

61 § 
Omaisuuden luovuttaminen konkurssiin

Yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin 
päättää yhdistyksen hallitus.

62 § 
rangaistussäännös

joka tämän lain vastaisesti jatkaa lakkautetuksi julis-
tetun tai väliaikaiseen toimintakieltoon määrätyn yh-
distyksen toimintaa edustamalla yhdistystä tai toimi-
malla sen puolesta taikka ottamalla uusia jäseniä yh-
distykseen tai toimeenpanemalla yhdistyksen koko-
uksen taikka muulla sellaisella tavalla, on tuomittava, 
jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, laittoman yhdistystoiminnan harjoitta-
misesta sakkoon.

joka antaa patentti- ja rekisterihallitukselle tai 
 paikallisviranomaiselle väärän tässä laissa tarkoite- 
tun ilmoituksen tai vakuutuksen, on tuomittava ran-
gaistukseen siten kuin rikoslaissa säädetään. 
(13.12.1994/1177) 

12 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

63 § 
Voimaantulo

tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 
lailla kumotaan yhdistyksistä 4 päivänä tammikuuta 
1919 annettu laki siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

64 § 
tämän lain vastaiset määräykset

jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn yh-
distyksen sääntöihin sisältyy tämän lain vastaisia 
määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava tämän lain 
säännöksiä, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä.

65 § 
rekisteri-ilmoitusten käsittely

jos ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi tai rekiste-
rissä olevien tietojen muuttamiseksi on tehty ennen 
tämän lain voimaantuloa, on ilmoitus käsiteltävä ja 
ratkaistava aikaisemman lain mukaan. Vaikka yhdis-
tyksen sääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus on 
tehty lain voimaantulon jälkeen, on sen rekisteriin 
merkitsemisessä sovellettava aikaisempaa lakia, jos 
sääntöjen muuttamisesta on yhdistyksessä päätetty 
ennen lain voimaantuloa ja yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja on tästä antanut ilmoituksessa tiedon.

sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, yh-
distys voi lain vahvistamisen jälkeen muuttaa sääntö-
jään noudattaen tämän lain säännöksiä ja tehdä siitä 
muutosilmoituksen rekisteriin ennen lain voimaantu-
loa. tällainen sääntöjen muuttaminen merkitään re-
kisteriin lain voimaantulon jälkeen.

66 § (13.12.1994/1177) 
66 § on kumottu l:lla 13.12.1994/1177.

67 § 
Määrävähemmistöä koskeva määräys

Mitä 20 §:n 2 momentissa on säädetty tarvittavasta 
määrävähemmistöstä, ei sovelleta sellaiseen yhdis-
tykseen, jonka säännöissä on ennen tämän lain voi-
maantuloa määrätty muusta määrävähemmistöstä.

68 § 
Vaalitapa

jos yhdistyksen säännöissä on tämän lain voimaan 
tullessa määrätty liittoäänestyksestä tai suhteellisen 
vaalin noudattamisesta vaaleissa, mutta ei liittoäänes-
tyksessä käytettävästä vaalitavasta tai siitä, miten suh-
teellinen vaali toimitetaan, noudatetaan liittoäänes-
tyksessä sekä suhteellista vaalia toimitettaessa yhdis-
tyksen päättämää menettelyä, kunnes asiasta on sään-
nöissä määrätty.

69 § 
Hallituksen kokoonpano

ennen tämän lain voimaantuloa valitun hallituksen 
kokoonpano on saatettava 35 §:n mukaiseksi kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

70 § 
Nimenkirjoitusoikeutta koskevat rajoitukset

sen estämättä, mitä 36 §:n 3 momentissa on säädetty 
yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden rajoittamisesta, 
on ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn yh-
distyksen säännöissä oleva ja yhdistysrekisteriin mer-
kitty muukin rajoitus pätevä, kunnes rajoitusta muute-
taan.
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Yhdistysrekisteriasetus
26.5.1989/506

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä 
toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/89) 51 ja 
57 §:n nojalla:

1 § 
Yhdistysrekisteri käsittää yhdistyslaissa (503/89) tar-
koitetut ilmoitukset liitteineen sekä yhdistyksistä au-
tomaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muulla ta-
voin pidettävän luettelon.

2 § (16.12.1994/1266) 
Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautu-
misilmoitukset on tehtävä kirjallisesti patentti- ja re-
kisterihallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lo-
makkeella. ilmoitukset on tehtävä kolmena kappalee-
na, joista jokaiseen on oheistettava tarvittavat liitteet. 
ilmoitukset voidaan toimittaa suoraan patentti- ja re-
kisterihallitukselle tai jättää yhdistyslain 47 §:ssä tar-
koitetulle paikallisviranomaiselle patentti- ja rekiste-
rihallitukselle toimitettaviksi.

Patentti- ja rekisterihallitus ja paikallisviranomai-
set pitävät lomakkeita yleisön saatavissa.

2 a § (8.12.1995/1384) 
edellä 2 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai yhdistyslain 
55 §:ssä tarkoitettua hakemusta tehtäessä on suoritet-
tava säädetty maksu.

ilmoitus tai hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun 
maksu on suoritettu.

3 § 
jollei yhdistyslain 51 §:ssä tarkoitettua virallisen 
kääntäjän antamaa todistusta ole toimitettu perus- tai 
muutosilmoituksen yhteydessä, se on toimitettava 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä 
uhalla, että yhdistystä ei tämän ilmoituksen nojalla 
voida rekisteröidä kaksikielisenä tai että sääntöjen 
muuttamista koskeva asia raukeaa.

Yhdistyslain 55 §:ssä tarkoitettu sääntöjen tai nii-
den muutoksen ennakkotarkastusta koskeva hakemus 
on tehtävä kirjallisesti ja siihen on oheistettava sään-
nöt tai niiden muutos kahtena kappaleena.

4 § 
Yhdistyksistä pidettävään luetteloon merkitään:

1) yhdistyksen nimi ja kotikunta;
2) ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröinti-

päivä ja rekisterinumero;
3) sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoitta-

misesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muun hen-
kilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittami-
seen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, täydelli-
nen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai synty-
mäaika; (16.12.1994/1266) 

4) sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotarkas-
tus;

5) säännöissä oleva yhdistyslain 10 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu määräys; sekä

6) yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen kon-
kurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdis-
tykselle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakiel-
to, yhdistykselle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai 
uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tar-
peelliset tiedot.

5 § 
Yhdistykset, niiden sääntöjen muutokset, nimenkir-
joittajien vaihtumiset ja ennakkotarkastukset rekiste-
röidään siinä aikajärjestyksessä, jossa päätökset rekis-
teriin merkitsemisestä tehdään. uudelle yhdistykselle 
annetaan juoksevasta numerosarjasta kulloinkin vuo-
rossa oleva rekisterinumero.

jos samanaikaisesti on vireillä kaksi tai useampia 
ilmoituksia, joissa yhdistyksille on otettu sama nimi, 
etuoikeus nimeen on sillä yhdistyksellä, jota koskeva 
ilmoitus on tehty ensin. ennakkotarkastuksesta anne-
tun päätöksen voimassaoloaikana ei tarkastettuihin 
sääntöihin sisältyvää nimeä saa rekisteröidä toisen 
yhdistyksen nimeksi, jos viimeksi mainittua yhdistys-
tä koskeva ilmoitus on tehty sen jälkeen, kun ennak-
kotarkastuksesta on annettu päätös.

6 § 
ilmoitukset liitteineen yhdistetään asiakirjavihkoiksi, 
jotka säilytetään rekisterinumeroiden mukaisessa jär-
jestyksessä.

sääntöjen ennakkotarkastusta koskeva hakemus 
liitteineen ja ennakkotarkastuksesta annettu päätös 
säilytetään kaksi vuotta päätöksen antamisesta. jos 
yhdistys tämän ajan kuluessa tehdyn perusilmoituk-
sen johdosta merkitään rekisteriin, mainitut asiakirjat 
liitetään 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjavihkoon. 
asiakirjavihkoon liitetään myös suoritettua sääntöjen 
muutoksen ennakkotarkastusta koskevat asiakirjat.

7 § 
Purkautumisilmoituksen perusteella tai muusta syystä 
rekisteristä poistetuista yhdistyksistä pidetään luette-
loa, johon merkitään yhdistyksen nimi, kotipaikka ja 
rekisterinumero. tällaisten yhdistysten asiakirjavih-
kot säilytetään erillään rekisterinumeroiden mukai-
sessa järjestyksessä.

8 § 
Patentti- ja rekisterihallitus lähettää yhdistyksen koti-
paikan paikallisviranomaiselle kappaleen rekisteröi-
mistä koskevasta päätöksestä liitteineen sekä yhdis-
tystä koskevan otteen yhdistysrekisteristä paitsi, mil-
loin rekisteröiminen koskee ennakkotarkastusta. 
(16.12.1994/1266) 

Paikallisviranomainen säilyttää otteet yhdistysre-
kisteristä yhdistysten nimien mukaisessa aakkosjär-
jestyksessä sekä yhdistyksiä koskevat asiakirjat rekis-
terinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.
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9 § 
jos yhdistyksen kotipaikka muuttuu tai siirtyy toisen 
paikallisviranomaisen alueelle, paikallisviranomai-
nen toimittaa uudelle paikallisviranomaiselle sillä 
olevat yhdistystä koskevat tiedot ja asiakirjat.

10 § (16.12.1994/1266) 
Patentti- ja rekisterihallitus antaa otteita yhdistysre-
kisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista 
säädettyä maksua vastaan. Paikallisviranomainen an-
taa vastaavasti otteita ja jäljennöksiä alueellaan olevia 
yhdistyksiä koskevista asiakirjoista. Otteiden kaavat 
vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

Patentti- ja rekisterihallitus ja paikallisviranomai-
nen voivat luovuttaa tietoja yhdistysrekisteriin teh-
dyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan 
olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneelli-

sesti käsiteltävässä muodossa.
Yhdistysrekisteristä annettava automaattisen tieto-

jenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan alle-
kirjoittaa koneellisesti. tästä on oltava maininta asia-
kirjassa.

11 § 
tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1990. asetuksella kumotaan yhdistysrekisterin ja pai-
kallisten yhdistysluettelojen pitämisestä 25 päivänä 
syyskuuta 1924 annettu valtioneuvoston päätös 
(244/24).

Paikallisviranomaisen on 8 §:n 2 momentin estä-
mättä edelleen säilytettävä alueellaan olevista yhdis-
tyksistä pitämänsä luettelo niin kauan, kuin sillä ei ole 
oikeusministeriön toimittamaa yhdistysrekisterin otet-
ta kaikista alueellaan olevista yhdistyksistä.
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Metsästäjän ryhmävakuutus

Sopijapuolet

Vakuutuksenottaja:
Metsästäjäin keskusjärjestö –
jägarnas centralorganisation, y-tunnus 0201724-4
Fantsintie 13–14
01100 itäsalMi

Vakuutusyhtiö:
keskinäinen Vakuutusyhtiö tapiola, 
y-tunnus 0211034-2
(jäljempänä tapiola)
revontulentie 7
02010 taPiOla

1  Metsästäjän vastuuvakuutus

1.1  Vakuutetut
Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lu-
nastanut henkilö. Vakuutus tulee kuitenkin voimaan 
kunkin vakuutetun osalta metsästyskortin lunastami-
sesta alkaen. Vakuutettuna ovat lisäksi metsästäjätut-
kinnon ns. koulutusosaan osallistuvat henkilöt.

1.2  Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja eu-maissa, 
enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmatkoil-
la.

1.3  korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle henkilölle aiheutetut 
henkilövahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa metsäs-
tyksen yhteydessä. Vahinko korvataan vakuutuksesta 
siinäkin tapauksessa, että vahinko on aiheutunut tapa-
turman seurauksena. Vahingon tulee aiheutua metsäs-
tysasetuksen 16–19 pykälissä määritellyllä ampuma-
aseella, 20 pykälässä määritellyllä jousiaseella tai 
ilma-aseella.

Vakuutus kattaa myös ne ampuma-aseella, jousi-
aseella tai ilma-aseella toiselle aiheutetut henkilöva-
hingot, jotka ovat aiheutuneet:
– metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä kilpai-

lutoiminnassa tai ampumataitoa kehittävässä am-
pumaharjoittelussa

– rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappami-
sen yhteydessä tai

– metsästyksessä ja ampumaharjoittelussa käytettä-
vän aseen kunnossapitoon liittyvissä puhdistus- tai 
kohdistamistoimenpiteissä.

Vakuutus kattaa lisäksi ne vakuutetun henkilön ampu-
ma-aseella toiselle aiheuttamat henkilövahingot, jotka 
ovat syntyneet poliisin tai hätäkeskuksen toimeksian-
nosta tapahtuvassa, organisoidussa eläimen jäljitys-, 
karkotus- tai lopettamistehtävässä. 

Vakuutuksesta korvataan myös sellainen henkilö-
vahinko, jonka 18 vuotta täyttäneen vakuutetun välit-
tömässä valvonnassa oleva henkilö ampuma-aseella 
toiselle aiheuttaa harjoitellessaan ampuma-aseen 
käyttöä hyväksytyllä ampumaradalla.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi henkilövahinko, 
josta metsästyslaissa ja -asetuksessa mainittu hirvi-
eläinten metsästyksenjohtaja on voimassa olevan oi-
keuden mukaan korvausvastuussa.

1.4  korvauksen perusteet
Vahingonkärsineelle suoritetaan korvaus henkilöva-
hingoista voimassaolevan oikeuden/ vahingonkor-
vauslain perusteiden mukaan.

1.5  korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
– vakuutetun tai vakuutetun välittömässä valvonnas-

sa ampuma-aseen käyttöä harjoittelevan henkilön 
itselleen aiheuttamaa vahinkoa

– metsästyskoirien aiheuttamaa vahinkoa
– esinevahinkoja
– vakuutetun tai hänen välittömässä valvonnassaan 

ampuma-aseen, jousiaseen tai ilma-aseen käyttöä 
harjoittelevan henkilön tahallaan aiheuttamia va-
hinkoja

jos vahingonkärsineellä on oikeus saada saman vahin-
gon johdosta korvausta tai muuta etuutta kansaneläke-, 
sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- 
tai liikennevakuutuslain tai virka- tai työsuhde-eläkkei-
tä koskevan lainsäädännön tai vahingon aiheuttajan 
muun vakuutuksen perusteella, korvataan hänelle vain 
se osa vahingosta, josta hän ei saa kor vausta tai muuta 
etuutta mainittujen lakien tai asetusten perusteella.

1.6 Vakuutusmäärät
Vakuutusmäärä vahinkoa kohti on 50 000 euroa yhden 
henkilön vahingoittuessa tai kuollessa. jos useampi 
henkilö vahingoittuu tai kuolee, vakuutusmäärä on 
120 000 euroa vahinkoa kohti, kuitenkin enintään 50 
000 euroa yhtä vahingoittunutta kohti.

1.7 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vahingossa 100 euron 
omavastuu.

1.8  tapiolan takautumisoikeus
jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huo-
limattomuudella tai siten alkoholin tai muiden huu-
mausaineiden alaisena, että tämä seikka on oleellises-
ti vaikuttanut vahingon syntyyn, tapiola on oikeutettu 
perimään suoritetut korvaukset takaisin vahingonai-
heuttajalta.

1.9  Muut sovellettavat vakuutusehdot
Vakuutukseen sovelletaan lisäksi tähän sopimukseen 
liitettyjä vastuuvakuutusehtoja (nro 670), siltä osin 
kuin ne eivät ole ristiriidassa tässä sopimuksessa käsi-
teltyjen asioiden kanssa.
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2  Metsästäjän  
yksityistapaturmavakuutus

2.1  Vakuutetut
Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lu-
nastanut henkilö. Vakuutus tulee kuitenkin voimaan 
kunkin vakuutetun osalta metsästyskortin lunastami-
sesta alkaen. Vakuutettuna ovat lisäksi metsästäjätut-
kinnon ns. koulutusosaan osallistuvat henkilöt.

2.2  Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja eu-maissa, 
enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmatkoilla.

2.3  korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan
– metsästysasetuksen 16–19 pykälissä määritellyn 

ampuma-aseen
– 20 pykälässä määritellyn jousiaseen tai
– metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä kilpai-

lutoiminnassa sekä ampumataitoa kehittävässä am-
pumaharjoittelussa käytetyn ilma-aseen laukeami-
sesta tai räjähtämisestä vakuutetulle itselleen met-
sästyksen aikana sattuvat tapaturmavahingot, mi-
käli kyseinen ase tapaturman sattumishetkellä on 
vakuutetun hallussa.

Vakuutus kattaa aseen edellä kuvatulla tavalla aiheut-
tamat vahingot myös silloin, kun ne syntyvät:
– metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä kilpai-

lutoiminnassa ja ampumataitoa kehittävässä ampu-
maharjoittelussa

– rauhoittamattomien eläinten pyynnin ja tappami-
sen yhteydessä tai

– metsästyksessä ja ampumaharjoittelussa käytettä-
vän aseen kunnossapitoon liittyvien puhdistus- tai 
kohdistamistoimenpiteiden aikana.

Vakuutus kattaa aseen edellä kuvatulla tavalla aiheut-
tamat tapaturmavahingot myös silloin, kun ne sattuvat 
18 vuotta täyttäneen vakuutetun välittömässä valvon-
nassa olevalle henkilölle.

2.3.1 Organisoitu jäljitys- ja lopettamistehtävä
Vakuutus kattaa lisäksi henkilölle aiheutuneet tapatur-
mavahingot, jotka ovat syntyneet poliisin tai hätä-
keskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoi-
dussa  eläimen jäljitys-, karkotus- ja lopettamistehtä-
vässä. 

2.4  korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
– joka korvataan tämän vakuutuksen 1-kohdan va-

kuutuksesta (Metsästäjän vastuuvakuutus)
– joka korvataan työtapaturmana tapaturmavakuu-

tuslain nojalla tai
– jonka vakuutettu on aiheuttanut itselleen tahallaan.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata sellaista ehtojen 
kohdassa 2.3.1 tarkoitettua vahinkoa, joka korvataan 
valtion varoista tai vakuutetulla olevasta muusta yksi-

tyistapaturmavakuutuksesta (vakuutuksen toissijai-
suus).

2.5 Vakuutusmäärät
Vamman hoitokulut siltä osin kuin niitä ei korvata 
jonkin lain nojalla ovat tapaturmaa kohti enintään 
6 000 euroa.

kertakorvaus pysyvästä, täydellisestä invaliditee-
tista on 30 000 euroa. Osittaisesta invaliditeetista 
maksetaan haitta-asteen osoittama osa.

korvaus kuolemantapauksessa on 30 000 euroa.

2.6.  Vakuutusehdot
sopimukseen sovelletaan tapiolan yksityistapaturma-
vakuutusehtoja, jotka ovat voimassa 1.1.2004 alkaen.

3  toimitsijan  
yksityistapaturmavakuutus

3.1  Vakuutetut
Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lu-
nastanut henkilö.

Vakuutus tulee kuitenkin voimaan kunkin vakuute-
tun osalta metsästyskortin lunastamisesta alkaen.

3.2  Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja eu-maissa, 
enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmatkoil-
la.

3.3  korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan sellaiset tapaturmavahingot, 
jotka aiheutuvat toimitsijoina toimiville henkilöille:
– metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä kilpai-

lutoiminnassa
– riistanhoitoyhdistyksen, ampumaseuran tai metsäs-

tysseuran tai  -seurueen järjestämässä yleisessä am-
pumaharjoittelutilaisuudessa sekä

– edellä mainittujen ammuntojen ja kilpailuiden val-
mistelu- ja huoltotöiden aikana.

3.4  korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata:
– toimitsijan tahallaan itselleen aiheuttamaa vahin-

koa
– esinevahinkoja eikä
– vahinkoa, jonka syntyyn on oleellisesti vaikuttanut 

se, että vahingoittunut toimitsija on vahingon sat-
tuessa ollut alkoholin tai muiden huumaavien ainei-
den vaikutuksen alaisena.

3.5 Vakuutusmäärät
Vamman hoitokulut siltä osin kuin niitä ei korvata 
jonkin lain nojalla ovat tapaturmaa kohti enintään 
6 000 euroa. 

kertakorvaus pysyvästä, täydellisestä invaliditee-
tista on 30 000 euroa. Osittaisesta invaliditeetissa 
maksetaan haitta-asteen osoittama osa.

korvaus kuolemantapauksessa on 30 000 euroa.
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3.6.  Vakuutusehdot
sopimukseen sovelletaan tapiolan yksityistapaturma-
vakuutusehtoja, jotka ovat voimassa 1.1.2004 alkaen.

4  Metsästyskoiran tapaturmavakuutus

4.1  Vakuutettu metsästyskoira
Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lu-
nastaneen henkilön tai tämän kanssa samassa talou-
dessa asuvan perheenjäsenen omistama metsästys-
koira silloin, kun sitä käytetään poliisin tai hätäkes-
kuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa 
eläimen jäljitys- ja lopettamistehtävässä. 

4.2  Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa suomessa.

4.3  korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan poliisin tai hätäkeskuksen 
toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa eläi-
men jäljitys-, karkotus- ja lopettamistehtävässä va-
kuutetulle metsästyskoiralle aiheutuva vahinko. 

Vakuutuksesta korvataan koiran arvo vahinkohet-
kellä, kun koira tapaturman seurauksena
– kuolee tai
– vahingoittuu siten, että se eläinlääkärin määräyk-

sestä on välttämättä lopetettava.

koiran vahinkohetken mukaisen arvon määrittää tar-
vittaessa suomen kennelliitto ry.

4.3.1  Osakorvaus käyttöominaisuuden  
menetyksestä

Vakuutuksesta voidaan maksaa myös osakorvausta 
koiran käyttöominaisuuden menetyksestä, jos koira 
asianmukaisesta eläinlääkärinhoidosta huolimatta ta-
paturman seurauksena pysyvästi menettää metsästys-
käyttöön oleellisesti vaikuttavan ominaisuuden, joka 
sillä todistetusti on ollut, ja koira tulee tämän takia 
käyttökelvottomaksi käyttötarkoitukseensa.

Osakorvauksena maksetaan 50 % edellä kohdassa 
4.3 mainitusta koiran vahinkohetken mukaisesta ar-
vosta.

koiran käyttökelvottomuus voidaan todeta vain 
eläinlääkärilausunnon perusteella. käyttökelvotto-
muustapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä tapiolan 
eläinlääkäriin.

4.3.2  Hoitokulut
Vakuutuksesta korvataan lisäksi tapaturman tutkimi-
sesta ja hoidosta aiheutuneita hoitokuluja.

Hoitokuluihin sisältyy eläinlääkärin suorittamat 
tutkimukset ja hoidot sekä hänen määräämänsä ja 
käyttämänsä lääkkeet, side- ja hoitotarvikkeet.

Vakuutuksesta maksettavien hoitokulujen enim-
mäismäärä on 2 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa 
kohti.

4.4  korvausrajoitukset
Vakuutus on toissijainen metsästyskoiran mahdolli-
seen omaan koiravakuutukseen nähden.

4.5  Omavastuu
Metsästyskoiran omistajalla on jokaisessa vahingossa 
100 euron omavastuu.
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Metsästyslainsäädäntö

Are Pylkkänen

tässä luvussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:

el = eläinsuojelulaki
ea = eläinsuojeluasetus
ak = ampumakokeen säännöt
laki rhm = laki riistanhoitomaksusta ja pyynti-
  lupamaksusta
ll = luonnonsuojelulaki
Ma = Metsästysasetus
Ml = Metsästyslaki
MMM = Maa- ja metsätalousministeriö
rl = rikoslaki
al = ampuma-aselaki
aas = ampuma-aseasetus
Poronhl = Poronhoitolaki
kotikl = kotikuntalaki
Mkas = metsäkaurisasetus
ljaaMH = laki ja asetus metsähallituksesta
aak = asetus ampumakokeesta

Johdanto

tämän kirjoituksen tarkoituksena on käsitellä metsäs-
tyslakia käsikirjalle ominaiseen tyyliin käyttäen mah-
dollisimman vähän varsinaista lakitekstiä. asiat käsi-
tellään pääasiassa metsästyslain (28.6.1993/615) lu-
kujen mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin niin, että 
käsittelynalaisessa asiassa otetaan huomioon kaikki 
se mitä laissa tai asetuksissa muuallakin tähän liittyen 
on kirjoitettu. tarkoituksena on helpottaa metsästys-
lakia vähemmän tuntevien kulloinkin tarvittavaan asi-
aan paneutumista. lain soveltamisalan mukaisesti 
selvitellään metsästyksen lisäksi myös rauhoittamat-
tomien eläinten pyydystämistä ja tappamista, riistan-
hoitoa ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamista. (Ml 1). tekstin sisältö on päivitetty 
15.2.2010 tasalle

Mitä on metsästys?

ennen paneutumista lain selvittelyyn, on käytävä läpi 
peruskäsitteet ”Mitä on metsästys” ja ”Metsästysoi-
keus”. laki määrittelee metsästyksen varsin tarkoin 
(Ml 2). sen mukaan metsästyksellä  tarkoitetaan 
luonnonvaraisena olevan riistaeläimen  pyydystä-
mistä ja tappamista  sekä  saaliseläimen  ottamista 
metsästäjän haltuun.

lisäksi metsästystä on myös kaikenlainen pyynti-
tarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkuttelemi-
nen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttämi-
nen tai jäljittäminen.

samoin metsästystä on pyyntitarkoituksessa koi-

ran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttä-
minen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittä-
miseen sekä pyyntivälineen  pitäminen  pyyntipai-
kalla viritettynä pyyntikunnossa.

riistaeläimet
riistaeläimiä ovat lain mukaan (ML 5):
nisäkkäistä villikani, metsäjänis, rusakko, orava, eu-
roopanmajava, kanadanmajava, pii sami, rämemajava, 
susi, tarhattu naali, kettu, supikoira, karhu, pesukarhu, 
mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, minkki, ahma, 
ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, kuu-
sipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, 
valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni. kaikkiaan 
nisäkäsriistaeläimiä on 34, joista osa on kuitenkin läpi 
vuoden rauhoitettuja.

linnuista riistaeläimiä ovat kanadanhanhi, meri-
hanhi, metsähanhi, heinäsorsa, ta vi, haapana, jouhi-
sorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, 
haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, 
kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, 
lehtokurppa ja sepelkyyhky. kaikkiaan linturiistaeläi-
miä on 26.

kaikki muut luonnonvaraiset linnut ja nisäkkäät 
ovat joko tämän lain (Ml 5) mukaisesti rauhoittamat-
tomia eläimiä tai sitten luonnonsuojelulailla koko-
naan rauhoitettuja.

Mikä on metsästysoikeus?

Perusedellytyksenä metsästyksen harjoittamiselle on 
se, että metsästäjällä on alueelle joko metsästysoikeus 
tai muutoin oikeus metsästää. käsitteenä metsästys-
oikeus on melko laaja ja seuraavassa perehdytään sii-
hen, mitä sillä tarkoitetaan samoin kuin siihen, miten 
metsästysoikeuden nojalla voidaan riistaeläin saada 
hallintaan.

Metsästysoikeus on laissa määrätty kuuluvaksi 
maanomistajalle (Ml 6). ”Oikeus harjoittaa metsäs-
tystä ja määrätä siitä, kuuluu alueen omistajalle”. joil-
takin osin tuota oikeutta voidaan kuitenkin säädellä 
lailla, mutta siihen palataan myöhemmin. Valta met-
sästykseen on näin ollen sidottu maanomistukseen, 
eikä niitä voida erottaa toisistaan. jos maan omistus-
oikeus siirtyy toiselle, siirtyy myös metsästysoikeus 
sen mukana. Omistaja voi vuokrata metsästysoikeu-
tensa metsästyslaissa säädettyä menettelyä noudatta-
en tai antaa suullisen tai kirjallisen metsästysluvan 
harjoittaa metsästystä alueellaan.

Metsästysoikeudella tarkoitetaan siis  oikeudelli-
sesti suojattua valtaa harjoittaa metsästystä mää-
rätyllä alueella ja toisaalta oi keutta estää muita met-
sästämästä siellä, mutta myös sallia muille metsäs-
tys alueella. tä män lisäksi se käsittää oikeuden ryh-
tyä kaikkiin tarpeellisiin riis tan hoito toi men  piteisiin. 
Oikeudellisesti arvioiden luonnossa vapaana olevat 
eläimet eivät ole metsästysoikeuden omistajan tai ke-
nenkään muunkaan omaisuutta, vaan isännättöminä 
esineinä metsästysoikeuden nojalla vallattavissa met-
sästyksellisin keinoin. Alueen omistukseen perustuu 
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myös rauhoittamattomien eläinten valtaanotto.
ehdottomana edellytyksenä riistan valtaamisessa 

eli omistukseen otossa on se, että kohde ei saa olla toi-
sen omistuksessa. kesyt, kesytetyt ja jo pyydystetyt 
villit eläimet, samoin kuin kotieläimet ja niihin verrat-
tavat porot ja mehiläiset eivät voi olla metsästyksen 
kohteena eikä niihin voi soveltaa metsästysoikeutta ja 
valtaamista sen nojalla, koska ne eivät ole isännättö-
miä esineitä. Myöskään toisen tarhassa tai metsästys-
pyydyksessä olevia eläimiä ei katsota isännättömiksi, 
ei myöskään esim. tarhasta karannutta riistaeläintä 
niin kauan kuin sitä isännän toimesta verekseltään 
pyritään ottamaan kiinni.

isännättömäksi sen sijaan katsotaan vapaana kuol-
lut riista ja sen osat. riistan valtaus on metsästysoi-
keuden haltijalle aina luvallista kun se tapahtuu lailli-
sin menetelmin ja laillisena aikana. kuolleena tavattu 
riistaeläin isännättömänä esineenä kuuluu yhteiskun-
nalle eli valtiolle olosuhteissa, joissa kellään ei ollut 
silloin oikeutta ottaa sitä. Alueella, jolle metsästysoi-
keus kohdistuu, tarkoitetaan sekä maa-  että  vesi-
aluetta. Myös alueen yläpuolella oleva ilmatila kuu-
luu metsästyksen kannalta alueeseen. Maanomistuk-
sen lisäksi metsästysoikeus voi perustua lakiin myös 
muulla tavalla. luettelonomaisesti metsästysoikeus 
ja oikeus metsästää voi perustua maanomistukseen, 
vuokrasopimukseen, metsästyslupaan ja lakiin perus-
tuvana, kuten kuntalaisen oikeus lapin läänissä ja 
eräissä Oulun läänin kunnissa valtion omistamilla alu-
eilla (Ml 8), jokaisella suomessa pysyvästi asuvalla 
yleisellä vesialueella meressä (Ml 7), järvessä ole-
vaan yleiseen vesialueeseen rajoittuvan kunnan asuk-
kaalla (Ml 7) yleisellä vesialueella, eläintautien eh-
käisemisen johdosta jne…

Metsästysvuokrasopimus
kun maanomistaja haluaa luovuttaa metsästysoikeu-
tensa alueeseen, on se mahdollista tehdä joko määrä-
ajaksi tai toistaiseksi metsästyslain edellyttämällä ta-
valla vuokraamalla joko kokonaan tai sopimuksessa 
mainituin ehdoin ja rajoituksin. (Ml 11).

Vuokrasopimus  voidaan tehdä sekä suullisesti 
että kirjallisesti. sopijapuolen vaatimuksesta se on 
aina tehtävä kirjallisesti. käytännön syistä valtaosa 
vuokrasopimuksista tehdään kuitenkin kirjallisesti.

Vuokrasopimus voidaan tehdä joko yksityisen 
henkilön  tai  henkilöiden  nimiin  tai  oikeushenkilöi-
den nimiin. Oikeushenkilöitä ovat mm. rekisteröidyt 
yhdistykset (metsästysseurat), osakeyhtiöt ja osuus-
kunnat. Oikeushenkilön ollessa vuokraajana allekir-
joittavat sopimuksen nimenkirjoitusoikeuden omaa-
vat, yleensä puheenjohtaja ja toisena sopijapuolena 
maanomistaja. jos omistajia on useita, on jokaisen al-
lekirjoitettava sopimus tai annettava valtakirja edus-
tajalleen asiassa. jos  rekisteröimätön  seurue, esi-
merkiksi hirviseurue, on vuokraajana, allekirjoittaa 
kaikki sen seurueen sopimukset sa ma seurueen jäsen 
tai vaihtoehtoisesti kaikki seurueeseen pysyvästi kuu-
luvat jäsenet.

todistajien allekirjoituksia ei sopimuksessa tarvi-

ta. sopimus on pätevä kun kaikki sopijapuolet ovat 
sen allekirjoittaneet.

sopimusta tehtäessä on syytä ottaa huomioon kaik-
ki mahdolliset sen piiriin kuuluvat asiat. kun esimer-
kiksi koiran  pitäminen  ei kaikissa tapauksissa ole 
metsästystä, on syytä sopia myös siitä, kummallako, 
vuokramiehellä vai vuokranantajalla, on valta antaa 
lupa kouluttaa koiraa tai pitää koirakokeita alueella.

On huomattava, että sopimus oikeuttaa metsästä-
mään vain niitä riistaeläimiä, joista on sovittu. esi-
merkiksi sopimus pienriistalle ei oikeuta niihin kuulu-
mattomien metsästykseen.

sillä, maksetaanko alueesta vuokraa vai ei, ei ole 
merkitystä sopimuksen laatuun tai pysyvyyteen. Mo-
lemmat ovat yhtä pätevät.

Maanvuokrasopimus
Maanvuokrasopimus antaa metsästysoi keuden vain, 
jos siitä nimenomaan on sopimuksessa mainittu. 
(Ml 11)

Vuokraoikeuden siirtäminen
Vuokraoikeuden  siirtäminen kolmannelle ei ole 
mahdollista ilman vuokranantajan suostumusta. Vuok-
ralainen voi kuitenkin antaa alueelle metsästysluvan, 
jollei sitä nimenomaan ole sopimuksessa kielletty 
(Ml 17). Metsästysluvan antamista ei siis katsota 
metsästysoikeuden siirtämiseksi kolmannelle, vaan 
luvalla annetaan oikeus metsästää.

Metsästyslupa voidaan tietenkin antaa vain niissä 
rajoissa, joista vuokralainen on sopinut vuokrananta-
jan kanssa. jos vuokrasopimus on tehty esim. vain 
pienriistalle, ei metsästyslupaa voi antaa hirvenmet-
sästystä varten.

Vuokrasopimuksen irtisanominen
Määräajaksi tehty vuokrasopimus sanotaan irti sillä 
tavoin kuin sopimuksessa on sovittu.

toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen purkami-
nen on säädetty metsästyslaissa (Ml 13). se voidaan 
irtisanoa milloin tahansa ja sopimusaika päättyy irti-
sanomisen johdosta saman metsästysvuoden (1.8.– 
31.7.) viimeisenä päivänä, jos irtisanominen on tapah-
tunut viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen heinä-
kuun viimeistä päivää. jos tuo irtisanominen tapahtuu 
myöhemmin, eli alle kuuden kuukauden, siirtyy sopi-
musajan päättyminen seuraavan metsästysvuoden 
loppuun.

jos toistaiseksi tehdyssä vuokrasopimuk sessa on 
irtisanomisesta sovittu jotain muuta, noudatetaan sitä. 
Vuokrasopimus on molempia osapuolia sitova, sillä ta-
voin kuin on sovittu ja irtisanomisaikoja on noudatetta-
va.

sopimuksen voi vuokranantaja kuitenkin heti sa-
noa päättyväksi, kun vuokralainen laiminlyö vuok-
ran suorittamisen, rikkoo muita sopimusehtoja tai 
käyttää metsästysoikeuttaan väärin, eikä rikkomus ole 
vähäinen (Ml 13).
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Vuokrasopimuksen purkaminen
Vuokralainen saa purkaa sopimuksen heti päätty-
väksi jos vuokranantaja rikkoo sopimusehtoja eikä 
tuo rikkomus ole vähäinen tai jos vuokrattu alue käy 
olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta metsäs-
tykseen soveltumattomaksi (Ml 13). Muista syistä ta-
pahtuvassa irtisanomisessa noudatetaan edellä selvi-
tettyjä määräaikoja.

suomessa on lain mukaan sopimusva paus, eli 
voidaan tehdä kaikenlaisia sopimuksia. sopimus ei 
ole muototarkka. Vanha sopimus voidaan uusia. ku-
motun metsästyslain aikana tehdyt sopimukset ovat 
voimassa niin kuin on sovittu. Vuokrasopimuksella ei 
tarvitse olla mitään vähimmäisaikaa tai takarajaa.

Vuokralaisen oikeus riistanhoitoon
riistanhoitoon vuokralaisella on lain mukainen oi-
keus alueella. Oikeuteen sisältyy mahdollisuus suorit-
taa riistanhoidollisia toimenpiteitä, kuitenkin niin, et-
tei aiheuteta vahinkoa tai haittaa alueen omistajalle tai 
haltijalle. Vuokrasopimukseen voidaan ottaa maininta 
myös alueella tehtävistä riistanhoitotoimenpiteistä. 
(Ml 15)

Vuokrasopimuksen pysyvyys alueen omistajan 
vaihtuessa

kun alueen omistaja vaihtuu, voidaan tehty vuokraso-
pimus irtisanoa eräissä tapauksissa. tällöin noudate-
taan irtisanomisessa edellä selvitettyä menettelyä tois-
taiseksi tehdystä vuokrasopimuksesta. sama irtisano-
mismenettely koskee myös määräajaksi tehtyä sopi-
musta.

tällainen irtisanominen tulee kysymykseen sil-
loin, kun alue tai sen osa luovutetaan toiselle. tällai-
sena luovutuksena pidetään sitä, kun alue siirtyy uu-
delle omistajalle kaupan, vaihdon tai lahjan kautta. 
uuden omistajan on käytettävä irtisano misoikeuttaan 
kolmen kuukauden ku luessa siitä, kun hän on saa-
nut  tiedon voimassa olevasta sopimuksesta. esittä-
misvelvollisuutta tai määräaikaa ei ole kenellekään 
säädetty, mutta yleensä asian pitäisi tulla tietoon luo-
vutuksen yhteydessä. Vuokralaisen olisi syytä kuiten-
kin hoitaa asia kuntoon oma-aloitteisesti. kun omista-
ja vaihtuu muun kuin kaupan, vaihdon tai lahjan joh-
dosta, jää vuokrasopimus voimaan sellaisena kuin sii-
tä on sovittu. esimerkiksi perinnön saaja ei voi sillä 
perusteella sanoa sopimusta irti. Vuokrasopimuksen 
pysyvyys säilyy myös fuusion yhteydessä.

jos luovutuksen saaja hyväksyy vuokrasopimuksen, 
sitoo se häntä niin kuin aikaisempaakin omistajaa.

jos luovutuskirjassa on määräys metsästysoikeu-
den pysyvyydestä entisellä vuokraajalla, sitoo se 
myös uutta omistajaa.

kiinnitetty vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa 
kiinnityksen määräajan loppuun.

Pakkohuutokaupalla myydyn alueen metsästys-
vuokrasopimus sitoo ostajaa vain, jos oikeus on kiin-
nitetty ja myynti tapahtuu sellaisin ehdoin.

samanaikaisesti ei samansisältöistä vuokrasopi-
musta voi tehdä kuin yhdelle vuokralaiselle. jos vuok-
rasopimus kuitenkin syystä tai toisesta johtuen on teh-

ty esim. kahdelle, on pääsääntöisesti aikaisemmin 
tehty sopimus voimassa ja myöhemmin tehty on päte-
mätön.

Seurueen, joka siis ei ole rekisteröity metsästys-
yhdistys, purkautuessa, jää metsästysoikeus edelleen 
voimaan sellaisena kuin on sovittu. kun esimerkiksi 
oikeushenkilö (rekisteröity  yhdistys) lakkaa, ku-
moutuu myös vuokrasopimukset ja metsästysoikeus 
lakkaa. (Ml 14)

riita-asia metsästysvuokraoikeudesta
riita-asiassa, joka koskee metsästysvuokraoikeutta, 
voi tuomioistuin jommankumman riitapuolen vaati-
muksesta antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenellä 
on oikeudenkäynnin aikana oikeus metsästää riidan-
alaisella alueella. tuomioistuimen antamaan tällai-
seen väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta 
ja ratkaisu on voimassa siihen saakka kunnes päätös 
on annettu tai riitapuolet sopineet muutoin asian ja 
määräys peruutettu tai muutettu. (Ml 16)

Metsästyslupa

Metsästysluvan antaminen
Metsästysluvalla voi maanomistaja ja metsästysoi-
keuden haltija antaa oikeuden  metsästää alueella, 
jollei metsästysvuokrasopimuksessa ole muuta sovit-
tu. jos maanomistaja on luopunut metsästysoikeu-
destaan vuokrasopimuksella kokonaan, ei hän voi 
metsästyslupaa alueelleen antaa.

Metsästyslupa tarkoittaa vain oikeutta metsästää, 
mutta ei millään tavalla anna oikeutta päättää alueen 
metsästysoikeuteen liittyvistä asioista.

Metsästyslupa voi olla joko suullinen tai kirjalli-
nen. se voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. 
Metsästyslupa voi olla myös vastikkeellinen (maksul-
linen) tai vastikkeeton. (Ml 17)

Metsästysluvan peruuttaminen tai lakkaaminen
Metsästysluvan osapuolien välinen sitovuus ei ole niin 
tiukka kuin vuokrasopimuksen. Vastikkeetta annettu 
metsästyslupa (maksuton) voidaan metsästysoikeu-
den haltijan toimesta peruuttaa vaikkapa ilman eri-
tyistä syytä milloin tahansa heti päättyväksi.

toistaiseksi  vastiketta  vastaan annettu metsäs-
tyslupa voidaan peruuttaa noudattaen edellä selvitet-
tyä toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen irtisano-
mismenettelyä. kuitenkin, jos luvan saaja metsästää 
tai muutoin menettelee vastoin luvan ehtoja, voidaan 
lupa peruuttaa heti päättyväksi. (Ml 18)

Määräajaksi annettu vastikkeellinen metsästys-
lupa voidaan peruuttaa samoin edellytyksin kuin mää-
räaikainen vuokrasopimus irtisanotaan.

Metsästyslupa valtion alueelle
Yleisin tunnettu metsästyslupa on varmaankin valtion 
maille annettu lupa.

se on muodoltaan paljolti samanlainen kuin yksi-
tyisetkin luvat, mutta se on pääsääntöisesti maksulli-
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nen ja aina kirjallinen. laki säätää myös tämän met-
sästysluvan sisällön. siinä on mm. oltava yksilöitynä 
metsästysaika ja metsästettävät riistaeläimet. Myös 
alue mainitaan. luvan saaja voidaan myös velvoittaa 
ilmoittamaan saamansa saaliin määrä. (Ml 46)

Metsästyslupa ja riistanhoitoyhdistyksen  
jäsenyys

Päästäkseen haluamansa paikkakunnan riistanhoito-
yhdistyksen jäseneksi on metsästysluvan oltava kir-
jallinen ja voimassa vähintään vuoden. (Ml 64)

Vahinkojen korvaaminen
Metsästysluvan saaja on velvollinen korvaamaan va-
hingot luvan antajalle, jotka hänen oikeudenkäyttönsä 
myötä syntyvät, samalla tavalla kuin vuokralaisen on 
korvattava aiheuttamansa vahingot.

Metsästysluvan saaja ei voi viedä vieraita tai antaa 
toiselle lupaa metsästää ilman metsästysoikeuden hal-
tijan suostumusta.

Metsästys yhteisillä alueilla
Yhteisiä alueita ovat tiloille maanmittaustoimituksessa 
määritellyt yhteisiksi tarkoitetut maa- ja vesialueet. 
Yhteisillä alueilla on kaikilla osakkailla metsästysoi-
keus siten kuin osakaskunta on päättänyt. Vieraiden 
viennistä, vuokrauksesta ja metsästysluvista päättää 
samoin osakaskunta kokouksessaan. jos mitään ei ole 
sovittu, kaikilla on metsästysoikeus, kuitenkin niin, 
että osakkaiden tasavertaisuutta ei loukata.

Yhteisön  osakkailla (osakeyhtiöt, osuuskunnat 
jne.) on oikeus metsästää yhteisön alueella sillä tavoin 
kuin yhteisön päättävä elin on päättänyt.

Lakiin perustuvat oikeudet metsästää
kuten aikaisemmin jo todettiin, oikeus metsästää voi 
perustua lakiin muutenkin kuin maanomistuksen kaut-
ta.

Oikeus metsästää yleisellä vesialueella ja  
talousvyöhykkeellä

jokaisella Suomessa  pysyvästi  asuvalla henkilöllä 
on oikeus metsästää meressä olevalla yleisellä vesi-
alueella ja tällaisella alueella olevilla valtion omista-
milla saarilla ja luodoilla, joiden hallintaa ei ole luo-
vutettu kenellekään. sama oikeus on siis myös pysy-
västi maassa asuvalla ulkomaalaisella. Yleinen vesi-
alue ja saaret ja luodot siellä kuuluvat yleensä aina 
valtiolle. jos tällaisen saaren tai luodon hallinta on 
luovutettu jollekin, metsästysoikeutta haltijalla ei ole 
(Ml 7). samat oikeudet koskevat myös suomen ta-
lousvyöhykettä.

Yleisellä vesialueella meressä tarkoitetaan aluetta 
kylän rajan ulkopuolella 5 metrin syvyisestä vedestä 
aluevesirajaan.

Henkilöllä, jonka kotipaikka on kunnassa, joka 
rajoittuu järvessä olevaan yleiseen vesialueeseen, on 
oikeus metsästää tuolla yleisellä vesialueella ja siellä 
olevilla valtion omistamilla saarilla ja luodoilla. (Ml 
7)

kotipaikka eli henkilön kotikunta on se kunta, 
jossa hän asuu. jos henkilöllä on käytettävissään use-
ampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asun-
toa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän 
perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaa-
vien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja jo-
hon hänellä edellä mainittujen seikkojen perusteella 
on kiinteä yhteys. jos henkilön omaa käsitystä koti-
kunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa 
on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiin-
tein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentu-
lonsa ja muiden vastaavien seikkojen perusteella. 
(kotikl 1, 2, 3) lailla on siis turvattu kansalaisille 
edellä mainitulla tavalla oikeus metsästää yleisillä ve-
sialueilla ja niillä olevilla saarilla ja luodoilla. Oikeus 
metsästää voidaan antaa muillekin metsästysluvan no-
jalla, myös ulkomaalaisille. ulkomaalaisille voi antaa 
luvan sillä edellytyksellä, että ulkomaalainen metsäs-
tää siellä oikeuden omaavan suomalaisen metsästä-
jän kanssa. (ML 46 ja Ma 38) Lupa-asioita yleisve-
sialueilla hoitavat Metsähallituksen toimipaikat.

tällaisilla vesialueilla metsästettäessä on nouda-
tettava kaikkia lain ja asetuksen määräyksiä. asetuk-
sella voidaan rajoittaa metsästystä näillä alueilla, mi-
käli se on tarpeen riistakannan turvaamisen tai alueen 
muun käytön vuoksi. (Ml 7)

järviä, joissa on yleinen vesialue ovat: Oulujärvi, 
lappajärvi, koitere, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, 
Puruvesi ja Päijänne. Yleinen vesialue selviää ja löy-
tyy Maanmittaustoimiston rekisterikartoista.

kuntalaisen oikeus metsästää valtion alueella
laissa on annettu kunnassa asuvalle oikeus metsäs-
tää  kotikunnassaan olevilla valtion omistamilla 
mailla Lapin  läänin kaikissa kunnissa sekä Oulun 
lääniin  kuuluvissa kajaanin, Hyrynsalmen, kuh-
mon, kuusamon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, 
ristijärven, sotkamon, suomussalmen, tai valkosken, 
Vaalan tai Vuolijoen kunnassa, eli niille henkilöille, 
joilla on kotipaikka jossakin mainitussa kunnassa. 
(Ml 8) (katso edellä)

Oikeus metsästää on näilläkin alueilla henkilökoh-
tainen, eikä vierasta ole lupa ottaa mukaan. näille alu-
eille voi (edellä metsästyslupien kohdalla selvitetyt) 
metsästysluvan saada periaatteessa kuka tahansa, 
joskin tiukan paikan tullen etusijalle on asetettava sel-
laiset metsästäjät, joilla muutoin ei olisi kohtuullista 
metsästysmahdollisuutta. (Ml 46)

rannalta metsästäminen merialueella
laki antaa oikeuden harjoittaa vesilintujen  pyyntiä 
sellaiselle metsästäjälle, jolla on oikeus metsästää ky-
seisellä vesialueella, asumattomilla meren ulkosaa-
rilla toiselle kuuluvalla avoimella rannalla. Vaikka 
edellä mainittu ulkosaaren avoin ranta kuuluukin sel-
laiselle (toiselle), jolla sinne on metsästysoikeus, ei 
hän voi kieltää tai estää avoimelta rannaltaan tapahtu-
vaa luvallista vesilinnun metsästystä. (Ml 24)
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Metsästys poikkeuksellisissa olosuhteissa
Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että tietyl-
lä alueella saa metsästää määrättynä aikana, vaik-
ka alueelle ei olisi metsästysoikeutta.

tämä on mahdollista jonkin vakavan eläintaudin 
ehkäisemiseksi tai muista terveydellisistä syistä. Mi-
nisteriö voi tehdä tällaisen päätöksen myös silloin, 
kun metsästystä on voitava harjoittaa yleisen turvalli-
suuden varmistamiseksi tai huomattavan omaisuutta 
uhkaavan vahingon torjumiseksi.

tällaista MMM:n päätöksellä tapahtuvaa metsäs-
tystä ei metsästysoikeuden haltija tai maanomistaja 
voi estää tai kieltää. (Ml 19)

eräiden aina rauhoitettujen riistaeläinten 
metsästys

riistanhoitopiirit voivat myöntää tietyissä tapauksis-
sa pyyntilupia aina rauhoitettujen karhun, suden, 
ilveksen sekä saukon metsästämiseen. edellytyksinä 
ovat, että; jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä 
päätös haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä, 
riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tarkoitetun pyyn-
tiluvan suden, karhun, ilveksen ja saukon metsästämi-
seksi 24 §:n 1 momentin 5 kohdan sekä 24 §:n 2 mo-
mentin estämättä: 1) luonnonvaraisen eläimistön tai 
kasviston säilyttämiseksi; 2) maataloudelle, metsäta-
loudelle, kalastukselle, eläintenpidolle tai muulle 
omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahin-
gon estämiseksi; 3) kansanterveyden, yleisen turvalli-
suuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannal-
ta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja 
sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijai-
sen merkittävää hyötyä ympäristölle; sekä 4) tarkoin 
valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen 
yksilöiden ottamiseksi. (Ma 1, 2, 24, 28)

Metsästys on näissä tapauksissa mahdollista seu-
raavasti; susi poronhoitoalueen ulkopuolella 1.11.–
31.3. (Poronhoitoalueella suden metsästysaika on 
1.10.–31.3.), karhu 20.8.–31.10. lukuun ottamatta 
vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhun naaras-
ta, jota tällainen pentu seuraa, (karhun metsästys po-
ronhoitoalueella on suoritettava sinne annetun kiinti-
ön puitteissa.) saukkoa 1.11.–30.4. ja ilvestä 1.12.–
28.2., lukuunottamatta ilveksen naarasta, jota vuotta 
nuorempi pentu seuraa. (Ma 5, 28)

1.8.2008 muuttuneen Ma 28 §:n perusteella tulivat 
suurpetojen ja saukon metsästysaikojen ulkopuoliset 
erikoisluvat myös riistanhoitopiirien myönnettäviksi. 
nämä luvat ovat vain pakottavissa erikoistapauksissa 
tiukan alueellisen kiintiöinnin perusteella myönnettä-
viä, eikä niitä voida käyttää kannanhoidollisessa mie-
lessä.

riistanhoitopiirit myöntävät luvat MMM:n tarvit-
taessa antamien määräysten mukaisesti, jotka voivat 
koskea sallittavan metsästyksen rajoittamista, pyynti-
luvan myöntämisen edellytyksiä, pyyntiluvan myön-
tämisessä noudatettavaa menettelyä sekä sallittua 
metsästystä koskevaa selvitystä.

Poikkeus riistanisäkkäiden rauhoitusajoista
Metsästysasetuksen 27 §:n (9.8.2007) mukaisesti on 
riistanhoitopiirillä mahdollisuus myöntää pyyntilupia 
eräiden riistanisäkkäiden säädetyistä rauhoitusajoista 
poikkeamiseen. tällaisen poikkeavan pyyntiluvan 
myöntäminen on mahdollista silloin, kun villikani, 
metsäjänis,  rusakko,  orava,  kanadanmajava,  pii-
sami,  kärppä,  näätä,  villisika,  metsäkauris  tai 
mufloni aiheuttavat viljelyksille, metsätaloudelle, ka-
lataloudelle, eläinten pidolle tai omaisuudelle merkit-
täviä haittoja tai terveydellisiä tai muuten merkittäviä 
haittoja ja niiden estäminen on tarpeen.

tämän lupapäätöksen yhteydessä voidaan antaa 
myös lupa käyttää Ma 11 §:n (9.8.2007) mukaista elä-
vänä pyytävää loukkua. loukun käyttö mahdollistaa 
vahinkoja aiheuttavien riistanisäkkäiden pyydystämi-
sen esimerkiksi silloin, kun turvallisuusnäkökohdat 
tai kaupungin järjestyssäännöt estävät ampuma-asei-
den käytön.

lupa voidaan antaa myös edellä mainittujen riis-
tanisäkkäiden osalta milloin tahansa niiden rauhoitus-
aikana. 

riistanhoitopiiri voi poiketa myös Ml 38 §:n no-
jalla tekemästään rauhoituspäätöksestä.

Poikkeus riistalintujen rauhoitusajoista
Metsästysasetuksen 29 §:n (9.8.2007) mukaisesti riis-
tanhoitopiiri voi myöntää pyyntiluvan kaikkien riis-
talintujen Ma 24 §:n 1 mom. säädetyistä rauhoitus-
ajoista poikkeamiseksi, jos muuta tyydyttävää ratkai-
sua ei ole eikä rauhoitusajasta poikkeaminen haittaa 
suotuisan suojelutason säilyttämistä. tällaisen poikke-
avan pyyntiluvan edellytyksenä on, että se tapahtuu; 1) 
kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaami-
seksi; 2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi; 3) viljel-
mille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille 
koituvan vakavan vahingon estämiseksi; 4) kasviston 
ja eläimistön suojelemiseksi; tai 5) salliakseen tiukas-
ti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen  
pienien määrien pyydystämisen, hallussa pitämisen 
tai muuten asiallisen hyötykäytön.

tämän lupapäätöksen yhteydessä voidaan antaa 
myös lupa  käyttää Ma 11 §:n (9.8.2007) mukaista 
elävän  pyydystävää  loukkua. loukun käyttö mah-
dollistaa riistalintujen pyydystämisen esimerkiksi sil-
loin kun turvallisuusnäkökohdat tai kaupungin järjes-
tyssäännöt tai muut määräykset estävät ampuma-asei-
den käytön.

kun tämä 29 § kokonaisuudessaan muutettiin ja se 
astui voimaan 29.8.2007 eu:n lintudirektiivin 9 artik-
lan vaatimusten mukaisena, muuttui myös pykälän 
entinen nimi ”Pyyntilupa kevätmetsästyksessä” ja py-
kälän uusi nimi on ”Poikkeus riistalintujen rauhoitus-
ajoista”. 

Vaikutti siltä, että vanha perinteinen kevätmetsäs-
tys olisi jäänyt kokonaan pois. eu:n lintudirektiivin 
tulkinnan perusteella se onkin mahdollista vain allin 
osalta. kevätmetsästys on kuitenkin periaatteessa 
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edelleenkin mahdollista uusitun Ma 29 §:n 5) kohdan 
perusteella; metsästys on mahdollista tiukasti valvo-
tuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienien 
määrien pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi tai 
muuten asialliseen hyötykäyttöön.

ainakin teoriassa muutos mahdollistaa kaikkien 
riistalintujen metsästyksen siten, kuin se tuossa 29 §:n 
5) kohdassa säädetään, jollei eu:n lintudirektiivin 9 
artiklasta muuta johdu.

Viranomaisten vaikutusmahdollisuudet  
metsästysoikeuteen

Metsästysoikeus ja oikeus metsästää voivat perustua, 
kuten edellä on selvitetty, moneen seikkaan. Viran-
omaisilla on kuitenkin tämän lisäksi mahdollisuus 
puuttua tuohon oikeuteen, yleensä rajoittavassa mie-
lessä. Metsästyksen yhteydessä tällaisia viranomaisia 
ovat maa- ja metsätalousministeriö, lääninhallitus, 
poliisiviranomainen ja viranomaisluontoisesti riistan-
hoitopiirit. lisäksi ympäristöministeriötä kuullaan 
monissa asioissa.

MMM käyttää yleensä ylintä  päätäntävaltaa 
metsästysasioissa esitellen ja valmistellen metsästys-
lain ja -asetuksen muutoksia ja mm. asetuksella an-
nettavia määräyksiä, tehden päätöksiä metsästyksestä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, samoin päätöksiä 
poiketa yleisistä rauhoitusajoista, tehdä päätöksiä riis-
tansuoja-alueita koskevissa kysymyksissä, myöntää 
lupia metsästysoikeuden haltijan suostumuksella tie-
teellisiin tarkoituksiin, riistanhoitoon, vahinkojen es-
tämiseen jne. hyväksyttyihin tarkoituksiin, antaa lupia 
uusien vierasperäisten riistalajien maahantuontiin, an-
taa lupia rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen 
eräillä muutoin kielletyillä pyyntimenetelmillä, vah-
vistaa hirvenammuntakokeen, metsästäjätutkinnon 
säännöt sekä Mkj:n ohjesäännön, vahvistaa tiettyjen 
pyyntiluvan alaisten eläinlajien metsästettävän kiin-
tiön, päättää elävän riistan ohjeelliset korvausarvot 
jne.

Aluehallintovirasto voi kieltää määräajaksi met-
sästyksen tietyllä alueella tai rajoittaa sitä, mikäli se 
yleisen turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää 
tai eläintautilain 3:n nojalla määriteltyjen helposti le-
viävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi on 
välttämätöntä.

tällainen eläintauti on esimerkiksi lintuinfluens-
sa.

jos kielto tai rajoitus on tarkoitus asettaa yleisen 
turvallisuuden vuoksi, on sitä ennen kuultava metsäs-
tysoikeuden haltijaa ja alueen omistajaa. Muutoin on 
aluehallintoviraston merkitys metsästykseen vaikutta-
vana viranomaisena varsin vähäinen. (Ml 23 / 
3.11.2006)

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tulliviranomais-
ten  sekä  Metsähallituksen  erätarkastajien  alueil-
laan, tehtävänä on lähinnä valvoa lakien ja asetusten 
noudattamista metsästyksessä. Poliisin on myös otet-
tava vastaan Ml:n ja Ma:n mukaisia ilmoituksia, 
mm. koiran pitoon, haavoittuneisiin suurpetoihin ja 
hirviin liittyvissä asioissa sekä myönnettävä eräissä 

tapauksissa uusi hirvieläimen pyyntilupa. Poliisi 
myöntää luvat metsästysaseen kuljettamiseen mootto-
rikäyttöisillä ajoneuvoilla yleisten ja yksityisten tei-
den ulkopuolella sekä aseenkuljetusluvat moottori-
käyttöisillä ajoneuvoilla poromiehille paliskunnan 
poroisännän esityksestä.

riistanhoitopiiri, vaikkei olekaan varsinainen vi-
ranomainen, hoitaa paljon viranomaisluontoisia julki-
oikeudellisia tehtäviä. se myöntää kaikki pyyntiluvat, 
antaa luvat eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin, 
eräissä tapauksissa koiran irtipitoon koirakokeissa ja 
koiran kouluttamisessa, rajoittaa eräissä tapauksissa 
metsästystä (Ml 38, Ma 5, Ml 52) jne.

riistanhoitoyhdistys hoitaa samoin joitakin vi-
ranomaisluontoisia tehtäviä, antaen lain edellyttämiä 
lausuntoja, suorittaen mm. vakuutuksen antaneiden 
metsästyksenvartijoiden avulla metsästyslain valvon-
taa, ottaa vastaan laissa ja asetuksessa määrättyjä il-
moituksia ja järjestää metsästäjätutkinnot ja ampuma-
kokeet.

Metsästysoikeuden käytön rajoitukset

Luvaton metsästys
Metsästyslaissa ja asetuksessa on monin säännöksin 
rajoitettu metsästysoikeutta vaikka siihen alueellisesti 
onkin oikeus. luvattoman pyynnin osalta säännökset 
löytyvät rikoslaista (rl 28 luku 10). Metsästykseen 
liittyen säännös sisältää: joka luvattomasti metsästää 
toisen maalla tai ylittää lakiin, lupaan, sopimukseen 
tai päätökseen perustuvan metsästysoikeutensa, on 
tuomittava luvattomasta  pyynnistä sakkoon. sään-
nös luo pohjan sille, että esim. oman metsästysseuran 
alueella on noudatettava seuran tekemiä laillisia pää-
töksiä sakkorangaistuksen uhalla.

rl 28:10 pykälän toisessa momentissa on myös 
määrätty rangaistus rauhoittamattoman eläimen luvat-
tomasta tappamisesta ja pyynnistä alueella, jolla ei tätä 
oikeutta ole.

Metsästysajat ja pyyntiluvat
Oikeuden käyttöä rajoittavia määräyksiä ovat mm. 
metsästysasetuksella säädetyt rauhoitusajat ja riis-
tanhoitopiirien rauhoituspäätökset, sekä eräiden riis-
taeläinten metsästykseen tarvittavat pyyntiluvat. Mi-
käli joku riistaeläin on rauhoitettu, sitoo se luonnolli-
sesti myös metsästysoikeuden haltijaa. jos riistaeläi-
melle on määrätty pyyntilupa, ei kyseistä eläintä saa 
metsästää, vaikka alueella sellaisia olisikin ja ne olisi-
vat tuona aikana rauhoittamattomia, ennen kuin pyyn-
tilupa-asia on kunnossa.

Yleinen turvallisuus
Yleisen  turvallisuuden niin edellyttäessä voidaan 
lääninhallituksen päätöksellä rajoittaa tai kieltää met-
sästystä määräajaksi. kun tällainen päätös on tehty, 
sitoo se myös maanomistajaa ja metsästysoikeuden 
haltijaa. tällaisia yleisen turvallisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeitä tekijöitä voisivat olla esim. tilanteet, 
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jossa metsästysalue jää pahasti taajaman läheisyyteen, 
tai  alueella liikutaan tilapäisesti hyvin runsaasti tai 
 alueelle muodostuu vilkas ulkoilureitti jne. (Ml 23)

lääninhallituksen on kumottava päätös ennen 
määräaikaa, jos tarve kiellolle tai rajoitukselle pois-
tuu.

Metsästys riidanalaisella alueella
Metsästys riidanalaisella alueella voi tulla oikeuden 
määräyksellä kielletyksi sellaisessa tapauksessa, jossa 
metsästysoikeus on riitautettu. tuomioistuin voi asi-
anosaisen vaatimuksesta antaa väliaikaisen määräyk-
sen siitä, kenellä on oikeudenkäynnin aikana oikeus 
metsästää. tätä määräystä on noudatettava, vaikka se 
kielteisenä kohdistuisikin sellaiseen, joka on oikeut-
taan pitänyt selvänä. (Ml 16)

Metsästys poikkeuksellisissa olosuhteissa
Metsästys  poikkeuksellisissa  olosuhteissa voi jos-
kus myös aiheuttaa tilanteen, jossa maanomistaja tai 
metsästysoikeuden haltija joutuu sallimaan vasten 
tahtoaankin metsästyksen alueellaan. tämä tulee ky-
symykseen silloin, kun maa- ja metsätalousministeriö 
on tehnyt päätöksen, että tietyllä alueella, määrättynä 
aikana voi määrättyä riistaeläintä metsästää ilman 
alueeseen kohdistuvaa metsästysoikeutta. tällaisen 
päätöksen ministeriö voi tehdä eläintautien ehkäise-
miseksi tai muista terveydellisistä syistä, yleisen tur-
vallisuuden varmistamiseksi tai huomattavan omai-
suutta uhkaavan vahingon torjumiseksi. (Ml 19)

Metsästys kestävän käytön periaatteella
Metsästysoikeuden käytössä on toimittava siten, että 
metsästystä harjoitetaan kestävän käytön periaattei-
den mukaisesti. tämä tarkoittaa sitä, että riistaa ei saa 
pyytää kuinka paljon tahansa, vaan niin, etteivät riis-
takannat vaarannu. lisäksi metsästystä saa harjoittaa 
vain sillä tavoin, ettei aiheuteta vaaraa tai vahinkoa 
ihmiselle tai toisen omaisuudelle ja ettei eläimille tuo-
teta tarpeetonta kärsimystä. (Ml 20)

Asutuksesta,  viljelyksistä  ja  liikenneväylistä 
johtuvat rajoitukset ovat yleisimpiä ja melkein kaik-
kia metsästäjiä usein koskevia.

Metsästys asutun rakennuksen läheisyydessä
Metsästyslaki kieltää, ettei ilman asutun rakennuk-
sen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä 
saa  ampua  150  metriä  lähempänä tällaista raken-
nusta. ampuja ei saa olla 150 metriä lähempänä asut-
tua rakennusta, vaikka hänellä olisikin tuohon aluee-
seen metsästysoikeus tai omistusoi keus. säännökseen 
on suhtauduttava myös niin, että eläin ei ole 150 met-
riä lähempänä asuttua rakennusta jo turvallisuussyis-
tä. Asutulla  rakennuksella  tarkoitetaan  sellaista 
rakennusta,  joka  ei  ole  kylmillään,  ja  että  siinä 
parhaillaan asutaan tai se on asumiskäytössä. tila-
päinen poissaolo ei tee rakennusta asumattomaksi. 
kuitenkin  esimerkiksi  kesämökki  on  useimmiten 
talvella asumaton ja kylmillään. Hyvien metsästys-
tapojen mukaista on kuitenkin pyytää lupa ampu-

mista varten silloinkin.
Huomattakoon, että säännös ei kiellä metsästystä, 

vain ampumisen. (Ml 25)

Metsästys pihassa tai puutarhassa ja viljelyksillä
Metsästysoikeutta rajoittaa myös se, että riistaeläintä 
ei saa etsiä toisen pihasta tai puutarhasta eikä met-
sästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen 
kuin sato on korjattu, jollei alueen omistaja tai haltija 
ole antanut nimenomaista lupaa näin tehdä. (Ml 25)

Yleiset ja yksityiset tiet metsästyksessä
Yleiset tiet (1.1.2006 lukien nimeltään Maantiet) ra-
joittavat voimakkaasti sekä riistaeläinten että rauhoit-
tamattomien eläinten ampumista. eläintä ei saa am-
pua rautatien tai yleisen tien yli eikä eläimen tai am-
pujan ollessa tällaisella tiellä. (Ml 25)

Maantiet
käsite maantie  tarkoittaa ”Maantielaki 503 / 2005”, 
sen 4 § mukaan: ”Maantie on sellainen tie, joka on 
luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitä-
misestä  valtio  huolehtii. liikenteellisen merkityk-
sensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seu-
tuteitä tai yhdysteitä. (Mtl 4 §)

Maantie voi olla moottori- tai moottoriliikennetie 
taikka tarkoitettu muuta vain tietynlaista liikennettä 
varten. Maantie voi olla myös tarkoitettu käytettäväk-
si vain talvella (erityinen talvitie).

Maantielain  tultua  1.1.2006  voimaan, muuttui 
myös samalla päivämäärällä tiealueiden maanomis-
tussuhteet. Maantiet  niihin  kuuluvine  alueineen 
siirtyivät  valtion  omistukseen  ja  tienpitäjäviran-
omaisen, tiehallinnon, hallintaan. jos jollakin tie-
alueella on vielä maantietoimitus pitämättä, omistus 
muuttuu heti suoritetun tietoimituksen jälkeen valtiol-
le. (Mtl 112 §)

aikaisemmin maapohjan tien alla omisti se maan-
omistaja, jonka alueella yleinen tie kulki, nyt siis 
omistus ja oikeudet ovat päättyneet.

Muut kuin maantiet ovat yksityisteitä, joista on 
oma lainsäädäntönsä sekä joitakin säännöksiä Maan-
tielaissa.

Maantien osat ja liitännäisalueet
Maantiehen kuuluvat 1) ajorata pientareineen ja muut 
liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäy-
tävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka 
tai -alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva 
alue taikka levähdys-, varasto. tai kuormausalue;

2) edellä 1 kohdassa mainittujen alueiden säily-
mistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja nii-
hin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja 
laitteet;

3) liikenteen ohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien 
opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja lait-
teet; sekä

4) muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen haitto-
jen ehkäisemistä varten tarpeelliset alueet, rakenteet, 
rakennelmat ja laitteet, kuten melueste ja riista-aita.
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Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka on mää-
rätty tiehen liittyväksi, sekä alue, joka tarvitaan valta-
kunnan rajan ylittävästä liikenteestä aiheutuvia toi-
mintoja varten.

edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu alue muodos-
taa maantien tiealueen. Maantietä on siis se alue ko-
konaan, joka tietoimituksessa on rajattu ja pyykitetty.

tiealue,  jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituk-
sessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle 
ojan  tai,  missä  ojaa  ei  ole,  tieluiskan  tai    -leik-
kauksen ulkosyrjästä.

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja laitu-
ri. lautta eli lossi voi olla köysiohjattu tai vapaasti oh-
jailtava lautta-alus.

edelleen maantiehen kuuluviksi luetaan niiden lii-
tännäisalueina tiealueen ulkopuoliset tienpitoaineen 
ottopaikat maantien rakentamista ja kunnossapitoa 
varten sekä maantietä ja tienpitoa varten tarpeelliset 
teknisen huollon alueet. (Mtl 5, 6, 7 §)

Maantien käsite on siis hyvin laaja ja metsästyslaki 
kieltää eläimen ampumisen maantien (yleisen tien) yli 
tai ampujan tai eläimen ollessa maantiellä. Maantien 
ohje- ja opastusmerkit ovat enimmäkseen sinivalkoi-
sia, vihreänvalkoisia tai keskeneräisillä teillä kelta-
mustia.

Mistä saa selville maantien?
Mikä on maantie selviää tiehallinnon  tienumero-
kartoista. kaikki siinä numeroidut tiet ovat maantei-
tä. kartoissa tosin näkyvät vain ajoradat, muiden tieo-
sien merkinnät yleensä puuttuvat. Maantietä koskeva 
ampumiskielto on ankara ja se on määrätty yleisen 
turvallisuuden vuoksi.

Metsästysoikeus maantiellä
Metsästysoikeus maantiellä eli entisellä yleisellä tiellä 
kuuluu valtiolle, josta 1.1.2006 alkaen tuli maantei-
den maa-alueiden maanomistaja. (Mtl 112 §)

tiehallinto käyttää hallintovaltaa näillä valtion 
mailla (Mtl 11 §). entisillä maanomistajilla ei siis 
enää ole metsästysoikeutta maanteiden alueilla. (Ml 
6 §)

Metsästysoikeudella ei maantiellä ole metsästyk-
sellisessä mielessä kovin paljon merkitystä. kuitenkin 
saaliin, riistan, osalta metsästysoikeuden puuttumisel-
la on aina merkitystä. laillisesti metsästetty, mutta 
maantiealueelle kaatunut, pudonnut, kulkeutunut tai 
lopetettu pienriista, (mukaan lukien myös villisika 
ja metsäkauris) kuuluu aina maanomistajalle, tässä 
tapauksessa valtiolle.

Pyyntiluvan varaisen riistaeläimen osalta maan-
tielle kaatunut tai lopetettu eläin kuuluisi valtiolle, mi-
käli sillä olisi pyyntilupa alueelle, mutta kun näin ei 
yleensä ole, jää eläin sen ampuneelle pyyntiluvan 
omaajalle. ilmoitusmenettelyä se kuitenkin aina vaa-
tii. Metsästysaikana esimerkiksi maantielle kuollut tai 
lopetettu kolarihirvi kuuluu nyt valtiolle, koska alu-
eelle ei ole kellään pyyntilupaa. Mahdollista tietenkin 
on, että maantiealueet vuokrataan tiehallinnolta.

erikoisena poikkeuksena on Metsästyslain 35 §:n 

1. momentti, joka sallii kulkemisen metsästysase la-
dattuna ja suojuksetta jalan sellaisella yleisellä tiellä 
eli maantiellä, joka rajoittuu henkilön metsästys-
alueeseen.

Metsästyslaissa  tai  -asetuksessa  oleva  viittaus 
yleiseen tiehen tarkoittaa Maantielain voimaantu-
lon jälkeen viittausta maantiehen. (Mtl 111 §)

Metsästys yksityisellä tiellä
Yksityisellä  tiellä ampumiskieltorajoitus ei ole näin 
tiukka. Yksityisellä tiellä saa  ampua eläintä. Myös 
tien yli voi ampua ja ampuja voi olla tiellä. ainoas-
taan metsäkanalintujen ampuminen tielle on kiellet-
ty. tällöin ei ampujakaan saa olla tiellä. tien yli am-
puminen on sallittua. Metsäkanalintuja ovat metso, 
teeri, pyy, riekko ja kiiruna.

Mikä on yksityinen tie?
Yksityisellä  tiellä  tarkoitetaan ”laki yksityisistä 
teistä 1962/358” sen 1 §:ssä tarkoitettua tietä. näitä 
ovat kaikki ne tiet, joita ei lueta maanteiksi (ent. ylei-
nen tie). Laki yksityisistä teistä ei kuitenkaan koske 
sellaista tietä, jota vain asianomaisen kiinteistön omis-
tajalla tai haltijalla on oikeus käyttää, mutta nekin 
ovat kyllä sinänsä yksityisiä teitä. kanalintujen ampu-
miskielto koskee näitäkin teitä, koska säännöksen tar-
koituksena on estää liian helppo pyydystämismuoto ja 
toisaalta säilyttää kanalintukantoja. 

Maantielaki säätää kuitenkin lisäksi, että yksityi-
sellä tiellä tarkoitetaan tässä laissa myös sellaisia yksi-
tyiseen tiehen verrattavaa tietä tai liittymää, johon yksi-
tyisistä teistä annettua lakia ei sovelleta. (Mtl 15 §).

Yksityisen tien alue määritellään seuraavasti: tie-
alue on joko pyykityksen mukainen tai sitten yksi 
metri ojan, tieluiskan tai tieleikkauksen ulkosyrjästä 
ulospäin.

Metsästysoikeus yksityisellä tiellä
Metsästysoikeus yksityisellä tiellä kuuluu tien alle 
jääneen  maan  omistajalle  tai  metsästysoikeuden 
haltijalle, ei tienpitäjälle.

kun ampuminen tällaiselle tielle on sallittu, on 
katsottu niin, että valtaosa metsästyksellisesti kysy-
mykseen tulevista yksityisteistä on liikenteeltään niin 
vähäisiä, että vaaditulla huolellisuudella ja varovai-
suudella metsästettäessä ei vaaratilanteita synny ja 
että toisaalta on parempi ampua tieltä pois päin kuin 
maastossa usein tielle päin. toisaalla (Ml 20) laki 
määrää, että ”Metsästystä on harjoitettava niin, et-
tei aiheuteta vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toi-
sen omaisuudelle”.

Metsästyslain 615 / 1993 voimaan tulon jälkeen on 
ollut joitakin oikeustapauksia kun yksityistiellä on ai-
heutettu  vaaraa  tai  vahinkoa  ihmisille  tai  toisen 
omaisuudelle. Ml 20 §:n 3 momentin säännös on 
yleisesti todettu ankaraksi ja tuomiot ovat olleet sen 
mukaiset. kun ampuma-aseella ammuttaessa on ai-
heutettu konkreettisesti  vaaraa, vaikka mitään va-
hinkoa ei olisi vielä syntynytkään, mutta todennäköi-
sin perustein on voitu olettaa, että tilanne on ollut vaa-
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rallinen, on ampuja tuomittu metsästysrikoksesta sak-
koon ja määräaikaiseen metsästyskieltoon. Huolelli-
suuden ja varovaisuuden on oltava myös hiljaisella 
yksityistiellä tehostetun korkeaa luokkaa.

Metsästys ja metsästysoikeus rautatiealueella
rautatien  alueella ampuminen on kielletty samoin 
kuin maantiellä. Valtion rautatiet (ratahallinto) hallit-
see valtion omistamaa maa-aluetta, joka jää rauta-
tien alle. Metsästysoikeus kuuluu siis tässäkin ta-
pauksessa valtiolle. rautatiealueeksi  katsotaan ra-
dat, ratapenger ja rataa molemmin puolin reunustava 
alue radan keskiviivasta mitaten noin 15 metriä mo-
lemmin puolin. leveys voi vaihdella jonkin verran 
maasto-olosuhteiden mukaan.

Metsästys oman alueen rajoilla
Oman  metsästysalueen  rajoilla tapahtuvassa met-
sästyksessä on otettava huomioon, että vieraan alueen 
puolella maassa, puussa tai ilmassa olevaa eläintä ei 
saa ampua, olipa kyseessä sitten maa- tai vesialue. sa-
moin riistaeläimen häiritseminen vieraalle alueelle on 
kiellettyä. (Ml 36, rl 28:10)

riistansuoja-alue
riistansuoja-alue voi eräissä, joskin varmasti har-
voissa tapauksissa rajoittaa metsästysoikeutta. MMM 
voi maanomistajan hakemuksesta määrätä riistansuo-
ja-alueeksi jonkin selvästi määritellyn alueen (esim. 
saaret, saariryhmät), joissa riistan oleskelulle ja li-
sääntymiselle olosuhteet ovat erityisen suotuisat. täl-
laisella alueella rajoitetaan tai kielletään liikkuminen 
ja tällöin myös metsästys tulee kielletyksi, vaikka 
 alueelle olisikin metsästysoikeus olemassa. (Ml 39)

tuomioistuimen määräämä metsästyskielto
Voimakkain metsästysoikeuden käyttöä kieltävä ra-
joitus on tuomioistuimen määräämä metsästyskiel-
to. Henkilö ei saa käyttää tällöin metsästysoikeuttaan 
sellaiseen toimintaan, joka tapahtuu pyyntitarkoituk-
sessa eikä toimia metsästyksen johtajana. riistanhoi-
toyhdistyksen jäsenyys myös lakkaa, jos henkilö tuo-
mitaan metsästyskieltoon. Metsästyskortti on toimi-
tettava heti rhy:lle. Metsästyskielto astuu heti voi-
maan alioikeuden päätöksen jälkeen. (Ml 78, 64, Ma 
43, rl 48 a luku 6 §.)

Metsästyksen harjoittamisen  
edellytykset

Voidakseen ylipäätään harjoittaa metsästystä, on en-
nen siihen ryhtymistä täytettävä tietyt edellytykset.

Metsästysoikeus
Metsästääkseen tietyllä alueella, on metsästäjällä olta-
va sille joko metsästysoikeus tai jollakin perusteella 
oikeus metsästää, kuten aikaisemmin on laajasti sel-
vitetty.

Metsästyskortti eli riistanhoitomaksu
ennen metsästykseen ryhtymistä on lisäksi suoritettava 
valtiolle riistanhoitomaksu eli metsästyskortti. Met-
sästyskortin edellisenä vuonna lunastanut saa auto-
maattisesti uuden metsästyskortin Metsästäjäin kes-
kusjärjestön valistuslehden – Metsästäjän – mukana. 
kortti on voimassa, kun se on maksettu. kortti tulisi 
selvyyden vuoksi maksaa siten, että siihen tai sen liit-
teeksi tulee maksuleima tai tosite todisteeksi maksus-
ta.

Uuden, ensikertalaisen metsästäjän on osoitetta-
va metsästyksen, riistanhoidon ja metsästystä koske-
van säännöstön tuntemus suorittamalla metsästäjä-
tutkinto. tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan hän 
saa metsästyskorttilomakkeen, joka maksetaan samal-
la tavalla postiin ennen metsästystä. (laki rhm 2)

sellainen vanha  metsästäjä, joka on useamman 
vuoden ollut maksamatta riistanhoitomaksua, saa riis-
tanhoitoyhdistykseltä uuden kortin, esittämällä van-
han, enintään 5 vuotta aikaisemmin maksetun kortin. 
jos tällainen metsästäjä haluaa metsästyskortin met-
sästysvuodelle 2007–2008, on viimeinen tähän tarkoi-
tukseen soveltuva metsästyskortti oltava maksettuna 
metsästysvuodelta 2002–2003 31.07.2003 mennessä.

Metsästäjäin keskusjärjestö lähettää Metsästäjä-
rekisterin välityksellä uuden metsästyskortin heinä-
kuun Metsästäjä-lehden yhteydessä kortin saantiin oi-
keutetulle.

Metsästyskortin saantiin oikeutettu metsästäjä voi 
valtuuttaa pankkinsa ja Metsästäjäin keskusjärjes-
tön – laskuttajan – veloittamaan suoraan maksajan 
pankkitilitä kortin hinnan. Metsästäjäin keskusjär-
jestö toimittaa veloituksen jälkeen maksajalle metsäs-
tyskortin.

Pyyntilupa
jos henkilö aikoo metsästää hirvieläintä (poisluettu-
na metsäkauris), euroopanmajavaa, itämerennorp-
paa, hallia, ilvestä tai saukkoa on hänen koko maas-
sa hankittava pyyntilupa.

jos hän aikoo metsästää sutta poronhoitolain 
2 §:ssä mainitulla  poronhoitoalueella, karhua muual-
la kuin itäisellä (utsjoen, inarin, sodankylän, Pelko-
senniemen, savukosken, sallan, kuusamon ja suo-
mussalmen kuntien alueet.) tai läntisellä poronhoito-
alueella, (Hyrynsalmen, kuivaniemen, Pudasjärven, 
taivalkosken ja Yli-iin kuntien alueet, sekä kiiminki-
joen ja Puolanka–Hyrynsalmi maantien pohjoispuo-
lella olevat alueet Puolangan, utajärven ja Yli-kii-
mingin kunnista) (Ma 5), ilvestä tai saukkoa koko 
maan alueella, peltopyytä muualla kuin, uudenmaan, 
Varsinais-suomen, satakunnan, Pohjanmaa, ruotsin-
kielisen Pohjanmaan ja Oulun riistanhoitopiirien 
 alueella, on hänen saatava pyyntilupa näille muille 
alueille.

karhun, suden, ilveksen ja saukon pyyntilupien 
saamisen edellytykset ovat varsin rajatut, koska ky-
seessä ovat aina rauhoitetut riistaeläimet. karhulla on 
itäisellä ja läntisellä poronhoitoalueella MMM:n anta-
mat kiintiöt, joita on noudatettava. sudella on poron-
hoitoalueella oma metsästysaikansa. karhun metsäs-
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tys ei siis edellytä poronhoitoalueella pyyntilupaa. 
(Ma 1, 2, 5, 28)

Pyyntilupa voidaan saada myös seuraaville vahin-
koa aiheuttaville riistanisäkkäille villikani, metsäjä-
nis,  rusakko,  orava,  kanadanmajava,  piisami, 
kärppä,  näätä,  villisika,  metsäkauris  ja  mufloni 
niiden Ma 24 §:n 1 mom. säädetyistä rauhoitusajoista 
poikkeamiseksi silloin, kun viljelyksille, metsätalou-
delle, kalataloudelle, eläinten pidolle, tai omaisuudel-
le aiheutuvien vahinkojen sekä terveydellisten tai 
muiden merkittävien haittojen estämiseksi on tarpeen 
vähentää näitä riistanisäkkäitä. riistanhoitopiiri voi 
myöntää poikkeavan pyyntiluvan myös omasta pää-
töksestään rauhoittaa näitä riistaeläimiä jonkun rhy:n 
alueella.

Poikkeavan pyyntiluvan myöntää  riistanhoito-
piiri.

Pyyntiluvan yhteydessä voidaan antaa myös lupa 
käyttää Ma 11 §:n (9.8.2007) mukaista elävänä pyy-
dystävää loukkua. (Ma 27 / 9.8.2007, Ma 1)

Myös Ma 24 §:n 1 mom. mukaisista kaikkien riis-
talintujen rauhoitusajoista voidaan poiketa riistan-
hoitopiirin pyyntiluvalla kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden turvaamiseksi; 2) lentoturvallisuuden 
turvaamiseksi; 3) viljelmille, kotielämille, metsille 
kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon 
estämiseksi; 4) kasviston ja eläimistön suojelemisek-
si; tai 5) sallia tiukasti valvotuissa oloissa ja vali-
koivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystä-
minen, hallussa pitäminen tai muuten asiallinen hyö-
tykäyttö.

kohdan 5) perusteella on mahdollista saada myös 
pyyntilupa esimerkiksi vanhaan perinteiseen kevät-
metsästykseen ainakin allin osalta. (Ml 10, Ml 11, 
Ma 1, Ma 29)

Ampumakoe
edelleen, jos metsästäjä aikoo metsästää ampujana 
kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkau-
rista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai kar-
hua rihlatulla luotiaseella, on hänen suoritettava en-
nen metsästykseen ryhtymistä ampumakoe, jonka hy-
väksytystä suorituksesta hänelle annetaan todistus 
(Ml 21)

säännöstä on kuitenkin poikkeus: Mikäli metsä-
kaurista metsästetään vain haulikolla tai jousiaseella, 
ei ampumakoetta tarvitse suorittaa. edelleen, mikäli 
kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valko-
häntäpeuraa tai metsäpeuraa metsästetään käyttäen 
vain haulikkoa varten valmistettua luotia eli haulikon 
täyteistä, joka on näiden eläinten osalta sallittua, ei 
ampumakoetta tarvitse suorittaa.

todettakoon vielä, että voidakseen toimia hirven-
metsästyksessä johtajana tai varajohtajana, on henki-
löllä oltava metsästyskortti siitäkin huolimatta, että 
hän ei toimisi ampujana metsästyksessä. (l rhm 1)

Poikkeukset, jolloin metsästyskorttia ei tarvita
Metsästyksellisiä tilanteita, joissa metsästyskorttia 
ei  tarvita  on  kuitenkin  joitakin,  vaikka  toiminta 
muutoin saattaakin vaikuttaa metsästykseltä.

Henkilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran 
ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehe-
nä taikka vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, 
ei ole velvollinen lunastamaan metsästyskorttia. to-
dettakoon kuitenkin, että henkilö, joka omaan lukuun-
sa esim. noutavan koiran kanssa etsii haavoittuneita 
lintuja, on metsästäjä, jolla on oltava metsästykseen 
tarvittavat edellytykset (metsästysoikeus ja metsästys-
kortti). Hän toimii tällöin pyyntitarkoituksessa. jos 
koiran ohjaaja on mukana toisen metsästäjän apuna 
vain pelkästä harrastuksesta, metsästämättä itse lain-
kaan ei metsästyskorttia tarvita. (l rhm ja plm 1) (Ml 
2).

rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen ja 
tappaminen ei ole metsästystä, eikä näin ollen edelly-
tä metsästyskorttia. (Ml 2) (l rhm ja plm 616/93, 1).

eläinsuojelullisin perustein loukkaantunutta, haa-
voittunutta tai sairasta riistaeläintä autettaessa se lo-
pettamalla, ei myöskään edellytetä metsästyskorttia 
tai metsästysoikeutta. (Ml 84)

rauhoitetun riistaeläimen pyydystäminen tai tap-
paminen, silloin, kun se on välttämätöntä ihmistä, koti-
eläintä, viljeltyä eläintä tai muuta omaisuutta välittömäs-
ti uhkaavan vaaran torjumiseksi, ei myöskään ole met-
sästystä eikä vaadi näin ollen metsästyksen edellytyk-
siä. (Ml 41, rl 3:10, lrhm 10)

koiran pitäminen irrallaan luonnossa ja metsäs-
tysalueella ei myöskään edellytä kaikissa tapauksissa 
metsästyskorttia tai metsästysoikeutta. koiraa voi kou-
luttaa tai osallistua koirakokeisiin sen kanssa. koska 
tällöin ei ole yleensä olemassa pyyntitarkoitusta, ei 
myöskään ole kysymys metsästyksestä. Maanomista-
jan tai metsästysoikeuden haltijan lupa toiminnalle 
kuitenkin tarvitaan. kuitenkin aina, kun koiran käyt-
töön liittyy pyyntitarkoitus ja kysymyksessä ei ole 
metsästäjän apuna toimiminen, on metsästyksen edel-
lytysten oltava olemassa.

Pyyntilupa-asiat

eläimet, joille pyyntilupa tarvitaan
eräiden riistaeläinten pyydystämisen ja tappamisen  
edellytyksenä on pyyntilupa.  tällaisia riistaeläimiä 
ovat kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, hirvi, 
valkohäntäpeura,  metsäpeura,  euroopanmajava, 
ilves, saukko, itämerennorppa ja halli.

Susi  poronhoitolain  2  §:n  mukaisella  alueella 
(Ma 1.), karhu muualla kuin itäisellä ja  läntisellä 
poronhoitoalueella (Poronhl 2, Ma 5) 

Vahinkojen  estämiseksi voi riistanhoitopiiri 
myöntää poikkeavan pyyntiluvan riistanisäkkäille vil-
likani, metsäjänis, rusakko, orava, kanadanmaja-
va,  piisami,  kärppä,  näätä,  villisika,  metsäkauris 
ja mufloni niiden Ma 24 §:n 1 momentissa säädetyis-
tä rauhoitusajoista poikkeamiseksi silloin, kun vilje-
lyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, eläinten pi-
dolle tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien va-
hinkojen sekä terveydellisten tai muiden merkittä vien 
haittojen  estämiseksi on tarpeen vähentää näitä riis-
tanisäkkäitä. riistanhoitopiiri voi myöntää poikkea-
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van pyyntiluvan myös omasta päätöksestään rauhoit-
taa näitä riistanisäkkäitä jonkun riistanhoitoyhdistyk-
sen alueella. (Ml 38)

Pyyntiluvan yhteydessä voidaan antaa myös lupa 
käyttää Ma 11 §:n mukaista elävänä  pyydystävää 
loukkua. (Ma 27)

Myös Ma 24 §:n 1 momentin mukaisista kaikkien 
riistalintujen rauhoitusajoista voidaan poiketa riis-
tanhoitopiirin  pyyntiluvalla seuraavin perustein 1) 
kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaami-
seksi; 2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi; 3) viljel-
mille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille 
koituvan vakavan vahingon estämiseksi; 4) kasviston 
ja eläimistön suojelemiseksi: tai 5) sallia tiukasti val-
votuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pie-
nien määrien pyydystäminen, hallussa pitäminen tai 
muuten asiallinen hyötykäyttö.

kohdan 5) perusteella on mahdollista saada myös 
poikkeava pyyntilupa esimerkiksi vanhaan perintei-
seen kevätmetsästykseen ainakin allin osalta.

lupapäätöksen yhteydessä voidaan antaa myös 
lupa käyttää Ml 11 §:n mukaista elävänä pyydystä-
vää loukkua. (Ml 11, Ma 1, Ma 29)

kaikki pyyntiluvat myöntää alueen riistanhoito-
piiri. Hakemukset osoitetaan ja lähetetään suoraan 
riistanhoitopiiriin. Hirvieläimen pyyntilupa kuitenkin 
toimitetaan ensin asianomaiselle riistanhoitoyhdis-
tykselle.

koska haku-, käsittely- ja myöntämismenettelyssä 
eri riistalajien kohdalla on suuriakin vaatimus- ja ha-
kumenettelyeroja, käsitellään seuraavassa pyyntiluvat 
riistalajeittain eriteltyinä.

Hirvieläinten pyyntiluvat
kaikkien hirvieläinten pyyntilupahakemukset, pois-
luettuna metsäkauris, jonka metsästys ei edellytä 
pyyntilupaa, toimitetaan sen alueen riistanhoitoyh-
distykselle, jossa metsästys on tarkoitus suorittaa, 
viimeistään 30 päivään huhtikuuta mennessä. Määrä-
ajan jälkeen jätettyä eli myöhästynyttä  hakemusta 
ei  tutkita, vaan se jätetään kokonaan käsittelemättä. 
Hakemuksen ottaa vastaan se riistanhoitoyhdistys, 
jonka toimialueeseen pääosa hakemuksessa tarkoite-
tusta alueesta kuuluu. riistanhoitoyhdistys antaa ha-
kemukseen lausuntonsa ja toimittaa hakemusasiakir-
jat riistanhoitopiirille viimeistään 15 päivänä touko-
kuuta. riistanhoitoyhdistyksen ei tarvitse hakea lau-
suntoa naapuririistanhoitoyhdistykseltä, jollei siihen 
ole jotain erityistä syytä.

Pyyntiluvan hakeminen
riistanhoitopiiri käsittelee muiden hirvieläinten kuin 
metsäkauriin pyyntilupahakemukset ja tekee pyynti-
lupapäätökset viimeistään 10 päivänä elokuuta ja toi-
mittaa päätökset sen jälkeen viipymättä hakijoille. 
Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettä-
vä mukaan kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta 
alueesta. kartan mittakaavaa ei ole määrätty, mutta 
sen on oltava riittävän suuressa mittakaavassa niin, 
että siitä selviää metsästysalue ja siihen kuulumatto-
mat tilat ja alueet. Hakemuksessa ilmoitetaan riittä-

vällä tavalla selvittäen aiotun metsästysalueen pinta-
ala. Hakemukseen ei tarvitse tässä vaiheessa liittää 
muita asiakirjoja. Hakemuslomakkeen saa riistanhoi-
toyhdistyksestä. Hakemuksessa vakuutetaan annetut 
tiedot oikeiksi hakijan allekirjoituksella. jos riistan-
hoitopiiri hakemusta käsitellessään katsoo tarpeelli-
seksi vaatia lisäselvitystä metsästysalueesta, on haki-
jan toimitettava tilaluettelo ja/tai muut asiakirjat met-
sästysoikeuden osoittamiseksi. Hakemuksen allekir-
joittaa luvan hakija. jos kyseessä on niin sanottu yh-
teislupahakemus, on syytä ottaa allekirjoitus kaikkien 
mukana olevien rekisteröityjen yhdistysten ja seuruei-
den nimenkirjoittajilta, jotka näin omalta osaltaan va-
kuuttavat antamansa tiedot oikeiksi.

kun hakemus koskee ML 8.:n mukaista aluetta 
ja siellä olevaa valtion maata, (lapin läänin kaikki 
kunnat sekä kajaanin, Hyrynsalmen, kuhmon, kuu-
samon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, ristijär-
ven, sotkamon, suomussalmen, taivalkosken, Vaalan 
ja Vuolijoen kunnat) ja valtion maiden pinta-ala on yli 
1 000 hehtaaria, on hakemukseen liitettävä alustava 
ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista, hei-
dän vakinaiset asuinpaikkansa ja heidän mahdolli-
suuksistaan osallistua muualla hirvenmetsästykseen. 
tällaiseen hakemukseen on myös liitettävä metsähal-
lituksen alueyksikön antama metsästysosoitus, jos 
hakemus tapahtuu kunnassa asuvan oikeuden perus-
teella. (Ma 6)

Pyyntiluvan myöntämisen edellytykset
Hirvieläinten, lukuun ottamatta metsäkaurista, pyyn-
tiluvan  myöntämisen  edellytyksiä ovat: 1) alueen 
on oltava metsästykseen sopiva ja yhtenäinen, 2) tä-
män alueen pinta-ala on vähintään 1000  hehtaaria 
hirvellä ja 500 hehtaaria kuusipeuralla, saksanhir-
vellä, japaninpeuralla, valkohäntäpeuralla ja met-
säpeuralla. MMM voi myöntää luvan poiketa näistä 
vähimmäisvaatimuksista. edellä mainittuja vähim-
mäispinta-aloja pienemmillä erillisillä alueilla, eli ns. 
sirpalealueilla, ei voi siis pääsääntöisesti hirvieläimiä 
metsästää.

riistanhoitopiirin on lupia myöntäessään huoleh-
dittava siitä, että hirvieläinkanta ei vaarannu metsäs-
tyksen johdosta ja samalla pyrittävä siihen, että hir-
vieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisel-
la  tasolla. liikenneturvallisuusnäkökohtien huo-
mioon ottamiseksi riistanhoitopiirin tulee vuosittain 
kuulla alueellisia liikenneturvallisuudesta vastaavia 
viranomaisia. samalle alueelle voidaan pyyntilupa 
myöntää vain yhden hakemuksen perusteella, lukuun 
ottamatta edellä selvitettyä Ml 8 pykälän mukaista 
aluetta, jonne voidaan myöntää samalle alueelle lupia 
useampienkin hakemusten perusteella. näillä alueilla 
on myös erityisesti kiinnitettävä huomiota metsäs-
tysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen. 
Myöntäessään hirvieläinten pyyntilupaa, voi riistan-
hoitopiiri alentaa haettujen eläinten määrää kannan 
säätelyyn liittyvin perustein. Piiri voi myös hakijan 
suostumuksella nostaa määrää samoin perustein. 
Pyyntilupapäätöksessä määrätään, montako hirvi-
eläintä luvalla saa ampua. Yhden hirvieläimen pyynti-



312

lupa oikeuttaa kaatamaan joko yhden aikuisen eläi-
men tai kaksi vasaa. lupaan voidaan ottaa tarkempia 
määräyksiä kaadettavien hirvieläinten iästä tai suku-
puolesta. jos lupaan on merkitty sana ”aikuista” hir-
veä, oikeuttaa se niiltä osin vain aikuisen hirven kaa-
toon, eikä sillä saa kaataa yhtään vasaa. Vasalla tarkoi-
tetaan vuotta nuorempaa hirvieläintä.

Pyyntiluvan ehdoissa olevien esimerkiksi kahden 
vasan asemesta ei kuitenkaan missään tapauksessa saa 
ampua vaihtoehtoisesti yhtä aikuista hirvieläintä.

Pyyntiluvan myöntäminen ja päätös
kun riistanhoitopiiri lähettää pyyntilupapäätöksen ha-
kijalle, maksetaan tässä vaiheessa vain pyyntilupapää-
töksen maksu (joka on 22 € v. 2009/lupapäätös). Var-
sinaiset ”kaatolupamaksut” maksetaan vasta metsäs-
tyksen päätyttyä. tätä selvitetään tarkemmin kohdas-
sa ”Hirvieläinten metsästys”. saatuun pyyntilupaan 
liittyy myös ilmoitusvelvollisuuksia, joihin palataan 
samoin myöhemmin. Pyyntilupa on voimassa yhden 
metsästysvuoden eli käytännössä metsästysajan joka 
säädetään asetuksessa. Pyyntiluvan saajan asia on rat-
kaista, ketkä luvalla saavat metsästää.

karhun pyyntilupa
karhun  metsästys on muuttunut 1.1.1999 alkaen 
eu:n direktiivien vaatimusten tasolle. se on nyt entis-
täkin rajatumpaa ja säännellympää. karhu on metsäs-
tysasetuksen (Ma 24) nojalla aina rauhoitettu riista-
eläin. sen metsästykseen voidaan kuitenkin myöntää 
tietyin edellytyksin pyyntilupia: jos muuta tyydyttä-
vää ratkaisua ei ole eikä metsästys haittaa suotuisan 
suojelutason säilyttämistä, voidaan poiketa metsäs-
tysasetuksen 24 §:n 2 momentin rauhoituksesta 1) 
luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämi-
seksi, 2) maataloudelle, metsätaloudelle, kalastuksel-
le, eläintenpidolle, tai muulle omaisuudelle aiheutu-
vien vahinkojen estämiseksi, 3) kansanterveyden, 
yleisen turvallisuuden tai muun yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä sekä 4) valvotuissa oloissa valikoi-
den ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden ottamiseksi. Mi-
käli jotain edellä mainituista edellytyksistä ei ole, ei 
lupaakaan voida myöntää. (Ma 1, 28)

Osassa maata, eli poronhoitolain määrittelemällä ja 
metsästysasetuksen 5 §:n tarkentamalla alueella, ei tar-
vita pyyntilupaa, vaan siellä on MMM:n yllämainituin 
perustein myöntämät ja määräämät kiintiöjärjestel-
mät, joihon palataan kohdassa ”karhun metsästys”.

Pyyntiluvan hakeminen
Poronhoitoalueen ulkopuolella on karhun metsästyk-
seen saatava pyyntilupa (Ma 1, 5). Pyyntiluvan myön-
tää riistanhoitopiiri, jolle hakemus osoitetaan ja toi-
mitetaan. jos hakemus koskee useamman riistanhoito-
piirin aluetta, osoitetaan hakemus sille piirille, jonka 
alueeseen pääosa metsästysalueesta kuuluu. Hakemus-
lomakkeita saa riistanhoitoyhdistyksestä. (Ma 2, 3, 4)

Pyyntilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, 
millä alueella ja minä ajankohtana karhua on tarkoitus 
metsästää. Metsästys on mahdollista vain 20.8.–
31.10. välisenä aikana. Hakija vakuuttaa metsästysoi-

keutensa oikeaksi allekirjoittaessaan hakemuksen. 
Muita asiakirjoja ei hakuvaiheessa tarvitse mukaan 
liittää. Paras tapa selvittää hakemuksessa tarkoitettua 
metsästysaluetta, on luonnollisesti kartta. riistanhoi-
topiiri voi vaatia tarvittaessa selvitystä metsästysoi-
keudesta ja kannan suuruudesta alueella. (Ma 1, 2, 3)

Pyyntiluvan myöntämisen edellytykset
Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
MMM on asettanut riistanhoitopiirin alueelle karhu-
kiintiön. tuo metsästettäväksi sallittujen eläinten 
määrä on melko pieni ja myönnettävien pyyntilupien 
määrä pysynee alhaisena. Metsästyksen tarkoitukse-
nakin on vain vähentää tavalla tai toisella haitallisia 
yksilöitä. Yleisin syy on varmasti ihmisten ja omai-
suuden turvaaminen. (Ma 3, 28)

Pyyntiluvan myöntäminen ja päätös
Myöntäessään karhun pyyntiluvan, on riistanhoitopii-
rin määrättävä lupapäätöksessä alue, jota pyyntilupa 
koskee sekä pyydettävien eläinten määrä. jos on eri-
tyisiä syitä, voidaan luvassa asettaa pyyntitapaa kos-
kevia rajoituksia sekä ottaa lupaan eläinten ikää ja su-
kupuolta koskevia määräyksiä. karhun pyyntiluvassa 
nämä ovat varmasti harvinaisia, koska karhun metsäs-
tys on säädetty asetuksella melko tarkkaan. karhun 
pyyntilupaan sisältyy myös ilmoitusvelvollisuuksia, 
joihin palataan kohdassa ”karhun metsästys”. (Ma 1, 
2, 3, 4, 5, 24, 28)

Pyyntilupapäätöksestä maksetaan MMM:n määrää-
mä maksu (22 € v. 2009/lupapäätös) lunastusvaihees-
sa. Pyyntiluvan saajan asia on ratkaista, ketkä luvalla 
saavat metsästää.

Suden pyyntilupa
suden metsästys on jakautunut kahteen malliin. Po-
ronhoitoalueella, jossa susi ei ole kokonaan rauhoitet-
tu, saa sutta metsästää riistanhoitopiirin myöntämällä 
pyyntiluvalla 1.10.–31.3. välisenä aikana. Muualla 
maassa susi on, niinkuin karhukin, aina rauhoitettu 
metsästysasetuksen 24 §:n 2 momentin nojalla. sutta 
saa kuitenkin metsästää MMM:n määräämän pyynti-
lupakiintiön rajoissa riistanhoitopiirin myöntämällä 
luvalla 1.11.–31.3. välisenä aikana. Pyyntiluvan saa-
misen edellytykset ovat samat kuin karhunkin osalta 
kohdassa ”karhun pyyntilupa”. Pyyntilupien määrät 
ovat hyvin alhaisia. Pyyntilupaa haetaan ja se myön-
netään kuten edellä karhun pyyntilupaa. (Ma 1, 2, 3, 
4, 24, 28)

Ilveksen pyyntilupa
ilves on niin ikään Ma:n 24 §:n nojalla aina rauhoi-
tettu. ilvestä saadaan kuitenkin metsästää MMM:n 
määräämän kiintiön rajoissa, kuten karhua ja suttakin. 
Pyyntiluvan myöntää riistanhoitopiiri. Pyyntilupaa 
haetaan ja se myönnetään kuten karhun ja suden luvat. 
ilveksen metsästysaika on 1.12.–28.2. välinen aika. 
(Ma 1, 2, 3, 4, 24, 28)
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Saukon pyyntilupa
saukko on myös aina rauhoitettu riistaeläin. senkin 
metsästys on kuitenkin mahdollista edellä mainittujen 
karhun, suden ja ilveksen tapaan ja samoilla edelly-
tyksillä 1.11.–30.4. välisenä aikana riistanhoitopiirien 
myöntämällä pyyntiluvalla. luvan myöntäminen tu-
lee käytännössä kuitenkin kysymykseen vain niissä 
harvoissa tapauksissa esimerkiksi maatalouden, ka-
lastuksen ja eläintenpidon yhteydessä, saukon ai-
heuttaessa kohtuuttomia vahinkoja.

Pyyntilupaa haetaan ja se myönnetään kuten kar-
hun, suden ja ilveksen luvat. (Ma 1, 2, 3, 4, 24, 28)

riistanisäkkäiden ja riistalintujen metsästys 
vahinkojen estämiseksi

Metsästysasetuksen 24 §:n 1 momentin mukaisista 
riistanisäkkäiden  villikani,  metsäjänis,  rusakko, 
orava,  kanadanmajava,  piisami,  kärppä,  näätä, 
villisika,  metsäkauris  ja  mufloni rauhoitusajoista 
voidaan poiketa riistanhoitopiirin myöntämällä poik-
keavalla pyyntiluvalla ja metsästää niitä silloin, kun 
viljelyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, eläinten 
pidolle tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien 
haittojen estämiseksi on tarpeen näitä riistanisäkkäitä 
vähentää. riistanhoitopiiri voi myöntää poikkeavan 
pyyntiluvan myös omasta päätöksestään rauhoittaa näi-
tä riistaelämiä jonkun riistanhoitoyhdistyksen alueel-
la. (Ml 38)

Pyyntiluvan yhteydessä voidaan antaa myös lupa 
käyttää Ma 11 §:n mukaista elävänä pyydystävää 
loukkua. (Ma 11, Ma 27)

Myös Ma 24 §: 1 momentissa mainittujen kaikki-
en  riistalintujen rauhoitusajoista voidaan poiketa 
riistanhoitopiirin luvalla ja metsästää niitä silloin kun 
se on tarpeen 1) kansanterveyden ja yleisen turvalli-
suuden turvaamiseksi; 2) lentoturvallisuuden turvaa-
miseksi; 3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalave-
sille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämi-
seksi; 4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai 5) 
sallia tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tietty-
jen lintujen pienien määrien pyydystäminen, hallussa 
pitäminen tai muuten asiallinen hyötykäyttö.

kohdan 5) perusteella on mahdollista saada myös 
pyyntilupa esimerkiksi vanhaan perinteiseen kevät-
metsästykseen ainakin allin osalta.

lupapäätöksen yhteydessä voidaan antaa myös 
lupa käyttää Ml 11 §:n mukaista elävänä pyydystä-
vää loukkua. (Ml 11, Ma 1,  Ma 29)

Muut pyyntiluvat

Pyyntiluvan hakeminen
Haettaessa pyyntilupaa muille eläimille, osoitetaan 
hakemus ja toimitetaan se sille riistanhoitopiirille, 
jonka alueella pääosa metsästysalueesta on. Hake-
mukseen liitetään selvitys siitä, millä alueella ja minä 
ajankohtana hakemuksessa tarkoitettua eläintä on tar-
koitus metsästää. jos riistanhoitopiiri vaatii, on haki-
jan toimitettava lisäksi selvitys mainitun riistaeläin-

kannan suuruudesta alueella. tarvittaessa on myös sel-
vitettävä metsästysoikeus haetulle alueelle. Hakemus-
ta jätettäessä näitä asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse 
olla mukana, jollei ennakkoon riistanhoitopiirissä ole 
muuta sovittu.

Muita kuin edellä jo mainittuja riistaeläimiä, joi-
den metsästys edellyttää pyyntilupaa, ovat: euroopan-
majava, itämeren norppa ja halli sekä peltopyy 
 muualla kuin uudenmaan, Varsinais-suomen, sata-
kunnan, Pohjanmaan, ruotsinkielisen Pohjanmaa ja 
Oulun riistanhoitopiirien alueella.

Myöntämisen edellytykset
Myöntämisen  perusteena on luonnollisesti se, että 
asianomaisen riistaeläimen kanta on alueella elinvoi-
mainen eikä sen säilyminen metsästyksen johdosta 
vaarannu. Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle 
eläinmäärälle. Pyyntilupapäätöksessä voidaan kuiten-
kin vähentää anottujen eläinten määrää, mikäli 1) 
kannan tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä 2) 
metsästyksen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen 
järjestäminen sitä edellyttää.

riistanhoitopiirin on lupapäätöstä tehdessään otet-
tava huomioon se, että kyseisten eläinten aiheuttamat 
vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.

Pyyntiluvan myöntäminen ja päätös
Päätöksessä on mainittava alue, jota pyyntilupa kos-
kee sekä pyydettävien eläinten määrä. Pyyntiluvassa 
voidaan asettaa rajoituksia pyyntitapoihin sekä mää-
rätä pyydettävien eläinten ikä ja sukupuoli. Pyyntilu-
pa on voimassa enintään vuoden. ero pyyntiluvan ja 
hirvieläimen pyyntiluvan voimassaoloajan suhteen on 
se, että hirvieläimen pyyntilupa on voimassa metsäs-
tysvuoden ja muut pyyntiluvat enintään vuoden.

Ilmoitusvelvollisuus pyyntilupametsästyksestä
Pyyntilupaan liittyy myös ilmoitusvelvollisuus met-
sästyksen tuloksesta. ilmoitus on tehtävä riistanhoi-
toyhdistykselle seitsemän päivän kuluessa pyyntilu-
vassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taik-
ka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän 
päivän kuluessa rauhoitusajan  alkamisesta. ilmoi-
tuksessa on mainittava pyydystettyjen eläinten luku-
määrä ja pyyntipaikka.

Huom. Metsäkauriista on edelleenkin tehtävä saa-
lisilmoitus, vaikka se poistettiinkin pyyntiluvanvarai-
sista hirvieläimistä. ilmoitus on tehtävä suoraan riis-
tanhoitopiirille kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla seit-
semän (7) päivän kuluessa kauriin saamisesta. samal-
la on metsästäjän ilmoitettava pyyntipaikka tilan tark-
kuudella, tilan tiedot sekä tietoja metsästysalueesta.

suden, karhun, saukon ja ilveksen osalta on ilmoi-
tus kuitenkin tehtävä suoraan riistanhoitopiirille vii-
meistään ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun luvassa 
tarkoitettu eläin on tullut pyydettyä. (Ma 9)
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Lupa rauhoittamattomien lintujen  
poikkeukselliseen pyydystämiseen

rauhoittamattomille linnuille (korppi poronhoito-
alueella, varis, harakka, harmaalokki, merilokki, ke-
sykyyhky ja räkättirastas, Ml 5) on myös eräissä ta-
pauksissa hankittava riistanhoitopiiriltä lupa poiketa 
rauhoitusmääräyksistä. näillä linnulla on lisääntymis-
kautenaan maan eri alueilla toisistaan poikkeavia rau-
hoitusaikoja 01.04.–31.07. välisenä aikana jolloin nii-
den tappaminen, vahingoittaminen ja häiritseminen 
on tietenkin kiellettyä. (Ma 25a)

riistanhoitopiiri voi myöntää luvan poiketa Ma 25 
a §:n rauhoitusmääräyksistä, jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole eikä rauhoitusajasta poikkeaminen 
haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä. Poik-
keusluvan myöntämisen edellytyksenä on Ma 29 §:n 1 
momentin 1–4 kohdissa mainitut seikat 1) kansanter-
veyden ja yleisen turvallisuuden turvaaminen; 2) len-
toturvallisuuden turvaaminen; viljelmille, kotielämil-
le, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan 
vahingon estäminen tai 4) kasviston ja eläimistön suo-
jeleminen.

Poikkeusluvan yhteydessä voidaan antaa myös 
lupa käyttää Ma 11 §:n mukaista elävänä pyytävää 
loukkua. (Ma 11, Ma 25 a, Ma 29)

Varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja rä-
kättirastas ovat rauhoitettuja Oulun, kainuun ja lapin 
riistanhoitopiirien alueella 1.5.–31.7., Pohjois-savon 
ja Pohjois-karjalan rh-piirien alueella 1.4.–31.7. ja 
muualla maassa 10.3.–31.7.; harakka Pohjois-savon, 
Pohjois-karjalan, Oulun, kainuun ja lapin rh-piirien 
alueella 10.4.–31.7. ja muualla maassa 10.3.–31.7. 
korppi on rauhoitettu poronhoitoalueella 10.4.–31.7. 
Muualla maassa se on aina rauhoitettu eikä sille voida 
poronhoitoalueen ulkopuolella myöntää poikkeuksia 
rauhoituksesta. Harmaalokkikoloniat ovat rauhoitet-
tuja koko vuoden.

lupahakemus poiketa rauhoituksista osoitetaan ja 
lähetetään riistanhoitopiirille.

kyseessä ei ole varsinainen pyyntilupa, sillä ne 
ovat vain riistaeläimille. lupa ei edellytä myöskään 
metsästysoikeutta. lupa poiketa voidaan myöntää 
alueen omistajalle ja haltijalle, silloinkin, kun alueen 
metsästysoikeus on vuokrattu toiselle. lupa voidaan 
myöntää myös rakennuksen omistajalle ja haltijalle 
silloin kun lintu tavataan rakennuksesta tai sen piha-
piiristä. niinikään lupa poiketa voidaan antaa myös 
metsästysvuokraoikeuden haltijalle ja metsästysluvan 
saaneelle. aina kuitenkin edellytetään, ettei vahinko-
jen estämiseksi muita keinoja ole.

Muutoksenhaku riistanhoitopiirin  
pyyntilupapäätöksiin

jos hakija on tyytymätön riistanhoitopiirin tekemään 
pyyntilupapäätökseen, voi hän hakea muutosta siihen 
valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakun-
nalle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut pää-
töksestä tiedon.

Valitus laaditaan ja toimitetaan lupapäätöksen mu-
kana olevien valitusohjeiden mukaisesti.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta perii pää-
sääntöisesti valitusasian tutkimisesta käsittelymak-
sun. Maksu peritään, olipa päätös sitten myönteinen 
tai kielteinen.

Muut pyyntiin liittyvät luvat

Lupa elävänä pyydystämiseen
riistanhoitopiiri voi antaa metsästysoikeuden halti-
jalle luvan pyydystää riistaeläimiä elävänä käyttämäl-
lä pyydystämisessä muutoin kiellettyjä pyyntivälinei-
tä tai menetelmiä. Perusteena tällaiselle luvalle ja 
pyynnille voivat olla riistanhoidolliset toimenpiteet 
tai  eläinten  tarhaaminen. näihin tarkoituksiin voi-
daan lupa myöntää myös pyydystää eläimiä rauhoi-
tusaikana ja ottaa niiden munia.

lupahakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on 
tarkoin esitettävä ne syyt, joiden vuoksi lupaa haetaan 
samoin kuin käytettävät pyyntimenetelmät.

luvan myöntämisen edellytyksenä on, että pyyn-
nistä ei aiheudu merkittävää haittaa luonnonvaraisille 
riistaeläimille. Piirin on lupapäätöksessään mainitta-
va, mitkä pyyntitavat sallitaan ja kuinka monta eläintä 
hakija saa pyydystää tai ottaa. lupa on voimassa vuo-
den  kerrallaan, jollei muuta mainita. (Ml 40, Ma 
41.)

Lupa tieteellistä tutkimusta, riistanhoitoa, 
vahinkojen estämistä, eläintautien ehkäisemistä 

jne. varten
MMM voi metsästysoikeuden haltijan suostumuksel-
la myöntää luvan tieteellistä tutkimusta, riistanhoitoa, 
vahinkojen estämistä, eläintautien ehkäisemistä tai 
muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten pyydystää tai 
tappaa riistaeläimiä rauhoitusaikana sekä ottaa niiden 
pesiä, munia ja poikasia. luvassa voidaan antaa myös 
oikeus käyttää kiellettyjä pyyntivälineitä tai pyynti-
menetelmiä. (Ml 41)

Vierasperäisen lintu- tai nisäkäslajin  
maahantuonti ja luontoonlaskeminen

Vierasperäisten lintu- ja nisäkäslajien samoin kuin 
vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai 
luontoon laskeminen edellyttää MMM:n lupaa. (Ml 
42)

riistaeläimen siirto Ahvenanmaalta
jos riistaeläin aiotaan siirtää Ahvenanmaalta muual-
le Suomeen ja luontoon, on tähänkin saatava MMM:n 
lupa. (Ml 42)

Lupa piisamin ja majavan pesän tai padon 
rikkomiseen

riistanhoitopiiri voi vahinkojen estämiseksi antaa 
luvan piisamin tai majavan asutun pesän rikkomi-
seen elokuun aikana. siihen liittyvien padon tai muun 
rakennelman purkamiseen tai rikkomiseen voi piiri 
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antaa luvan muunakin aikana. lupaa ei kuitenkaan 
tarvita padon tai muun rakenteen rikkomiseen 15.6.–
15.9. välisenä aikana. Pesä on kuitenkin aina rauhoi-
tettu, jollei piirin lupaa ole. (Ma 26.)

Uusi pyyntilupa hirvieläimelle
Poliisi voi myöntää uuden pyyntiluvan hirvieläimel-
le, jos kaadettu eläin on siten vahingoittunut tai sairas, 
että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi 
kelpaamaton. uutta lupaa ei myönnetä, jos on ilmeis-
tä, että ihmisravinnoksi kelpaamattomuus johtuu 
pyyntiluvan saajasta itsestään. Poliisin asia on selvit-
tää ravinnoksi kelpaavuus hakijan kustannuksella. 
tällaisesta hirvestä ei tarvitse maksaa pyyntilupa-
maksua. kelvoton hirvieläin jää uuden pyyntiluvan 
hakijalle.

Lupa käyttää kiellettyjä pyyntivälineitä  
rauhoittamattomien lintujen tappamiseen ja 

pyyntiin
rauhoittamattomien lintujen (korppi poronhoito-
alueella, varis, harakka, harmaalokki, merilokki, ke-
sykyyhky ja räkättirastas) pyyntiin ääntä synnyttäviä 
koneellisia laitteita apuna käyttäen on mahdollista 
saada riistanhoitopiiriltä lupa. Näitä kiellettyjä lait-
teita ovat esimerkiksi nauhuri, radio, herätyskello, 
moottorisaha  ja vastaavat. luvan voi saada sellai-
nen, jolla on oikeus pyydystää rauhoittamattomia 
eläimiä. luvan saanti on mahdollista, jos se vahingon 
estämiseksi on tarpeen eikä ole muuta tyydyttävää 
ratkaisua vahingon estämiseksi (Ma 14 a.).
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Metsästystavat

Metsästyslainsäädäntö määrittelee varsin tarkkaan 
erilaisten pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käy-
tön metsästyksessä samoin kuin erilaisten moottori-
käyttöisten kulkuneuvojen käytön metsästyksen yh-
teydessä. samoin on säädelty aseen kuljetus. Osa 
säännöksistä on tehty turvallisuuden parantamiseksi, 
osa riistakantojen suojelemiseksi ja osa luvattoman 
metsästyksen ehkäisemiseksi.

Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön 
rajoitukset

Pääsääntöisesti moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyt-
tö metsästyksessä välittömästi apuna on kielletty. 
Minkäänlaista riistaeläintä ei saa pyyntitarkoituk-
sessa  hätyyttää  tai  jäljittää  ilma-aluksella taikka 
maalla kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvol-
la eikä aluksella  tai  veneellä  moottorin  käydessä. 
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan tielii-
kennelain säännösten tarkoittamia kaikkia tällaisia 
ajoneuvoja (as. ajoneuvojen rakenteesta ja varusteis-
ta). näitä ovat kaikki autot, moottoripyörät, mopot, 
traktorit, moottorityökoneet, moottorikelkat, mönkijät 
ja muut maastoajoneuvot. kun perävaunu,  reki  tai 
hinattava  laite on kytketty tällaiseen ajoneuvoon, 
koskee säännös myös näitä. aluksella ja veneellä tar-
koitetaan kaikkia vedessä moottorin avulla liikkuvia 
kulkuneuvoja. ilma-alukset tulevat kyseeseen har-
vemmin. näitä ovat lentokoneet, helikopterit ja muut 
näihin verrattavat kulkuneuvot. (Ml 32)

riistaeläimen ampuminen moottorikäyttöisestä 
ajoneuvosta

riistaeläimen  ampuminen on kiellettyä ilma-aluk-
sesta ja moottorikäyttöisestä ajoneuvosta sekä näiden 
suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen 100 
metriä  lähempänä näitä. säännöksen tarkoituksena 
on suojella riistakantoja ja estää liian helppo metsäs-
tyskeino. Metsästäjän on toisin sanoen edettävä ajo-
neuvostaan pysäyttämisen jälkeen vähintään  100 
metriä, ennen kuin hän voi ampua riistaa. säännös ei 
koske tilannetta, jossa metsästäjä on tulossa maastosta 
ajoneuvolleen esim. metsästysreissun päättyessä. ei 
myöskään ole kiellettyä jättää ajoneuvo hirvipassipai-
kan läheisyyteen alle 100 metrin päähän, kunhan ei 
ammuta ajoneuvon suojasta eikä välittömästi sen py-
säyttämisen jälkeen. (Ml 32)

lain esivalmistelutöissä on todettu, että: ”mootto-
rikäyttöisen kulkuneuvon avulla tapahtuva metsästä-
minen ei kuulu suomalaiseen metsästysperinteeseen. 
tällaisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä mah-
dollistaa nopean liikkumisen ja tällaista käyttöä voi-
daankin pitää riistaeläimen kannalta kohtuuttomana. 
niinpä lakiehdotuksessa on lähdetty siitä jo vanhassa-
kin laissa hyväksytystä periaatteesta, että moottori-
käyttöisen kulkuneuvon välitön käyttö metsästykses-
sä on kiellettyä”.

niinpä esimerkiksi sellainen menettely, jossa aje-

taan tällaisella kulkuneuvolla riistan lähelle ampu-
maetäisyydelle, jätetään ampuja ojaan ja ajetaan kul-
kuneuvo yli 100 metrin päähän, on kiellettyä, vaikka 
varsinaisen säännöksen sanamuodosta asia ei suoraan 
selviäkään.

riistaeläimen ampuminen aluksesta tai veneestä
Aluksesta  tai  veneestä ampuminen moottorin käy-
dessä on myös kiellettyä. kun moottori on sammutet-
tu, voidaan näistä ja niiden suojasta ampua. Veneen ei 
tarvitse olla pysähdyksissä, vaan se voi liukua tai aje-
lehtia. (Ml 32)

Haavoittuneen riistaeläimen lopettaminen 
merialueella aluksesta tai veneestä

Poikkeuksen kieltoon tekee kuitenkin merialueella 
haavoittuneen  riistaeläimen  lopettaminen. siihen 
toimenpiteeseen voidaan käyttää moottorilla liikku-
vaa alusta tai venettä. toimenpide tällä tavalla voi-
daan kohdistaa mihin riistaeläimeen tahansa, ei vain 
merilintuihin. eläintä lopetettaessa tällä tavoin moot-
torin käydessä, saa myös metsästysase olla ladattu ja 
ilman suojusta. Varoituksen sana lienee tässä yhtey-
dessä paikallaan. säännös on tarkoitettu vain ja aino-
astaan eläimen kärsimysten lopettamisen helpottami-
seksi. jos toimenpide on jotain muuta, syyllistytään 
ammuttaessa metsästysrikokseen ja suojuksetta tai la-
dattuna metsästysasetta kuljetettaessa metsästysrik-
komukseen. (Ml 32)

Metsästysaseen kuljettaminen ajoneuvoissa
Metsästysaseen  kuljettaminen ilma-aluksessa, 
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa se kä aluksessa ja 
veneessä moottorin käydessä on suoritettava siten, 
että ase on lataamaton ja sijoitettuna suojukseen tai 
suojattuun tilaan. ”Metsästysase sijoitettuna suojuk-
seen” tarkoittaa sitä, että ase on pantu sitä varten val-
mistettuun pussiin tai laatikkoon. Suojattu  tila taas 
tarkoittaa, että ase on autossa sijoitettu esim. tavara-
tilaan, josta sitä ei autosta nousematta saa pois sekä 
aluksessa tai veneessä sellaista lukittua tai muuten 
suojattua tilaa, josta sitä ei helposti ajon aikana saa 
pois. Lataamattomana tarkoittaa sitä, ettei aseen pii-
pussa ole patruunaa. ase ei ole ladattu, vaikka patruu-
nat olisivatkin lippaassa. Haulikko, jonka piipussa on 
patruuna ja ase on taitettuna, katsotaan ladatuksi. 
Poikkeuksen tähän kuljetussääntöön tekee merialu-
eella haavoittuneen riistan lopettaminen, jolloin moot-
torin käydessä veneessä tai aluksessa ase saa olla la-
dattu ja suojuksetta. (Ml 35, al 106)

Metsästysaseen kuljettaminen  
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa

Metsästysaseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla maastossa on kielletty.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan kaik-
kia ”asetuksessa ajoneuvojen rakenteesta ja varus-
teista” sen 2–8 §:ssä mainittuja koneellisia kulkuneu-
voja. toisin sanoen kielto koskee kaikkia maalla tai 
jäällä kulkemaan tarkoitettuja koneellisia kulkuneu-
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voja. kielto koskee myös näihin kytkettyjä perävau-
nuja, rekiä ja hinattavia laitteita.

kielto  ei koske tilannetta, jossa moottorikäyttöi-
nen ajoneuvo ajetaan muulta liikenteeltä syrjään välit-
tömästi yleisen tai yksityisen tien ulkopuolelle esim. 
sen pysäköintiä varten. (Ml 35)

Poikkeuksen rajoitukseen tekee virantoimitukses-
sa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimi-
tuksen laadusta johtuen on tarpeen.

samoin poromiehellä hänen suorittaessaan poron-
hoitotyötä, on oikeus kuljettaa metsästyskivääriä 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa. edelly-
tyksenä kuitenkin on, että poliisipäällikkö on palis-
kunnan poroisännän esityksestä antanut luvan aseen 
kuljettamiseen. Metsästyskiväärin on oltava sellainen, 
että sen patruunan luodin  paino  on  vähintään  3,2 
grammaa  ja  osumaenergia  e  100  =  800  Joulea. 
näissäkin tapauksissa metsästysaseen tulee olla la-
taamattomana  suojuksessa. (Ml 35, Ma 45, al 
106)

Poliisipiirin päällikkö voi lisäksi antaa yksittäises-
sä tapauksessa luvan kuljettaa lataamatonta metsäs-
tysasetta suojuksessa moottorikäyttöisessä ajoneuvos-
sa ja / tai siihen kytketyssä ajoneuvossa niiden liikku-
essa yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella tiettynä 
aikana ennakolta ilmoitettua reittiä käyttäen ehdolla, 
että asetta ei kuljetuksen aikana käytetä metsästyk-
seen. Poliisin antama lupa on maksullinen. (Ml 35, 
al 106)

Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta  ja  jääpeit-
teistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoi-
tettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen. 
(Maastol.l 3) esimerkiksi metsäautotiet eivät ole 
maastoa, koska ne on tarkoitettu moottoriajoneuvolii-
kenteelle. (Henkilö-, kuorma- ja linja-autot, moottori-
pyörät, mopot)

Metsästysaseen kuljettaminen toisen alueella
Metsästysaseen  kuljettaminen  toisen  alueella on 
myös laissa säädelty. sellaisella alueella, jolle henki-
löllä ei ole metsästysoikeutta tai muutoin oikeutta 
metsästää, ei saa kuljettaa metsästysasetta ilman lu-
vallista  tarkoitusta muutoin kuin lataamattomana 
suojuksessa, jollei metsästysoikeuden haltija ole an-
tanut siihen lupaa. luvallisia tarkoituksia ei ole kovin 
paljon, joten ase on pääsääntöisesti oltava lataamatto-
mana suojuksessa vieraalla alueella liikuttaessa. täl-
lainen luvallinen tarkoitus voisi olla esim. silloin kun 
alueen omistaja tai haltija, joka on luovuttanut met-
sästysoikeutensa toiselle, on ampumassa rauhoitta-
mattomia eläimiä alueeltaan tai silloin, kun eläinsuo-
jelullisista syistä ollaan lopettamassa esim. haavoittu-
nutta riistaeläintä. (Ml 35)

Metsästysaseen kuljettaminen jalan tiellä
aseen ei kuitenkaan tarvitse olla lataamattomana suo-
juksessa liikuttaessa esimerkiksi jalan sellaista maan-
tietä, joka rajoittuu metsästysalueeseen. Yksityisellä 
tiellä, johon metsästysoikeus rajoittuu, saa myös am-
pua riistaeläimiä kanalintuja lukuun ottamatta. jos tie 

on alueen rajana, kulkee raja tarkkaan ottaen tien kes-
kiviivalla, jollei tilojen rajoista muuta johdu. aseen ei 
tarvitse olla tietenkään omalla metsästysalueella tiel-
läkään suojuksessa.

Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät

kielletyt pyyntivälineet ja -menetelmät
kielletyt pyyntivälineet ja kielletyt pyyntimenetel-
mät luetellaan laissa (Ml 33) varsin tarkkaan. Met-
sästysasetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
aseiden ja muiden sallittujen pyyntivälineiden omi-
naisuuksista, käytöstä ja rajoituksista sekä sallituissa 
pyyntimenetelmissä noudatettavista menettelytavois-
ta. näiden menetelmien tai välineiden käyttöä voi-
daan myös rajoittaa käytettäväksi vain tietyillä alueil-
la tai vain tiettyjen riistaeläinten metsästykseen.

MMM voi antaa luvan käyttää myös kiellettyjä 
pyyntivälineitä ja menetelmiä. Perusteita voivat olla 
tieteellinen tutkimus, riistanhoito, vahinkojen estämi-
nen, eläintautien ehkäiseminen tai muu hyväksytty 
tarkoitus. lupa edellyttää metsästysoikeuden haltijan 
suostumuksen. (Ml 41)

Metsästyksessä kokonaan kiellettyjä pyyntiväli-
neitä ovat:

räjähteet
1) räjähteet. näillä tarkoitetaan kaikkia räjähdysai-

neita, lukuun ottamatta patruunoiden ruutia ja 
muita laukaukseen tarvittavia aineita. räjähtei-
den käyttökielto koskee myös tilannetta, jossa rä-
jähdepanosta, pientäkin, käytettäisiin esim. riista-
eläimen karkottamiseen kaislikosta tai pensai-
kosta. (Ml 33)

Myrkyt yms.
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta 

sisältävät syötit: näillä tarkoitetaan esim. aikai-
semmin ketun ja suden pyynnissä käytettyä stryk-
niiniä. esimerkki tainnuttavasta aineesta on va-
hinkolintujen vähentämiseen käytetty alfaklora-
loosi. (Ml 33)

sähköiset laitteet
3) tainnuttavat  ja  tappavat  sähkölaitteet. näillä 

tarkoitetaan esim. tilannetta, jossa pyydykseen 
tai vastaavaan olisi kytketty sähkövirta, joka eläi-
men siihen mennessä tai koskettaessa, antaisi 
sähköiskun. loukku tai muu vastaava pyydys voi 
kyllä toimia niin, että se laukeaa ja sulkeutuu 
sähköisesti, kunhan eläimelle ei aiheudu sähköis-
kua. (Ml 33)

keinotekoiset valolähteet ja yötähtäyslaitteet
4) keinotekoiset  valolähteet  sekä  yöammuntaa 

varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elekt-
ronisesti  suurentavat  tai  muuttavat  kuvaa. 
keinotekoisilla valolähteillä tarkoitetaan kaikkia 
valaisimia poisluettuna pysyvät, esim. normaalit 
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pihavalot ja teiden ja katujen valaistukset. Poik-
keuksena sallitaan kuitenkin tällaisen valon 
käyttö haavoittunutta tai jalkanarussa olevaa 
eläintä jäljitettäessä tai lopetettaessa. (Ma 14).

  Yöammuntaa varten tarkoitetuilla tähtäyslait-
teilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tähtäimiä ja 
kiikareita, jotka vahvistavat valoa tai ovat ns. 
infrapunalaitteita eli lyhyesti sanottuna yökiika-
reita. tällaista laitetta ei saa käyttää edes haavoi-
tetun riistan ampumisessa. (Ml33)

  katseluun tarkoitettuja ”yökiikareita” voi 
käyttää kuitenkin katselulaitteena, kunhan ne ei-
vät toimi tähtäinlaitteina.

Peilit ja muut häikäisylaitteet
5) peilit ja muut häikäisylaitteet. näillä tarkoite-

taan eläimen sokaisevia laitteita, jotka ovat muita 
kuin keinotekoisia valolähteitä. tämänkaltaiset 
laitteet toimivat esimerkiksi auringon valolla. 
(Ml 33)

linnunliimat ja lintuverkot
6) linnunliimat ja lintuverkot. näillä tarkoitetaan 

sellaisia liimanomaisia aineita, joihin linnut voi-
vat tarttua laskeu tuessaan aineella käsitellylle 
alustalle. lintuverkoilla tarkoitetaan mitä tahan-
sa verkkoa, johon lintu voi tarttua ja kun sitä käy-
tetään pyydystämistarkoituksessa. (Ml 33)

automaatti- ja puoliautomaattiaseet
7) automaattiset  aseet  ja  sellaiset  itselataavat 

aseet,  joiden  lippaaseen  mahtuu  enemmän 
kuin  kolme  (3)  patruunaa.  automaattiaseella 
tarkoitetaan sellaista sarjatuliasetta, jolla voidaan 
yhdellä liipasimen painalluksella laukaista pe-
räkkäin useita patruunoita. tällaista asetta ei saa 
käyttää metsästyksessä.  Itselataavalla  aseella 
tarkoitetaan sellaista kertatuliasetta, jossa ampu-
ma-ase latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen 
jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän ener-
gian tai siihen liitetyn energialähteen avulla ja 
jossa aseella voidaan laukaista yhdellä liipaisi-
men painalluksella vain yksi patruuna kussakin 
patruunapesässä. tällaisen aseen käyttö on sallit-
tu, kun piipussa olevan patruunan lisäksi aseen 
lippaaseen mahtuu enintään kolme patruunaa. 
säännös koskee sekä haulikoita että kaikkia met-
sästyskivääreitä.

    Metsästysasetuksen  muutosasetuksella  869/ 
98  tiukennettiin  säännöstä  1.1.1999  alkaen 
niin,  että itselataavaa asetta, jonka lippaaseen 
mahtuu enemmän kuin kaksi (2) patruunaa, ei 
saa käyttää riistalintujen, metsäjäniksen, eu-
roopanmajavan,  suden, karhun hil lerin,  sau-
kon, näädän,  ilveksen,  itämeren norpan, kir-
johylkeen, hallin eikä rauhoittamattomien lin-
tujen ampumiseen.

  kaikkea muuta riistaa saa siis edelleen ampua 
sellaisella itselataavalla metsästysaseella, jonka 
lippaaseen mahtuu enintään kolme patruunaa. 

Oudohko ja sekavan tuntuinen säännösmuutos 
selittyy sillä, että suomen metsästyslainsäädäntö 
oli saatettava euroopan unionin lintu- ja luonto-
direktiivin vaatimalle tasolle näiden riistalajien ja 
rauhoittamattomien lintujen osalta.

  ns. pumppuhaulikko ei ole sellainen ase, 
joka toimii itselataavasti, vaan se vaatii ampujan 
lihasvoimaa latautuakseen. tällaisessa aseessa 
saa olla enemmänkin patruunoita. sellainen ase, 
joka kädenliikkeellä on muutettavissa joko itsela-
taavaksi tai pumppuhaulikoksi on teknisesti 
muutettava  sellaiseksi, ettei sillä itselataavana 
voi ampua, riistalajista riippuen, kuin enintään 
kolme tai neljä kertaa kertaa. (Ml 33, 93, Ma 16 
§:n 5 mom. al 2–12)

kaasut ja savut
8) kaasulla tai savulla tappaminen. näillä tarkoi-

tetaan sellaisia kaasuja tai savuja, jotka tappavat 
eläimen sen niitä hengittäessä. nuotion tai tuo-
huksen savua voi käyttää eläintä luolasta tai 
muusta piilopaikasta ajettaessa. Häkään tappami-
nen on kiellettyä. (Ml 33)

elävien eläinten käyttö houkuttimena
9) elävien  eläinten  käyttö  houkuttimena.  tällä 

tarkoitetaan esim. tilannetta, jossa muutoin lailli-
seen loukkuun olisi laitettu elävä, mikä tahansa 
eläin houkuttimeksi. samoin on kiellettyä esim. 
lampaan pitäminen houkuttimena metsästykses-
sä. (Ml 33)

Haudat, ansat ja yleisvaaralliset pyyntilaitteet
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampuma-

ase tai keihäs tai muu näihin verrattava väli-
ne,  sekä  muut  vastaavanlaiset  pyyntilaitteet, 
jotka  ovat  ihmisille  tai  kotieläimille  vaaralli-
sia.  tällaiset pyyntilaitteet ovat kiellettyjä yleis-
vaarallisuutensa vuoksi. (Ml 33)

raudat, jotka eivät heti tapa
11) raudat,  jotka  eivät  tapa  heti,  ovat kiellettyjä 

sen vuoksi, ettei eläin joudu niissä kärsimään. ai-
kaisemmin sallitut piisamin ja ketun polkuraudat 
ovat kiellettyjä. Heti tappavilla raudoilla pyydys-
täminen on sallittua, mutta siihen palataan koh-
dassa ”luvalliset pyyntivälineet”. (Ml 33, Ma 
10, 11)

lyijyhaulien käyttö
12) lyijyhaulien  käyttö  vesilintumetsästyksessä 

1.8.1996  alkaen.  Vesilintujen ampuminen ja 
metsästys on kielletty kaikkialla  lyijyhaulia 
käyttäen em. ajankohdasta alkaen sen vuoksi, 
että vesilinnut veden pohjasta ravintoa etsiessään 
saavat ruuansulatuselimiinsä hauleja, jotka aihe-
uttavat liuetessaan lyijymyrkytyksen, johon eläin 
kuolee. Muiden eläinten ampuminen sen sijaan 
on luvallista niin maalla kuin vesialueellakin lyi-
jyhaulia käyttäen. (Ml 33)
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ääntä synnyttävät koneelliset laitteet
  Hirvieläinten,  riistalintujen,  metsäjäniksen, 

euroopanmajavan,  suden,  karhun,  hillerin, 
saukon,  näädän,  ilveksen,  itämeren  norpan, 
kirjohylkeen  ja  hallin  metsästyksessä ei saa 
käyttää apuna ääntä  synnyttävää  koneellista 
laitetta. tällaisia koneellisia laitteita ovat esim. 
nauhuri,  radio, moottorisaha, herätyskello ja 
vastaavat laitteet. (Ml 33, Ma 14 a.)

Paaluraudat yms. laitteet
  Paalurautojen  ja  vastaavien  umpimähkään 

pyydystävien laitteiden käyttäminen metsästyk-
sessä on kielletty. eläinsuojelulaissa kielletään 
sellaisten laitteiden ja välineiden käyttö, jotka il-
meisesti aiheuttavat eläimelle tarpeetonta kipua 
ja tuskaa. (el, Ml 33)

aseita koskevat kiellot ja rajoitukset
  kiellettyjä pyyntivälineitä ovat myös eräät am-

puma-aseet. näitä ovat käsiaseet, joilla tarkoite-
taan pistoolia, pienoispistoolia, revolveria, pie-
noisrevolveria ja taskuasetta. (al 6, 8) (Ma 16)

    Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa 
käyttää hirven eikä karhun ampumiseen ja koko-
vaippaisen kiväärin luodin käyttö on kielletty hir-
vieläinten, poisluettuna metsäkauris, villisian ja 
karhun ampumiseen. (Ma 18)

  Haulipatruunalla ei saa ampua hirvieläimiä 
metsäkaurista lukuunottamatta, karhua, villisi-
kaa, hyljettä ja muflonia. (Ma 18)

    Varsijousta ei saa käyttää metsästyksessä. 
(Ma 20)

kiellot karhun metsästyksessä
  karhun metsästyksessä kiellettyjä pyyntimene-

telmiä ovat sen ajaminen pesästä, ampuminen 
pesältä tai haaskalta taikka sellaiselta pellolta, 
jolta satoa ei ole korjattu. karhun metsästyksessä 
ei myöskään saa käyttää apuna ravintoon liitty-
vää houkutinta. Haaskaksi katsotaan myös kar-
hun tappaman eläimen raato, joten senkin käyttä-
minen haaskana tai ravintohoukuttimena on kiel-
letty. ampumiskielto pellolle, jolta sato on kor-
jaamatta, koskee myös pellon omistajaa. kysees-
sä on kielletty pyyntitapa ravintohoukutinta hy-
väksi käyttäen, koska viljapelto, erityisesti kau-
rapelto, vetää karhuja puoleensa ja tekee metsäs-
tyksen liian helpoksi. (Ma 13)

  karhun metsästyksessä ei saa käyttää sellaista 
itselataavaa kivääriä, jonka lippaaseen mahtuu 
enemmän kuin kaksi patruunaa. (Ma 16, 5 
mom.)

  karhun metsästyksessä ei saa käyttää ääntä 
synnyttävää koneellista laitetta. (Ma 14 a)

kiellot hirvieläimen metsästyksessä
  Hirvieläimen metsästyksessä on kielletty yli 28 

senttimetriä säkäkorkeudeltaan olevan ajavan 
koiran käyttö kytkemättömänä. kaikkien mui-
den koirien käyttö on mahdollista kaikkien hirvi-

eläinten metsästyksessä. esimerkiksi valkohän-
täpeuraa saa metsästää pysäyttävää koiraa hyväk-
si käyttäen tai ajattaa sitä tuollaisella enintään 28 
cm korkealla koiralla. (Ma 12)

  Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää 
ääntä synnyttävää koneellista laitetta (Ml 33)

Piisamin tai majavan asutun pesän rikkominen
  Piisamin tai majavan asutun pesän rikkominen 

samoin kuin padon rikkominen metsästykselli-
sistä syistä on kiellettyä. (Ma 26)

ampuminen maantiellä tai rautatiellä
 Maantien tai rautatien yli on riistaeläimen ampu-

minen kiellettyä, samoin eläimen tai ampujan ol-
lessa tällaisella tiellä. Muunkinlainen metsästys 
edellyttää maantien ja rautatien alueella lupaa 
maanomistajalta eli valtiolta. (kiellot koskevat 
myös rauhoittamattomien eläinten pyydystämis-
tä) (Ml 25, Ml 6)

Metsäkanalintujen ampuminen yksityisellä tiellä
  Metsäkanalintujen  ampuminen yksityiselle 

tielle tai linnun tai ampujan ollessa tällaisella 
tiellä, on kielletty. Metsäkanalintuja ovat metso, 
teeri, pyy, riekko ja kiiruna. (Ml 25)

eläimen ampuminen asutun rakennuksen läheisyy-
dessä
  eläimen ampuminen on kielletty 150 metriä lä-

hempänä asuttua rakennusta ilman rakennuksen 
omistajan tai haltijan nimenomaista  lupaa. sa-
moin on kiellettyä ilman alueen omistajan tai hal-
tijan nimenomaista  lupaa etsiä riistaeläintä pi-
hasta tai puutarhasta ja metsästystarkoituksessa 
kulkeminen viljelyksillä ennen kuin sato on kor-
jattu tai koottu. (Ml 25)

ajavan koiran käyttö metsästyksessä 1.3.–19.8.
  Ajavan  koiran  käyttö  metsästykseen on kiel-

letty 1.3.–19.8. vaikka joku riistalaji olisikin tuo-
na aikana metsästettävissä. samoin tuona aikana 
on ajavan koiran kouluttaminen irrallaan kiel-
letty. säännökset koskevat myös alle 5 kuukau-
den ikäisiä ajavan koiran pentuja, jos riistaa voi-
daan häiritä. (Ml 51)

Sallitut pyyntimenetelmät ja pyyntilaitteet
Metsästyslaissa ja asetuksessa selvitetään myös eräät 
sallitut  menetelmät ja mitä eläimiä niillä saadaan 
pyydystää, kuten aseet, raudat, loukut ja ansat. On 
myös joitakin muita pyyntimenetelmiä, jotka perintei-
sesti ovat olleet kiellettyjä pitemmän aikaa, mutta ovat 
nykyisin sallittuja kuten metsäkanalintujen kuvilta 
ampuminen ja näiden lintujen pellolta metsästämi-
nen.

raudat ja ansat
  rautojen  ja  ansojen  käyttäminen.  rautojen 

käyttö riistaeläimen pyyntiin on sallittua silloin 
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kun raudat ovat sellaista mallia, jotka tappavat 
siihen menneen eläimen välittömästi. eläimen on 
kuljettava rautojen lävitse ja laukaistava ne. siinä 
vaiheessa raudan sangoilla on oltava riittävä is-
kuvoima eläimen kokoon nähden, jotta kuolema 
olisi välitön. suurimmillaan rautojen läpimitta 
saa olla enintään 30 cm. raudat voivat olla teh-
dasvalmisteiset tai omatekoiset eikä niille tarvitse 
MMM:n hyväksyntää. rautojen on oltava kuiten-
kin kansainvälisten sopimusten mukaisesti vaati-
mukset täyttävät. rautoja saa valmistaa myös 
myyntiin ilman erityistä lupaa.

    rautoja saa käyttää vain seuraavien riista-
eläinten pyyntiin: majava, piisami, kettu, tarhattu 
naali, supikoira, kärppä, minkki, hilleri, näätä, 
mäyrä, saukko sekä rauhoittamattomiin eläimiin 
kuuluvat nisäkkäät.

    Ansoja saa käyttää vain riekon ja kiirunan 
pyyntiin enontekiön, inarin ja utsjoen kunnissa. 
kyseeseen tulevat lähinnä vanhat, perinteiset an-
satyypit. (Ma 10)

loukut ja jalkanaru
  Loukun  ja  jalkanarun  käyttäminen. loukun 

käyttäminen riistaeläinten pyyntiin on sallittua sil-
loin kun loukku pyytää eläimen elävänä. lisäksi 
sen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä sei-
somaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa ja 
rakenteeltaan sellainen, että eläin ei voi vahingoit-
taa itseään. Helposti särkyvä loukku on myös sel-
lainen, jossa eläin voi loukata itsensä. Säännös 
koskee myös muita vastaavia pyyntilaitteita.

  loukkua ja vastaavaa pyyntilaitetta saa käyttää 
vain ilveksen, majavien, piisamin, tarhatun naa-
lin, ketun, supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, 
näädän, mäyrän, saukon, villikanin, itämeren 
norpan ja hallin pyydystämiseen. kaikkia rau-
hoittamattomia eläimiä voi myös pyydystää lou-
kulla.

  riistanhoitopiirin luvalla saadaan tällaisia lait-
teita käyttää muidenkin eläinten pyydystämiseen 
riistanhoitotarkoituksessa, ei kuitenkaan metsäs-
tyksessä. (Ma 11)

jalkanaru
  Jalkanarua saa käyttää vain ketun pyydystä-

miseen maaston ollessa lumipeitteinen. Silmu-
kan halkaisijan tulee olla jalkanaru lauennee-
na vähintään 30 millimetriä. jalkanarulla ei saa 
pyydystää esim. supikoiraa ja tarhattua naalia, 
koska niillä on pienempi ja ohuempi jalka kuin 
ketulla ja se edellyttäisi pienemmän silmukan 
käyttöä, joka taas ketulle olisi tarpeetonta kipua 
aiheuttavaa.

  jalkanarua, loukkua tai vastaavaa pyyntilaitet-
ta käytettäessä on pyydyksen valvonta järjestet-
tävä niin, että ainakin kerran  vuorokaudessa 
voidaan todeta, onko eläin mennyt pyyntilaittee-
seen. se voidaan järjestää myös niin, että pyynti-
laite on varustettu varmasti toimivalla merkinan-

tolaitteella, joka jo kauempaa ilmaisee loukun 
lauenneen tai eläimen joutuneen siihen. (Ma 11)

kuvilta ampuminen
  kuvilta ampuminen on sallittua kaik kien riis-

taeläinten osalta. se on vanha perinteinen pyynti-
menetelmä, joka kauan oli kielletty tehokkuuten-
sa vuoksi. uudelleen käyttöön tulleena ja mielen-
kiintoisena pyyntimuotona se tuo metsästykseen 
uutta väriä. jokaisen metsästäjän on kuitenkin 
muistettava oma vastuunsa metsästyksessä kestä-
vän käytön periaatteen mukaisesti.

Pellolla ampuminen
  Pellolla ampuminen on myös luvallista kunhan 

ottaa huomioon määräykset viljelyksillä liikku-
misesta. Metsästystarkoituksessa liikkuminen il-
man omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa 
on kielletty ennen sadon korjuuta ja kokoamista. 
karhun metsästys on kuitenkin pellolta koko-
naan kiellettyä, jollei satoa ole korjattu.

Metsästyksessä käytettävät aseet
  Metsästyksessä  käytettävät  aseet ovat oma ja 

melko laaja käsitteistönsä. Metsästysasetuksessa 
(Ma 16–21) on rihlattujen luotiaseiden tehovaa-
timukset luokiteltu riistaeläinten koon mukaan, 
alkaen pienempien riistaeläinten kohdalla jo pie-
noiskivääristä. kaikille riistaeläimille säädetään 
asekohtaiset vähimmäisvaatimukset, mutta jä-
reämmän aseen käyttö on aina sallittu.

Pienriistakivääri
  rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on 

oltava piipun suusta mitattuna vähintään 100 jou-
lea (e0 = 100 j). tällaisella aseella tarkoitetaan 
pienoiskivääriä, jonka patruunan on oltava edel-
lä mainitun tehon omaavan. ampujan on varmis-
tettava patruunoita hankkiessaan, että kyseisen 
patruunan teho riittää. Pienoiskiväärillä saa am-
pua riistaeläimistä: villikania, oravaa, piisamia, 
näätää, minkkiä, kärppää, hilleriä, heinäsorsaa, 
tavia, haapanaa, jouhisorsaa, heinätavia, lapasor-
saa, punasotkaa, tukkasotkaa, haahkaa, allia, 
telkkää, tukkakoskeloa, isokoskeloa, riekkoa, kii-
runaa, pyytä, peltopyytä, fasaania, nokikanaa, 
lehtokurppaa ja sepelkyyhkyä. lisäksi sillä saa 
ampua kissaa ja rauhoittamattomia lintuja. (Ma 
161, 21)

kettu ja suuremmat riistaeläimet
  Ammuttaessa kettua, tarhattua naalia, mäyrää, 

saukkoa, supikoiraa, metsäjänistä, rusakkoa, met-
soa, teertä, metsähanhea, merihanhea tai kana-
danhanhea, on rihlatun aseen luodin  osuma-
energia oltava 100 metrin päässä piipun suusta 
mitattuna vähintään 200  Joulea  ja  luodin  pai-
non vähintään 2,5 grammaa. (e 100 > 200 j). 
(Ma 16)
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susi, ilves, majava jne.
  Ammuttaessa metsäkaurista, hyljettä, sutta, il-

vestä, ahmaa, majavaa tai muflonia, on rihlatun 
aseen luodin painon oltava vähintään 3,2 gram-
maa ja luodin osumaenergian 100 metrin pääs-
sä piipun suusta mitattuna 800 Joulea (e 100 > 
800 j) (Ma 16)

Villisika, valkohäntäpeura jne.
  Ammuttaessa valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, 

metsäpeuraa, kuusipeuraa, japanin peuraa tai vil-
lisikaa, on kaksi vaihtoehtoa patruunan vähim-
mäistehoille. rihlatun luotiaseen luodin painon 
on oltava vähintään 6,0 g ja osumaenergian 100 
metrin päässä piipun suusta mitattuna on oltava 
vähintään 2 000 J (e100 > 2 000 j) tai jos luoti 
painaa vähintään 8  grammaa  on  osumaener-
gian oltava 100 metrin päässä piipusta mitattuna 
1 700 Joulea, eli luodin painon kasvaessa salli-
taan alhaisempi iskuenergia. (e 100 > 1 700 j) 
(Ma 16)

Hirvi ja karhu
  Ammuttaessa hirveä tai karhua, on rihlatun 

aseen luodin osumaenergian oltava 100 metrin 
päässä piipunsuusta mitattuna joko vähintään 9 
gramman luotia käytettäessä 2 700 Joulea tai 
vähintään 10  gramman  luotia  käytettäessä 
2 000 Joulea (e 100 > 2 000 j) eli jälleen luodin 
painon kasvaessa riittää alhaisempi iskuenergia. 
(Ma 16)

luotirajoitus
  Ammuttaessa rihlatulla luotiaseella valkohän-

täpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeu-
raa, japanin peuraa, villisikaa, hirveä tai karhua, 
ei  aseessa  saa  käyttää  kokovaippaista  luotia. 
(Ma 16)

käsiase
  käsiasetta ei saa käyttää metsästyksessä. käsi-

aseella tarkoitetaan pistoolia, pienoispistoolia, 
revolveria, pienoisrevolveria ja taskuasetta. (al 
6, 8) (Ma 16)

Haulikko
  Haulikon kaliiperi on myös säädetty riistalajien 

mukaan, ei tosin niin tarkkaan kuin edellä luo-
tiaseet. 10–20 kaliiperista haulikkoa on käytettä-
vä ammuttaessa haulipatruunoilla metsäkauris-
ta, metsäjänistä, rusakkoa, majavaa, sutta, tarhat-
tua naalia, kettua, supikoiraa, pesukarhua, mäy-
rää, hilleriä, saukkoa, näätää, minkkiä, ahmaa, 
ilvestä, kanadanhanhea, merihanhea, metsähan-
hea, heinäsorsaa, tavia, haapanaa, jouhisorsaa, 
heinätavia, lapasorsaa, punasotkaa, tukkasotkaa, 
haahkaa, allia, telkkää, tukkakoskeloa, isokoske-
loa, teertä, metsoa, fasaania tai nokikanaa. Pieni-
kaliiperisen  haulikon haulipatruunoilla (kalii-
perit 22–36) saa ampua vain villikania, piisamia, 

oravaa, kärppää, riekkoa, kiirunaa, pyytä, pelto-
pyytä, lehtokurppaa ja sepelkyyhkyä. 36 kaliipe-
rista haulikkoa pienempää ei saa käyttää metsäs-
tykseen. Haulikon kaliiperi määritellään siten, 
että yhdestä naulasta (436 grammaa) lyijyä tulee 
niin monta piipun täyteistä pyöreää kuulaa. esi-
merkiksi 12 kaliiperin haulikkoon niitä tulee 12 
kappaletta.

  kaikkia 10–36 kaliiperin haulikoita saa käyt-
tää ammuttaessa kissaa tai rauhoittamattomia lin-
tuja.

    Haulipatruunaa ei saa käyttää ammuttaessa 
hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsä-
peuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, vil-
lisikaa, hyljettä tai muflonia. (Ma 17, 18)

Haulikon käytön rajoitukset
  Haulikkoa varten valmistettua luotia eli täyteis-

tä saa käyttää laajasti. Vain  hirven  ja  karhun 
ampumiseen sen käyttö on kielletty. kyseeseen 
tulevat tällöin kaliiperit 10–20. Pienempikaliipe-
risten 22–36 haulikoiden täyteisten käyttö on sal-
littua vain niiden riistaeläinten ampumiseen joi-
hin sellaisen aseen käyttö on rajattu. (katso edel-
lä). suurempikaliiperisen kuin 10 kal. haulikon 
käyttö metsästyksessä on myös kielletty. (Ma 
18)

Itselataavan metsästysaseen käytön rajoitukset
  sellaisen itselataavan  aseen käyttö metsästyk-

seen on kielletty, jonka lippaaseen mahtuu enem-
män kuin kolme patruunaa. sellaisen itselataa-
van  metsästysaseen, jonka lippaaseen mahtuu 
enemmän kuin kaksi patruunaa, käyttö on kiel-
letty riistalintujen,  metsäjäniksen,  euroopan-
majavan,  suden,  karhun,  hillerin,  saukon, 
näädän,  ilveksen,  itämeren norpan, kirjohyl-
keen  ja  hallin  metsästyksessä. (Ma 16, 5 
mom.)

Poikkeussäännös  ampuma-aseita  koskevista  kiel-
loista: luolassa, loukussa tms. olevan eläimen am-
puminen
 eläimen, joka on luolassa, loukussa tai muuten 

vastaavassa olosuhteessa saa ampua tarkoituk-
seen sopivaa ampuma-asetta käyttäen. kaikki 
ampuma-aseet ovat siis periaatteessa  sallittuja 
käsiaseita myöten. (Ma 19).

  ilmakivääriä ei saa käyttää. Ilmakivääri  tai 
-pistooli,  olipa  se paineilma-  tai hiilidioksidi-
käyttöinen,  ei  ole  ampuma-ase, eikä sillä saa 
ampua riistaeläimiä, kissaa tai rauhoittamattomia 
eläimiä missään olosuhteissa. 

Haavoittuneen eläimen lopettaminen aseella
  Haavoittuneen  tai  loukkaantuneen  eläimen 

ampumiseen saa myös käyttää tarkoitukseen so-
pivaa ampuma-asetta. (Ma 19)

    äänenvaimentimen käyttö ampuma-aseessa 
on metsästyksessä sallittua. äänenvaimennin ei 
merkittävästi alenna patruunan osumaenergiaa.
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jousiaseet
  Jousiaseet kuuluvat myös nykyaikana metsäs-

tysvälineisiin ja metsästysasetus (Ma 20) säätää 
niiden käytön. riistaeläimen ampumiseen saa 
käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittä-
miseen  tarvittava  voima  on  vähintään  180 
newtonia = (180 N). tämä vastaa 40 paunan voi-
maa. tällaisella jousella saa ampua vain villi-
kania, metsäjänistä, rusakkoa, oravaa, euroopan-
majavaa, kanadanmajavaa, piisamia, rämemaja-
vaa, tarhattua naalia, kettua, supikoiraa, pesukar-
hua mäyrää, kärppää, näätää, hilleriä, minkkiä ja 
metsäkaurista sekä kaikkia riistaeläimiin kuulu-
via lintuja. lisäksi jousiaseella saa ampua kaik-
kia rauhoittamattomia eläimiä. rauhoittamatto-
mia eläimiä ammuttaessa jousiaseen jännittämis-
voima voi olla edellä mainittua pienempikin.

  Varsijousen käyttö metsästykseen on kielletty. 
(Ma 20)

jousiaseen nuoli
 edellytyksenä eläimen ampumiseen jousiaseella 

on se, että ampumiseen käytettävän nuolen kär-
jen on oltava sellainen, että asianmukainen osu-
ma on heti tappava. (Ma 20)

  jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan, 
kanadanmajavan tai metsäkauriin ampumiseen, 
nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jon-
ka halkaisija on vähintään 22 millimetriä.

  kun jousiaseella ammutaan euroopanmajavaa 
tai kanadanmajavaa, on nuoli  kytkettävä  sii-
malla jouseen. tarkoitukseen valmistetulla sii-
malaitteella varmistetaan, että osuman saanut 
majava saadaan vedestäkin ylös.
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riistaeläinten rauhoittaminen ja  
riistanhoito

Metsästyksen edellytyksenä on luonnollisesti riittä-
vän voimakkaat, metsästyksen kestävät riistakannat. 
useimmat riistalajit ovat pysyvästi kannansuuruuksil-
taan sellaisia, etteivät ne kestä ympärivuotista metsäs-
tystä. niinpä kantojen säilymisen ja riistaeläinlajien 
häiritsemättömän lisääntymisen turvaamiseksi onkin 
lainsäädännöllisesti rauhoitettava valtaosa lajeista 
suurimmaksi osaksi vuotta ja jotkin lajit kokonaan. 
Metsästys sallitaan sellaiseen vuoden aikaan, jolloin 
riistakannat ovat suurimmillaan. tällöin siitä on kan-
tojen säilymiselle vähiten haittaa ja verotus kohdistuu 
siihen kannan osaan, joka muutoinkin luonnon teki-
jöiden vaikutuksesta tuhoutuisi.

rauhoittaminen metsästysasetuksella
riistaeläinten rauhoituksesta säädetään asetuksel-
la. rauhoitusmääräys kieltää samalla metsästyksen 
ohella eläinten vahingoittamisen sekä soitimen, pesin-
nän ja poikasten häirinnän. Yleisestä rauhoitusajas-
ta voidaan poiketa eräissä tapauksissa paikkakun-
nan  vakituisten  asukkaiden  hyväksi. tämä tulee 
kysymykseen esimerkiksi keväisessä merilinnustuk-
sessa. Yleisistä rauhoitusajoista voidaan myös poiketa 
MMM:n päätöksellä riistansuoja-alueilla. Yhden 
poikkeuksen suo mahdollisuus riistanhoitopiirin 
myöntämällä luvalla pitää koiria irti riistan rauhoitus-
aikana koirakokeissa tai koirien koulutuksessa, jolloin 
kuitenkin riistaeläimiä saa vain häiritä, mutta ei va-
hingoittaa. (Ma 24, Ml 37, 39, 52)

riistanhoitopiirin kielto tai rajoitus
riistanhoitopiirillä  on  velvollisuus  kieltää  tai  ra-
joittaa metsästämistä sellaisen riistanhoitoyhdistyk-
sen alueella, jossa jonkin riistaeläimen kannan säily-
minen vaarantuu. esityksen tällaisen kiellon tai rajoi-
tuksen voimaan saattamiseksi voi tehdä periaatteessa 
kuka tahansa. riistanhoitopiiri selvittää asian ja kuu-
lee riistanhoitoyhdistystä ja mahdollisesti muita asi-
antuntijatahoja. kielto tai rajoitus on määräaikainen 
ja voi olla voimassa enintään 3 vuotta. jos riistaeläin-
kanta voimistuu elinvoimaiseksi jo aikaisemmin, tu-
lee rh-piirin kumota päätös ennen määräajan päätty-
mistä. Päätös kiellosta tai rajoituksesta on annettava 
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen metsästysvuo-
den alkamista eli käytännössä kesäkuun loppuun men-
nessä (Ml 38, Ma 30)

Päätöksessä on lisäksi yksityiskohtaisesti luetelta-
va ne syyt, joihin päätös perustuu.

riistansuoja-alue
riistansuoja-alue voidaan muodostaa jollekin saa-
relle tai saariryhmälle tai muulle selvästi määritel-
lylle alueelle, jos olosuhteet riistan oleskelulle ja li-
sääntymiselle siellä ovat erityisen suotuisat. tällais-
ten suoja-alueiden määrä ei valtakunnan alueella tule 
olemaan kovin suuri. alueen hyväksymisestä ja tar-
peellisista suojamääräyksistä päättää MMM alueen 

omistajan hakemuksesta. MMM:n on kuultava en-
nen päätöstä ympäristöministeriötä. Omistajan on 
myönteisen päätöksen saatuaan merkittävä alue sel-
västi maastoon. Päätökseen sisältyy suojamääräykset, 
joista ilmenee miten turvataan alueen luonteen säily-
minen ja miten riistaa alueella hyödynnetään. Liikku-
mista alueella voidaan kieltää tai rajoittaa tietyille rei-
teille. rajoitusten on oltava kuitenkin suppeita ja saa-
vat ulottua vain niin laajalle kuin riistanhoidon tarve 
vaatii. Metsästyksestä riistansuoja-alueella säädetään 
MMM:n päätöksellä. Ministeriö voi lakkauttaa suoja-
alueen omistajan ilmoituksesta tai jos siihen olosuh-
teiden muuttumisen vuoksi on syytä. (Ml 39)

Poikkeaminen riistanhoidollisista syistä  
rauhoitusmääräyksistä

riistanhoidollisista syistä tai eläinten tarhaamista 
varten voidaan rauhoitusmääräyksistä poiketa riistan-
hoitopiirin luvalla. lupa pyydystää elävänä riistaeläi-
miä ja ottaa niiden munia voidaan antaa metsästysoi-
keuden haltijalle. luvan yhtenä edellytyksenä on, että 
luvassa tarkoitetusta toimenpiteestä ei aiheudu mer-
kittävää haittaa luonnonvaraisille riistakannoille. (Ml 
40, Ma 41)

Poikkeaminen eräitten aina rauhoitettujen 
riistaeläinten rauhoituksesta

Metsästysasetuksella on määrätty pääsääntöisesti aina 
rauhoitetuksi muun muassa seuraavat lajit: susi po-
ronhoitoalueen ulkopuolella, karhu, ilves ja saukko. 
nämä riistaeläimet mainitaan eu:n luontodirektiivis-
sä tiukasti suojeltuina lajeina joilla on oltava oma eri-
tyinen metsästysjärjestelynsä.

rauhoitusmääräyksistä on kuitenkin mahdollista 
poiketa ja sallia metsästys MMM:n antamien pyyntilu-
parajoitusten puitteissa riistanhoitopiirin myöntämillä 
luvilla poronhoitoalueen ulkopuolella. sutta, joka po-
ronhoitoalueella ei ole kokonaan rauhoitettu, saa siellä 
pyyntiluvalla metsästää 1.10.–31.3. välisenä aikana. 
karhua saa metsästää poronhoitoalueella, joka on tätä 
metsästystä varten jaettu itäiseen ja läntiseen poron-
hoitoalueisiin, mikäli MMM on myöntänyt sinne kiin-
tiöt kaadettavia karhuja varten, 20.8.–31.10.

Muualla maassa edellytetään siis aina pyyntilupaa 
edellä mainituille lajeille. jos muuta tyydyttävää rat-
kaisua ei ole eikä metsästys haittaa suotuisan suojelu-
tason säilyttämistä, voidaan metsästysasetuksen 24 
§:n 2 momentissa säädetyistä suden, karhun, saukon 
ja ilveksen rauhoitusajoista poiketa;

1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyt-
tämiseksi;

2) maataloudelle, metsätaloudelle, kalastukselle, 
eläintenpidolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan 
erityisen merkittävän vahingon estämiseksi;

3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai 
muun yleisen edun kannalta pakottavista syistä sekä

4) valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiet-
tyjen yksilöiden ottamiseksi.

Poikkeavat metsästysajat ovat: karhu 20.8.–31.10., 
susi 1.11.–31.3., ilves 1.12.–28.2. ja saukko 1.11.–30.4.
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Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä  
pakottavista syistä

rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa myös pakot-
tavan vaaran uhatessa. rikoslain 3 luvun 10 §:n mu-
kaan: ”jos joku, pelastaakseen itseään tahi toista taik-
ka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaa-
rasta, on tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pe-
lastus ilman sitä olisi ollut mahdoton, tutkikoon oi keus 
(syyttäjäviranomainen) teon ja asianhaaran mukaan, 
onko hän teostaan jääpä rankaisematta, vai onko hän 
siitä ansainnut täyden tahi vähennetyn rangaistuksen”.

Myös metsästyslaki mahdollistaa vastaavan me-
nettelyn niissä tapauksissa, kun riistanhoitopiiri on 
määrännyt kiellon tai rajoituksen metsästyksen suh-
teen tai MMM on säätänyt rauhoituksesta riistansuo-
ja-alueella. (Ml 41)

todettakoon nyrkkisääntönä, että tällainen pak-
kotilan käyttömahdollisuus muodostuu vasta silloin, 
kun suojeltava etu on huomattavasti suurempi kuin 
menetettävä etu. Metsästyslain kyseessä ollen mene-
tettävä etu on yleensä riistaeläimen henki. Pelkkä 
eläimen karkottaminen ei kuitenkaan vaadi näin vah-
vaa perustetta, koska riistaeläimille muodostuva haitta 
on yleensä vain sen häiriintyminen. jos riistaeläintä 
jouduttaisiin vahingoittamaan tai se tappamaan, tulee 

aina harkita ennen toimenpiteitä, voisiko kyseessä 
olla pakottava vaara, pakkotila, ja onko suojeltava etu 
riittävän arvokas ja tärkeä.

riistaeläinten rauhoitusajat
Valtaosalle riistalajeja on säädetty jonkinasteinen rau-
hoitusaika. rauhoitus voi koskea joko koko lajia tai 
tietyn ikäistä eläintä tai joidenkin eläinten naaraita, 
joita seuraa saman vuoden jälkeläinen.

Metsästysasetuksessa säädetyt rauhoitusajat lue-
tellaan seuraavassa ja kunkin kohdan jälkeen ilmoite-
taan aika, jolloin eläintä saa metsästää. Huomattava 
on kuitenkin, että rauhoitusaikoihin tulee olosuhtei-
den ja riistakantojen vaihdellessa muutoksia, joista 
metsästäjän on oltava oma-aloitteisesti selvillä en-
nen metsästykseen ryhtymistään. seuraavassa lue-
tellut rauhoitusajat/metsästysajat ovat voimassa kir-
joitusajankohtana kirjoitusajankohtana 15.2.2010.  
(Ma 24)

Poikkeukset rauhoitusaikoihin
Maa- ja metsätalousministeriö voi metsästyslain 
19 §:ssä ja 41 §:n 2 momentissa mainituista syistä 
myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa säädettyihin 
rauhoitusaikoihin.

riistaeläimet ovat rauhoitettuja  Metsästysaika on siis:

 1) villikani 1.4.-31.8. sekä metsäjänis ja rusakko 1.3.-31.8.  1) 1.9.–28.2. (29.2.)
 2) orava 1.2.–30.11 2) 1.12.–31.1.
 3) euroopanmajava ja kanadanmajava 1.5.–19.8.  3) 20.8.–30.4.
 4) piisami 20.5.–30.9.  4) 1.10.–19.5.
 5) susi poronhoitolain (848/90) 2:ssä tarkoitetulla 5) (poik. 1.11.–31.3.)
  poronhoitoalueella 1.4.–30.09. sekä 
  muualla maassa aina rauhoitettu  
 6) karhu aina rauhoitettu 6) (poik. 20.8.–31.10)
 7) kärppä ja näätä 1.4.–31.10. 7) 1.11.–31.3.
 8) ilves aina rauhoitettu 8) (poik. 1.12.–28.2.)
 9) itämeren norppa 16.10.–15.4. ja 1.6.–31.8.,   9) 16.4.–31.5. ja 1.9.–16.10.,
  ja halli 1.1.–15.4.  ja halli 16.4.–31.12.
10) villisika 1.3.–31.5. 10) 1.6.–28.2. (29.2)
11) hirvi 1 päivästä tammikuuta syyskuun viimeistä 
  lauantaita edeltävään päivään; 11) syyskuun viimeinen lauantai –31.12.
12) kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura,
  metsäpeura ja valkohäntäpeura
  1. päivästä helmikuuta syyskuun vii- 12) syyskuun viimeinen
  meistä lauantaita edeltävään päivään:   lauantai – 31.1.
13) metsäkaurisuros 16.6.–31.8. ja 13) uros 1.9.–31.1. ja
  1.2.–15.5. sekä naaras ja saman vuoden   16.5.–15.6.
  vasa 1.2.–31.8    naaras ja vasa 1.9.–31.1.
14) mufloni 1.12.–31.8. 14) 1.9.–30.11.
15) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, 
  heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, 
  heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukka-
  sotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa sekä 
  naarashaahka ja sen saman vuoden poikanen
  1.1.–20.8. kello 12.00 saakka; 15) 20.8. klo 12.00 – 31.12.
16) uroshaahka 1.1.–31.5. 16) 1.6.–31.12.
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rauhoittamattomien lintujen rauhoitusajat  
(Ma 25 a)

eu:n lintudirektiivin perusteella on myös rauhoitta-
mattomille linnuille (korppi poronhoitoalueella, va-
ris, harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja 
räkättirastas) määrätty vähimmäissuoja pesimis-, li-
sääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa eri puolilla 
maata toisistaan poikkeavasti rauhoitusaikoja. näistä 
varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkätti-
rastas ovat rauhoitettuja Oulun, kainuun ja lapin riis-
tanhoitopiirien alueella 1.5.–31.7., Pohjois-savon ja 
Pohjois-karjalan rh-piirien alueella 1.4.–31.7. ja muu-
alla maassa 10.3.–31.7., harakka Pohjois-savon, Poh-
jois-karjalan, Oulun, kainuun ja lapin rh-piirien alu-
eella 10.4.–31.7. ja muualla maassa 1.4.–31.7. korppi 
on rauhoitettu poronhoitoalueella 10.4.–31.7. Muual-
la maassa se on aina rauhoitettu. Harmaalokkikolo-
nia, jolla tarkoitetaan sellaista yhdyskuntaa, jossa pe-
siviä pareja on useita, on aina rauhoitettu. (Ma 25 a) 
jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä rauhoitus-
ajasta poikkeaminen haittaa suotuisan suojelutason 
säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää luvan poi-
keta edellä mainituista rauhoitusajoista 29 §:n 1 mo-
mentin 1–4 kohdassa säädetyllä perusteella.

Poikkeavat pyyntiajat ja pyyntiluvat
On syytä muistaa, että kaikkia riistaeläimiä ei voi 
metsästää vain sillä perusteella, että kyseisellä eläi-
mellä olisi meneillään metsästysaika, vaan että eräät 
lajit tarvitsevat myös pyyntiluvan. tällaisella pyynti-

luvalla metsästettäessä voi metsästysaika poiketa 
edellä mainituista ajoista.

Susi poronhoitoalueen ulkopuolella sekä karhu, 
ilves ja saukko ovat aina rauhoitettuja, mutta mahdol-
lista pyyntilupametsästystä varten niillä on kuitenkin 
omat metsästysaikansa. (Ma 28)

riistanisäkkäitä villikani, metsäjänis, rusakko, 
orava,  kanadanmajava,  piisami,  kärppä,  näätä, 
villisika, metsäkauris ja mufloni voidaan riistanhoi-
topiirin poikkeavalla pyyntiluvalla metsästää Ma 24 
§:n 1 momentissa määrätyistä rauhoitusajoista poi-
keten, kun nämä riistanisäkkäät aiheuttavat viljelyk-
sille, metsätaloudelle, kalataloudelle, eläinten pidolle 
tai omaisuudelle merkittäviä vahinkoja sekä tervey-
dellisten tai muiden merkittävien haittojen estämisek-
si. tällöin voidaan antaa myös lupa käyttää Ma 11 §:n 
mukaista elävänä pyydystävää loukkua. loukun käyt-
tö voi olla perusteltua esim. silloin kuin ampuma-
aseen käyttö on syystä tai toisesta mahdotonta. (Ma 
11, Ma 27)

kaikkien riistalintujen Ma 24 §:n 1 momentissa 
määrätyistä  rauhoitusajoista voidaan niin ikään 
poiketa riistanhoitopiirin poikkeavalla pyyntiluvalla. 
edellytyksenä on ettei muuta tyydyttävää ratkaisua 
ole eikä rauhoitusajoista poikkeaminen haittaa suotui-
san suojelutason säilyttämistä. näin voidaan menetel-
lä 1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden tur-
vaamiseksi; 2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi; 3) 
viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesis-
töille koituvan vakavan vahingon estämiseksi: 4) kas-

17) alli, tukkakoskelo ja isokoskelo 1.1.–31.8. 17) 1.9.–31.12.
18) riekko Pohjois-savon, Pohjois-karjalan,
  Pohjanmaan, ruotsinkielisen Pohjanmaan,
  keski-suomen, Oulun, kainuun ja lapin
  riistanhoitopiirien alueella enontekiön, inarin
  ja utsjoen kuntia lukuunottamatta 1.11.–9.9. 18) 10.9.–31.10;
18a) sekä enontekiön, inarin ja utsjoen kunnissa
  1.4.–9.9. 18a) 10.9.–31.3.
 
19) kiiruna enontekiön, inarin ja utsjoen
  kunnissa 1.4.–9.9. ja muualla maassa
  koko vuoden; 19) 10.9.–31.3.
20) teeri ja pyy 1.11.–9.9. 20) 10.9.–31.10.
21) metso 1.11.–9.9.  21) 10.9.–31.10.
22) peltopyy 1.11.–9.9. 22) 10.9.–31.10.
23) fasaani 1.3.–31.8. 23) 1.9.–28.2.(29.2.)
24) sepelkyyhky 1.11.–9.8. 24) 10.8.–31.10.

susi poronhoitoalueen ulkopuolella, karhu, saukko, ahma, ilves ja kirjohylje ovat aina rauhoitettuja.

erityisiä rauhoitusaikoja (Ma 25)
tarhatun naalinin, ketun, supikoiran,
pesukarhun, mäyrän, hillerin ja minkin
naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seu-     Metsästysaika
raa, on rauhoitettu 1.5.–31.7.   1.8.–30.4.

Villisian, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, metsäkauriin, hirven, valkohäntäpeuran,
metsäpeuran ja muflonin naaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on aina rauhoitettu
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viston ja eläimistön suojelemiseksi; tai 5) salliakseen 
tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lin-
tujen pienien määrien pyydystämisen, hallussa pitä-
misen tai muuten asiallisen hyötykäytön.

Viimemainitun 5) kohdan perusteella voi myös 
vanha perinteellinen merilintujen kevätmetsästys var-
sinkin allin osalta olla mahdollista.

Myös elävänä pyytävän loukun käyttöön voi saada 
luvan. (Ma 11, Ma 29)

riista  naapurialueella, eli alueella, jolla asian-
osaisella ei ole kyseisen riistaeläimen metsästysoi-
keutta, ei riistaa saa siellä häiritä sen enempää metsäs-
tysaikana kuin rauhoitusaikana. säännösten tarkoi-
tuksena on suojata alueen metsästysoikeuden omista-
jan oikeuksia, ettei esimerkiksi metsästyksen estämi-
seksi häirintämielessä sieltä ajettaisi riistaa pois. (Ml 
36, rl 28:10)

Luonnonsuojelulailla rauhoitetut eläimet
Luonnonsuojelulailla on rauhoitettu kaikki metsäs-
tyslaissa mainittujen riistaeläinten ja rauhoittamatto-
mien eläinten ulkopuolelle jäävät suomessa luonnon-
varaisesti esiintyvät linnut ja nisäkkäät. niitä ei saa 
vahingoittaa eikä niiden pesiä tai poikasia häiritä. 
Mainittakoon, että näihin lukeutuvat myös aikaisem-
min vahinkolinnuiksi luetut närhi ja naakka. korppi 
poronhoitoalueen ulkopuolella on kuitenkin rauhoi-
tettu metsästyslailla.

Maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijan 
oikeus rauhoittaa riistaa

Maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla on 
oikeus rauhoittaa riistaeläimiä alueellaan. kun esi-
merkiksi rekisteröity metsästysyhdistys alueellaan 
rauhoittaa vaikkapa metson, sitoo se kaikkia yhdis-
tyksen jäseniä.

kyseessä on kuitenkin asianomistajarikos ja ”rau-
hoituksen” rikkojaa syytetään asianomistajan vaati-
muksesta luvattomasta pyynnistä rikoslain 28 luvun 
10 pykälän mukaisesti.

riistakauppa
Vaikka metsästäjällä laillisessa metsästyksessä onkin 
täysi oikeus ottaa haltuunsa saalis, on sen käyttöä ra-
joitettu kaupan suhteen, sillä riistakauppa on kiellet-
ty Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsä-
hanhen,  heinätavin,  allin,  telkän,  tukkakoskelon, 
isokoskelon,  pyyn,  teeren  ja  metson  osalta.  Myös 
niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettu-
jen tuotteiden kauppa on kielletty. (Ma 31)

Muun riistan osalta voi tehdä vapaasti kauppaa 
(Ma 31). jänisten ja riistalintujen lihaa ei tarvitse tar-
kastaa.

Metsästys ja riistanhoito valtion mailla

Metsästysluvat
Metsästys valtion omistamilla mailla tapahtuu pää-
sääntöisesti samoin perustein kuin muuallakin ja siten 

kuin aikaisemmin on kirjoitettu metsästysoikeudesta, 
vuokrasopimuksista, metsästysluvista ja pyyntiluvista.

Metsästysoikeuden käyttämisestä ja riistanhoidos-
ta valtion alueilla päättää se viranomainen, jonka hal-
linnassa alue on. Metsästyksellisesti kysymykseen tu-
levia valtion maita on hallinnassaan Metsähallituksel-
la, tielaitoksella ja valtion rautateillä. Pääsääntöisesti 
metsästys valtion mailla tapahtuu kirjallisen metsäs-
tysluvan nojalla, joka oikeuttaa pyytämään luvassa 
mainittuja riistaeläimiä, pienriistaa, tietyn määrän. 
Metsähallituksen alueille lupia myönnetään ja myy-
dään puhelinmyyntipalvelusta, puh.n:o 020344122 
sekä internetin kautta www.villipohjola.fi.

kaikki metsästysluvat myydään Metsähallituksen 
toimesta eikä lupia näin ollen saa esimerkiksi matkai-
luyrittäjiltä tai erätarvikeliikkeistä. Menettely johtuu 
Metsähallituksesta annetusta laista, jossa lupamak- 
suista tuli julkisoikeudellisia suoritteita.

Metsähallituksen puhelinmyynnistä puh.n:o 
020344122 myydään kaikki lyhytaikaiset pienriistalu-
vat, karhun-, suden- ja ilveksen metsästysluvat sekä 
poronhoitoalueille (itäinen ja läntinen) karhunmetsäs-
tysluvat.

internetin  www.villipohjola.fi  kautta myydään 
vain lyhytaikaisia pienriistalupia sekä pienpetojen 
metsästyslupia.

Metsästysluvat ovat julkisoikeudellisia suoritteita, 
joiden omakustannusarvon mukaiset maksujen suu-
ruudet määrätään maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.

Pienriistan metsästyksen kausiluvat sekä hirvi-
eläinten alueluvat voidaan myöntää vain Metsähalli-
tukselle jätetyn kirjallisen hakemuksen perusteella. 
Hakemukset on jätettävä määrämuotoiselle kaavak-
keelle laadittuna ilmoitettuun  määräaikaan  men-
nessä. Määräajat ilmoitetaan Villi Pohjolan internet-
osoitteessa, josta myös saa tulostettua hakemuskaa-
vakkeet. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei 
käsitellä.

Mikäli luvanhakija on tyytymätön tehtyyn lupapää-
tökseen, voi hän hakea oikaisua Metsähallituksella 30 
päivän kuluessa tiedoksisaamisestaan. annettava pää-
tös on aina maksullinen  –1.8.2005 = 10 euroa. Oikai-
suvaatimus toimitetaan osoitteeseen: Metsähallitus, 
luontopalvelut, Pl 94, Vernissakatu 4, 01301 Vantaa.

Vuokraus
Valtiolle  kuuluvia  metsästysalueita voidaan myös 
vuokrata sellaiselle rekisteröidylle metsästysyhdis-
tykselle, jonka perustellusti voidaan katsoa kykene-
vän huolehtimaan sopimuksen sisältämistä velvoit-
teista ja metsästyksen tarkoituksenmukaisesta järjes-
tämisestä. etusijalle tulee kuitenkin sellainen yhdis-
tys, jonka jäsenistöllä ei ilman tätä aluetta olisi koh-
tuullisia metsästysmahdollisuuksia. (Ml 45)

tällainen vuokrasopimus on kuitenkin aina kah-
den välinen sopimus, jossa Metsähallitus tekee ratkai-
sun tapauskohtaisesti.

Metsästysvuokrasopimuksia koskevat valitukset ja 
riita-asiat käsitellään aina ao. käräjäoikeudessa. (Ml 
6, l ja a MH)
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Yksityiselle henkilölle voidaan vuokrata vähämer-
kityksisempi alue jos se on tarkoituksenmukaista met-
sästysolojen järjestämiseksi. (Ml 45)

Vuokrasopimukset ja metsästysluvat ovat maksulli-
sia ja näitä maksuja määrättäessä viranomaisen on py-
rittävä siihen, että maksuista kertyvät tulot riittävät 
valtion suorittamista riistanhoitotoimenpiteistä aiheu-
tuviin menoihin. Vuokramaksuista on myös suoritet-
tava arvonlisävero.

Maksuttoman tai alennetulla maksulla myönne-
tyn metsästysluvan voi valtion viranomainen antaa 
lain mukaisesti vain valvontaa tai riistanhoitotyötä 
suorittavalle henkilölle. jos valtion viranomainen jär-
jestää hallitsemallaan alueella metsästyksen, ei siihen 
osallistuvalta peritä maksua.

koiran irtipitäminen valtion alueella
uusi metsästyslaki muutti aiempaa käytäntöä valtion 
mailla. ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupaa ei koiraa saa enää pitää irti toisen alueella. 
kun koiran kouluttaminen ilman pyyntitarkoitusta ei ole 
metsästystä, vaaditaan siihen maanomistajan, ylei-
simmin Metsähallituksen maksullinen lupa. näin ollen 
myös Ml:n 8 §:n alueen kunnassa asuva tarvitsee 
muussa kuin metsästystarkoituksessa valtion mailla 
tapahtuvaan koiran irtipitoon vastaavan luvan.

jos valtion alue on vuokrattu  rekisteröidylle 
metsästysyhdistykselle, katsoo vuokranantaja, Met-
sähallitus, että koirien kouluttaminen metsästykseen 
ja koirakokeiden järjestäminen vuokrasopimuksessa 
mainittujen riistaeläinten osalta kuuluu sopimuksen 
piiriin. Hirvieläinten metsästyksen alueluvan saaneil-
la on myös oikeus päättää ko. alueella 20.8.–31.12. 
välisenä aikana hirvikoirien kouluttamisesta ja ko-
keista.

koirien kouluttamisesta ja koetoiminnasta lupakir-
ja-alueilla päättää Metsähallitus.

turkisriistan ja pienpetojen metsästyslupa ei mah-
dollista koiran kouluttamista ja koiran käyttö metsäs-
tykseenkin on luvassa rajattu tapauskohtaisesti.

Paikallisen asukkaan oikeus metsästää
lapin lääniin kuuluvissa kunnissa sekä Oulun läänin, 
kajaanin, Hyrynsalmen, kuhmon, kuusamon, Palta-
mon, Pudasjärven, Puolangan, ristijärven, sotkamon, 
suomussalmen, taivalkosken, Vaalan ja Vuolijoen 
kunnissa asuvilla on oikeus metsästää kotikunnassaan 
olevilla valtion mailla lakiin perustuen ilman korvaus-
ta. (Ml 8)

Paikallinen asukas – kotikunta
Metsästyslain 8 §:ssä, lapin läänissä ja Oulun läänin 
eräissä kunnissa, annetaan henkilölle oikeus metsäs-
tää kotikunnassaan olevilla valtion mailla maksutta. 
se on etu, josta ulkopaikkakuntalainen joutuu maksa-
maan  lupatyypistä riippuen 10–120 euroa vuodessa. 
Mikä sitten on paikallisen asukkaan kotikunta eli 
kotipaikka? kotikuntalaki 201/94 määrittää kotikun-
nan seuraavasti: henkilön kotikunta on se kunta, jossa 
hän asuu. jos henkilöllä on käytössään useampia 

asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lain-
kaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhe-
suhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien 
seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon 
hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella 
kiinteä yhteys.

jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole 
voitu selvittää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon 
hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumi-
sensa, perhesuhteidensa toimeentulonsa ja muiden 
vastaavien seikkojen johdosta.

Henkilön kotikunta ei voi muuttua kovin kevein 
perustein. esimerkiksi enintään yhden vuoden kestä-
vä oleskelu toisen kunnan alueella työtehtävien, opis-
kelun, sairauden tai muiden näihin rinnastettavien syi-
den vuoksi, ei muut kotikuntaa. (kotikl 1, 2, 3)

Henkilö, joka 1) aiheuttaakseen oikeudellisesti 
merkityksellisen  virheen viranomaisen pitämään 
yleiseen rekisteriin antaa rekisteriä pitävälle viran-
omaiselle väärän tiedon tai 2) hankkiakseen itselleen 
tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen 
käyttää hyväkseen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ai-
heutettua virhettä, on tuomittava rekisterimerkintä-
rikoksesta  sakkoon  tai  vankeuteen  enintään  kol-
meksi vuodeksi. teon yrityskin on rangaistava. (rl 
16:7)

Metsästyslain tiimoilta näin toimittaessa syyllisty-
tään yleensä myös luvattomaan metsästykseen.

rauhoittamattoman eläimen  
pyydystäminen ja tappaminen

Pyynti- ja tappamisoikeus
kuten metsästyslain 1 §:ssä lain soveltamisesta jo kir-
joituksen alussa todetaan, rauhoittamattomien eläin-
ten  pyynti  ja  tappaminen kuuluvat metsästyslain 
piiriin. kysymyksessä ei kuitenkaan ole metsästys, 
koska se voi kohdistua metsästyksen määritelmän 
mukaan vain riistaeläimiin pyyntitarkoituksessa. rau-
hoittamattomien eläinten pyynti ei näin ollen edellytä 
metsästyskorttia eikä metsästysoikeutta. Oikeus 
pyydystää ja tappaa rauhoittamattomia eläimiä on siis 
alueen omistajalla tai haltijalla. tä mä oikeus näillä on 
silloinkin, kun metsästysoikeus on vuokrattu toiselle. 
Vuokrasopimuksessa kyllä voidaan tästäkin asiasta 
sopia, mutta jos nimenomaista mainintaa ei ole, ei 
metsästysoikeuden haltija voi tästä asiasta päättää tai 
määrätä. Metsästysoikeuden haltijalla on kyllä oikeu-
teensa perus tuen alueellaan lupa pyydystää tai tappaa 
rauhoittamattomia eläimiä, jollei sitä ole vuokrasopi-
muksessa kielletty. sama oikeus on myös metsästys-
luvan saaneella.

jos rauhoittamaton eläin tavataan rakennuksessa 
tai pihapiirissä, on myös rakennuksen omistajalla tai 
haltijalla rauhoittamattoman eläimen pyydystämis- ja 
tappamisoikeus. MMM:llä on oikeus päättää myös il-
man alueen tai rakennuksen omistajan tai haltijan lu-
paa, että rauhoittamattomia eläimiä voidaan pyydys-
tää tai tappaa eläintautien ehkäisemiseksi, muista ter-



328

veydellisistä syistä, yleisen turvallisuuden varmista-
miseksi tai huomattavan omaisuutta uhkaavan vahin-
gon torjumiseksi määrättynä aikana ja tietyllä alueel-
la. (Ml 48)

rauhoittamattomat eläimet
rauhoittamattomia eläimiä ovat: nisäkkäistä metsä-
myyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyyrä, lapin-
myyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri eli 8 nisäkäs-
lajia.

Villiintynyt  kissa kuuluu myös rauhoittamatto-
miin eläimiin ja sen kohdalla noudatetaan, mitä rau-
hoittamattomista eläimistä on säädetty.

Linnuista rauhoittamattomiin eläimiin kuuluvat: 
varis, harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky 
ja räkättirastas. näillä kaikilla on kuitenkin lisäänty-
miskaudella rauhoitusaikoja. korppi kuuluu myös po-
ronhoitoalueella rauhoittamattomiin lintuihin ja sil-
läkin on lisääntymisajan rauhoitusaika. Muualla 
maassa se on kokonaan rauhoitettu metsästyslailla.

aikaisemmin vahinkolintuihin lukeutuneet närhi, 
naakka ja varpunen ovat luonnonsuojelulailla rauhoi-
tetut. (Ml 5, ll 38)

rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen ja tap-
paminen on suoritettava samalla varovaisuudella ja 
huolellisuudella kuin riistaeläimen metsästyskin. Pyy-
dystämisestä ja tappamisesta ei saa aiheutua vaaraa ih-
misille, kotieläimille, riistaeläimille, rauhoitetuille eläi-
mille tai vahinkoa toisen omaisuudelle. (Ml 49)

kielletyt pyyntivälineet ja -menetelmät
kiellettyjä pyyntivälineitä ja -menetelmiä ovat räjäh-
teet, myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta si-
sältävät syötit, tainnuttavat ja tappavat sähkölaitteet, 
peilit ja muut häikäisylaitteet, lintuliimat ja lintuver-
kot, automaattiset aseet ja sellaiset itselataavat aseet, 
joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme (3) 
patruunaa. rauhoittamattomien lintujen ampumi-
seen ei saa käyttää sellaista itselataava asetta, jon-
ka  lippaaseen  mahtuu  enemmän  kuin  2  patruu-
naa. (Ma 16)

eläviä eläimiä ei saa käyttää houkuttimena. kiel-
lettyjä ovat yleisvaaralliset pyyntimenetelmät, kuten 
haudat ja ansat joihin on sijoitettu keihäs tai ampu-
ma-ase sekä muut vastaavanlaiset pyydykset. kiellet-
tyjä ovat myös sellaiset raudat, jotka eivät heti tapa 
eläintä. (Ml 33, 49)

ääntä synnyttävät koneelliset laitteet
rauhoittamattomien lintujen pyydystämisessä ei saa 
käyttää ääntä synnyttävää koneellista laitetta.

näitä laitteita ovat esimerkiksi nauhurit,  radiot, 
herätyskellot, moottorisahat jne. Ma 14 a.)

jos vahingon estämiseksi on tarpeen eikä ole muu-
ta tyydyttävää ratkaisua vahingon estämiseksi, riistan-
hoitopiiri voi antaa luvan edellä mainittujen laitteiden 
käyttämiseen.

Myrkyt ja tainnuttavat aineet
Poikkeuksen näihin kiellettyihin pyyntimenetelmiin 
tekee myrkky ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainet-
ta sisältävät syötit, joita saadaan käyttää edellä lue-
teltujen rauhoittamattomien myyrien, hiirien ja rottien 
pyyntiin. ainetta saa käyttää kuitenkin vain rakennuk-
sessa, pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa, kaato-
paikoilla ja kalanviljelyslaitoksilla. Myrkyt ja myrky-
tetyt syötit on aina asetettava siten, etteivät ne aiheuta 
vaaraa ihmisille tai muille eläimille. (Ml 49, Ma 15)

Moottorikäyttöiset ajoneuvot
Moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla ei saa rauhoit-
tamattomiakaan eläimiä hätyyttää tai jäljittää, ei 
myöskään aluksella tai veneellä moottorin käydessä. 
niitä ei myöskään saa ampua näistä kulkuneuvoista 
eikä aluksesta ja veneestä moottorin käydessä. ampu-
minen on myös kiellettyä välittömästi pysäyttämisen 
jälkeen 100 metriä lähempänä moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa. nämä säännökset koskevat siis samalla taval-
la riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä.

Maantie ja rautatie
Maantien ja rautatien yli tai ampujan tai rauhoitta-
mattoman eläimen ollessa tällaisella tiellä on ampu-
minen kielletty. samoin on kielletty tällaisella tie-
alueella muunkinlainen pyynti. Pyyntioikeus vain val-
tiolla.

Poikkeukset
MMM voi antaa luvan käyttää räjähteitä, myrkkyjä 
ja tainnuttavia aineita, tainnuttavia tai tappavia sähkö-
laitteita peilejä ja muita häikäisylaitteita, linnunlii-
moja ja lintuverkkoja, kiellettyjä aseita, käyttää eläviä 
eläimiä houkuttimena sekä käyttää rautoja, jotka eivät 
heti tapa. (Ml 49). useimpiin menetelmiin luvan 
saanti on varmasti harvinaista, mutta joissakin ta-
pauksissa voi tulla kyseeseen ministeriön luvalla 
esim. myrkyn tai tainnuttavan aineen käyttö varisten 
ja lokkien vähentämiseen. (Ma 49)

riistanhoitopiiri voi antaa luvan poiketa rauhoi-
tettujen lintujen pesintärauhoituksesta ja rauhoitettu-
jen lintujen pyynnistä kielletyillä ääntäsyynnyttävillä 
koneellisilla laitteilla.

Luvalliset pyyntimenetelmät (Ma 14 a.)
Luvallisia  pyyntimenetelmiä ovat heti  tappavat 
raudat, joilla voidaan pyydystää vain rauhoittamatto-
mia nisäkkäitä eli myyriä, hiiriä, rottia ja villiintyneitä 
kissoja. (Ma 10)

elävänä ja eläintä vahingoittamatta pyydystävää 
loukkua saa käyttää kaikkien rauhoittamattomien 
eläinten pyydystämiseen. loukun on oltava lisäksi 
sellainen, että eläin mahtuu siellä makaamaan ja sei-
somaan luonnollisessa asennossa. loukun käyttämi-
nen on järjestettävä siten, että ainakin kerran vuoro-
kaudessa voidaan todeta, onko eläin mennyt pyydyk-
seen. (Ma 11)
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sellaista rihlattua ampuma-asetta, joka patruu-
nan osumaenergialtaan piipunsuusta mitattuna on 
vähintään  150  joulea,  saa  käyttää  kissan  ja  rau-
hoittamattomien lintujen ampumiseen. Haulikkoa, 
jonka kaliiperi on 10–36, saa käyttää samoin kissan ja 
rauhoittamattomien lintujen ampumiseen. (Ma 21)

rauhoittamattomien lintujen ampumiseen ei kui-
tenkaan saa käyttää sellaista itselataavaa asetta, jon-
ka lippaaseen sopii enemmän kuin 2 patruunaa. (Ma 
14 a.)

rihlattu pistooli, jonka osumaenergia on vähintään 
tuo 150 joulea piipunsuussa, soveltuu myös rauhoitta-
mattomien eläinten ampumiseen.

Ilmakivääri  ei  ole  ampuma-ase eikä sitä saa 
käyttää minkään eläimen ampumiseen.

Jousiasetta voi käyttää kaikkien rauhoittamatto-
mien eläinten ampumiseen. Mitään teho- tai jännitys-
voimavaatimuksia ei kuitenkaan rauhoittamattomille 
eläimille ole. Myös varsijousen käyttö on sallittua 
rauhoittamattomien eläinten ampumiseen. (Metsäs-
tyksessä varsijousen käyttö on kiellettyä.) (Ma 20)

keinotekoiset  valolähteet  ja  kaikki  yöammun-
taa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet ovat luvallisia 
kaikkien rauhoittamattomien eläinten pyynnissä. tä-
mä koskee myös villiintynyttä kissaa.

kaasulla ja savulla tappaminen on kaikkien rau-
hoittamattomien eläinten kohdalla luvallista. (Ml 
49)

Myrkyt ja tainnuttavat aineet ovat sallittuja rau-
hoittamattomien myyrien, hiirien ja rottien pyynnissä. 
(Ml 49)

Seuraamukset
Metsästyslain muutoksissa 1.9.2002 siirtyi rauhoitta-
mattomienkin eläinten osalta eräitä seuraamussään-
nöksiä rikoslakiin. luvattomasta rauhoittamattoman 
eläimen pyynnistä tuomitaan rangaistukseen rl 28 
luvun 10 §:n mukaan.

jos rauhoittamattoman eläimen pyynnissä on ta-
hallisesti menetelty vastoin Ml 49 §:n kieltoa tai Ml 
50 §:n nojalla asetuksella annettua säännöstä, on 
pyyntiin käytetty ampuma-ase tuomittava rl 10 lu-
vun 4 §:n mukaisesti valtiolle menetetyksi.

kuolleena löytynyt rauhoittamaton eläin
kuolleena löytyneen rauhoittamattoman eläimen saa 
pitää löytäjä. (Ml 86)

kissa
kissa tunnetaan metsästyslaissa rauhoittamattomien 
eläinten veroisena. Metsästyslaki tarkoittaa kuitenkin 
aina villiintynyttä kissaa. tällaisena voidaan lähinnä 
pitää kissaa silloin, kun se hankkii ravintonsa luon-
nosta  oman  pihapiirinsä  ulkopuolelta.  toisin  sa-
noen se elää villinä. kotikissa ei lukeudu rauhoitta-
mattomiin eläimiin, vaan se on kotieläin ja lemmikki-
eläin, jota ei saa tappaa. (Ml 5)

lisäksi kotieläimeksi otetusta kissasta säädetään, 
että sitä ei saa jättää heitteille tai hylätä. Omistajan 

on pidettävä eläimestään huoli. tällaisesta kissasta 
muodostuu hyvin nopeasti villiintynyt kissa. (Ml 85)

Heitteillä  oleva  eläin tarkoittaa joko koditonta 
lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on 
omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuo-
lella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hal-
linnassa tai suorassa valvonnassa. näin todetaan ase-
tuksessa 49 / 92 lemmikkieläinten suojelua koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamises-
sa/lemmikkieläinten suojelua koskevassa eurooppa-
laisessa yleissopimuksessa.

koiran pitäminen ja koiraan liittyvä 
säännöstö

koirankäyttö ja metsästys
koiran pitäminen ja siihen liittyvä koulutus ja muu 
toiminta on metsästystä vain, jos toimintaan liittyy 
pyyntitarkoitus. Mikäli kyseessä ei ole pyyntitarkoi-
tus, ei toiminta voi olla metsästystä. Poikkeuskin 
sääntöön löytyy: Henkilö, joka toimii metsästäjän 
apuna koiran ohjaajana ei tarvitse metsästyskorttia, 
vaikka toimintaan liittyykin pyyntitarkoitus.

Metsästysoikeuteen kuuluu koiran käyttäminen 
metsästyksessä ja tietenkin myös oikeus koiran kou-
luttamiseen ja irti pitämiseen alueella. Metsästysoi-
keuden haltija ei kuitenkaan voi alueellaan päättää ul-
kopuolisten henkilöiden koiran pitämisestä silloin, 
kun se ei ole metsästystä. Maanomistajalla on oikeus 
päättää esim. koiran kouluttamisesta omalla maallaan, 
vaikka olisikin luopunut metsästysoikeudestaan esim. 
vuokraamalla alueen metsästysseuralle. Maanomista-
ja voi antaa luvan seuran ulkopuoliselle henkilölle kou-
luttaa koiraa alueella. samoin hän voi määrätä alueel-
laan vuokralaisenkin koiran koulutuksesta 1.3.–19.8. 
välisenä aikana, koska kouluttamisessa ei ole kyse 
metsästyksestä. uusia metsästysvuokrasopimuksia 
tehtäessä onkin syytä sopia myös koiran pitämiseen 
liittyvistä asioista niin, että päätösvalta kuuluu met-
sästysoikeuden haltijalle.

esimerkiksi Metsästyslain 8. §:n mukaiseen kun-
nassa asuvan oikeuteen  metsästää  kotikuntansa 
valtion maalla ei kuulu oi keus koiran kouluttami-
seen siksi, että kyseessä ei ole metsästys. niinpä nä-
mäkin kansalaiset joutuvat lunastamaan koiran kou-
luttamiseen Metsähallitukselta luvan.

koiran kiinnipitovelvollisuus
kaikkia ulkona olevia koiria on pidettävä kytkettyinä 
tai siten, että ne ovat välittömästi kytkettävissä maa-
liskuun  1.  päivästä  elokuun  19.  päivän  loppuun. 
(1.3.–19.8.)

Vieraalla alueella koira on kuitenkin ai na pidettävä 
kytkettynä, jollei irtipitoon tai välittömästi kytkettä-
vissä oloon ole maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupaa.

Poikkeuksia tiukkaan määräykseen kuitenkin on. 
kiinnipitomääräys ei koske:
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1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai 
puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla ai-
datulla alueella olevaa koiraa;

2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka 

muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä olevaa 
koiraa eikä tähän tehtävään koulutettavaa koiraa; 
(koulutus edellyttää maanomistajan lupaa)

4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimain tai raja-
vartiolaitoksen tehtävässä olevaa tai tehtävään 
koulutettavaa koiraa. (koulutus edellyttää maan-
omistajan lupaa.)
kiinnipitoajasta saadaan poiketa myös silloin, 

kun jonkin riistalajin metsästys on tuona aikana sallit-
tua ja siihen käytetään muuta  kuin  ajavaa  koiraa. 
(Ml 51, 53)

Vieraalla alueella koira on oltava aina kytketty-
nä, jollei maanomistajan lupaa irtipitämiselle ole. 
(Ml 53)

koiran kouluttaminen ja koirakokeet
luvallista on myös kouluttaa kanakoiraa tai muuta 
lintukoiraa kuitenkaan rauhoitettuja riistaeläimiä nii-
den lisääntymisaikana häiritsemättä. lisääntymis-
ajalla tarkoitetaan riistaeläinten soidinaikaa, pesimis-
vaihetta ja sitä ajanjaksoa, jolloin poikaset varttuvat 
lähes täysikasvuisiksi. tuona aikana ei koira toisin sa-
noen voi olla riistaeläinten kanssa sellaisessa koske-
tuksessa, että eläimet häiriintyisivät millään tavalla. 
Vaikka viittä kuukautta nuorempi ajavan koiran pentu 
saakin olla irti, ei sitäkään saa kouluttaa tai pitää irti 
niin, että riistaa häiritään lisääntymisaikana. (Ml 51)

edelleen kiinnipitoajasta voi poiketa riistanhoito-
piirin luvalla pitää koiria irti koirakokeessa tai koi-
ran kouluttamisessa. ehtona on silloinkin, että rau-
hoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana 
häiritä. (ks. edellä)

Monet riistaeläimistä ovat rauhoitettuja myös var-
sinaisen koirien kiinnipitoajan ulkopuolella. Metsäs-
tyslaki antaa mahdollisuuden kouluttaa koiraa myös 
tällaisten rauhoitettujen riistaeläinten kanssa, kunhan 
niitä ei vahingoiteta.

Hirvieläinten  rauhoituksen  estämättä saadaan 
hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran met-
sästyskokeita järjestää tai tällaista koiraa kouluttaa 
elokuun  20.  päivän  alusta  joulukuun  viimeisen 
päivän loppuun.

Pienemmän  riistan metsästykseen käytettävän 
koiran metsä styskokeita saadaan järjestää ja koiraa 
kouluttaa samoin elokuun 20. päivän alusta helmi-
kuun viimeisen päivän loppuun. noina aikoina ta-
pahtuvaan koetoimintaan ja koulutukseen ei tarvitse 
hakea riistanhoitopiiriltä lupaa. (Ml 52)

kuten edellä todettiin, koiran  pitäminen  irral-
laan toisen alueella on aina ilman lupaa kiellettyä. 
luvan irtipitämiseen antaa maanomistaja jos kyseessä 
ei ole metsästys ja metsästysoikeuden haltija silloin, 
kun kyseessä on metsästys. tästä asiasta on syytä kui-
tenkin sopia metsästysvuokrasopimuksessa.

Maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijan 
oikeudet vieraaseen koiraan nähden

Maanomistajalla  tai  metsästysoikeudenhaltijalla 
on oikeus poistaa luvatta alueella oleva koira tai ottaa 
se talteen, koiraa kuitenkaan vahingoittamatta. jos 
koiran avulla metsästettäessä ajo tai haukku poik-
keaa vieraalle alueelle, saa se häiritsemättä ajaa tai 
haukkua siellä puoli  tuntia  kerrallaan. jos koiran 
omistaja ei tuona aikana ole hakenut koiraansa pois, 
saa maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija kes-
keyttää ajon tai haukun ja tilanteen mukaan myös am-
pua ajossa tai haukussa olevan riistaeläimen, sekä ot-
taa koiran talteen tai poistaa sen alueeltaan. koiraa ei 
saa vahingoittaa.

On kuitenkin huomattava, että koira saa eräissä ta-
pauksissa olla irti vieraalla alueella ilman lupaa mil-
loin vain. tämä koskee paimentamis-, opas- tai varti-
ointitehtävässä tai muussa sen laatuisessa palveluteh-
tävässä ja poliisin, tullin, puolustusvoimain ja rajavar-
tioston tehtävässä olevaa koiraa. koiran kouluttami-
seen toisen maalla näissäkin tapauksissa tarvitaan 
lupa. (Ml 51, 53)

Metsästyksen valvojan oikeudet koiranpidon 
valvonnassa

Poliisilla, rajavartiolaitoksen ja tullin viranomaisella 
ja riistanhoitoyhdistyksen vartijalla on toimialueillaan 
oikeus ottaa luvattomasti irrallaan oleva koira talteen 
1.3.–19.8. välisenä aikana. sama oikeus on valtion 
omistamilla alueilla lain noudattamista valvovilla vir-
kamiehillä ja omalla alueellaan maanomistajalla ja 
metsästysoikeuden haltijalla muinakin aikoina. (Ml 
54)

Muilla kansalaisilla ei koiran talteenotto-oikeutta 
ole, jollei siihen ole maanomistajan tai metsästysoi-
keuden haltijan valtuutusta 20.8.–28.2. välisenä aika-
na.

koiran tappaminen
koiran tappamiseen on oikeus vain poliisilla, rajan 
ja tullin virkamiehillä ja riistanhoitoyhdistysten met-
sästyksenvartijoilla toimialueillaan. Heilläkin oikeus 
on vain kahdessa tapauksessa. jos koira tavataan hei-
dän toimestaan toistuvasti irrallaan luvatta 1.3.–19.8. 
välisenä aikana eikä hän saa sitä kiinni tai, jos koira 
on repimässä kiinniottamaansa hirvieläintä, eikä 
hän saa sitä kiinni. sama oikeus heillä on ottaa kiinni 
1.1.–28.2. välisenä aikana hirvieläimen metsästyk-
seen käytetty koira sitä luvattomasti koulutettaessa tai 
näille koirille järjestetyssä luvattomassa metsästysko-
keessa ja mikäli heidän toimestaan tavataan toistu-
vasti tällainen koira koulutuksessa tai kokeessa, eivät-
kä he saa sitä kiinni, on myös oikeus tappaa koira. 
(Ml 54)

Poronhoito ja koiran tappaminen
Poronhoitoalueella metsästettäessä tapahtuu silloin 
tällöin koirien kanssa ikävyyksiä. koiran käyttäjällä 
onkin kova vastuu siitä, etteivät hän eikä koira syyllis-
ty poronhoitolain mukaisesti porojen  pelotteluun 
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taikka niiden vahingoittamiseen. lain mukaan poro-
jen pelottelu on kiellettyä. Pelottelemisesta poron-
omistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko ja 
haitta on korvattava. Pelotteluksi katsotaan sekä ta-
hallinen että huolimattomuudesta tai varomattomuu-
desta tuottamuksellisesti tapahtunut pelottelu. Vahin-
kojen estämiseksi tapahtunutta karkottamista ei kui-
tenkaan katsota pelotteluksi.

jos koirien  kiinnipitoaikana tavataan isännätön 
koira (isäntä ei mukana) ajamasta poroja niiden laitu-
mella saa metsästystä valvova viranomainen tappaa 
koiran. tappamisoikeus on myös poronomistajalla ja 
poropaimenella oman paliskuntansa alueella.

jos koira tavataan muuna kuin varsinaisena kiin-
nipitoaikana repimässä poroa, saavat edellä mainitut 
henkilöt sen tappaa silloinkin.

Molemmissa tapauksissa on tietysti pyrittävä ensin 
käyttämään lievempiä keinoja. koiraa ei saa tappaa jos 
se saadaan kiinni tai vahinko voidaan muutoin estää.

kiinniotosta tai tappamisesta on välittömästi il-
moitettava poliisille. (Poronhl 42, 47)

koiran talteenottamiseen liittyvät toimenpiteet
jos vieraalla alueella luvattomasti ollut koira tai koi-
rien kiinnipitoaikana luvattomasti irti ollut koira on 
otettu talteen, on siitä välittömästi ilmoitettava koi-
ran omistajalle tai mikäli tämä ei ole tiedossa, polii-
sille.

koiran omistajan on lunastettava koiransa takai-
sin kiinniottajalta kymmenen (10) päivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus hänelle tehtiin tai 15 päivän kulues-
sa siitä kun asiasta ilmoitettiin poliisille. Mikäli koiraa 
ei näihin määräaikoihin mennessä noudeta, talteenot-
taja saa koiran omakseen ja voi menetellä sen kanssa 
miten tahtoo. entisellä omistajalla on kuitenkin lakiin 
perustuva oikeus lunastaa koira talteenottajalta niin 
kauan, kuin koira on tämän hallussa.

Lunastusmaksu  koiran  talteenottajalle on kul-
loinkin voimassa olevan riistanhoitomaksun suurui-
nen. (Ml 55)

jos koiran on ottanut talteen valtion viranomai-
nen, ei lunastusmaksua tarvitse suorittaa. riistanhoi-
toyhdistyksen metsästyksenvartija ei ole viranomai-
nen yleensä ja hänellä on oikeus periä talteenottomak-
su. (Ml 55)

korvaus koiran haltuunotosta
Lunastusmaksun  lisäksi  koiranomistajan  on  suori-
tettava talteenottajalle, myös valtion viranomaiselle, 
korvaus koiran hoitamisesta.

korvaus määrätään siten, että se kattaa koiran hoi-
dosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä. Huo-
mioon otettavia kustannuksia syntyy käytetystä työstä, 
hoitamista varten hankituista tarvikkeista ja asianmukai-
sesta osuudesta hoitoon käytetyistä tiloista hoitoaika-
na. Mitään markkamääräistä korvausta ei ole asetuk-
sessa määrätty, vaan jokainen tapaus on laskettava 
edellä mainituin perustein erikseen. koiran talteenot-
tajan on hoidettava koiraa niin kuin eläinsuojelulaki- 
ja asetus edellyttävät. (Ma 32)

eläinsuojeluasetus määrää koiran pidon tarkkaan. 
tilapäistä koiran kytkentää lukuun ottamatta koiraa 
saa pitää ulkona tietylle paikalle kytkettynä vain käy-
tössä olevan asuinrakennuksen välittömässä läheisyy-
dessä. Alle vuoden ikäistä koiraa saa vain tilapäises-
ti pitää ulkona tietylle paikalle kytkettynä. ulkona 
muutoin kuin tilapäisesti kytkettynä pidettävällä koi-
ralla se kä koiratarhassa pidettävällä koiralla on oltava 
mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muu-
hun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan, jossa sillä 
on riittävä suoja sääoloja vastaan. (el.as 21)

koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran 
tai koirien rotu, koko ja lukumäärä.

koiran  liikunnantarpeen  tyydyttämisestä  on 
huolehdittava. (el.as. 21)

koiran kaulapannan tulee olla riittävän leveä ja 
ympärysmitaltaan säädettävissä. Panta ei saa olla ku-
ristava.

kun koira pidetään kytkettynä, on kytkemiseen 
käytettävän laitteen tai välineen oltava sellainen, että 
se ei vahingoita eläintä. kytkemiseen käytettävä laite 
tai väline on sovitettava ja säädettävä siten, että se on 
eläimelle sopiva ja antaa tarpeellisen ja turvallisen 
liikkumisvapauden. (el.as. 15)

koiran käyttäminen metsästyksessä
koiran käyttöä metsästyksessä pyyntimenetelmänä ei 
ole kovin paljon säädelty. kiellettyä on kuitenkin 
käyttää ajavaa koiraa metsästykseen 1.3.–19.8. väli-
senä aikana. ei myöskään ajavan koiran kouluttami-
nen tule kyseeseen tuolloin. Myöskin riistanhoitopii-
rin luvat ovat ilmeisen tiukassa noihin toimintoihin. 
Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytke-
mättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorke-
us on yli 28 senttimetriä. kaikki muut koirat ovat so-
veliaita hirvieläinten metsästykseen. (Ml 51, Ma 
12)

Metsäkauriin metsästyksessä saa käyttää tällaista 
ajavaa koiraa kytkemättömänä vasta syyskuun viimei-
sestä lauantaista lähtien metsäkauriin metsästyskau-
den loppuun eli tammikuun viimeiseen päivään asti. 
(Ml 51, Ma 12)

todettakoon vielä tässä yhteydessä, että riistaeläi-
men ampuminen vieraan koiran ajosta tai haukus-
ta on laillisen metsästyksen häiritsemistä ja sellai-
senaan kiellettyä (Ml 31).

koiran käyttämistä ei ole säädetty missään pakolli-
seksi, mutta noutavan koiran käyttö kaikessa linnustuk-
sessa on erittäin suositeltavaa. koiran irtipitoa voidaan 
rajoittaa tai kieltää vaarallisten eläintautien, kuten rai-
votaudin eli rabieksen varoalueella. MMM:n eläinlää-
kintäosasto on määrännyt, että koko maassa metsäs-
tykseen käytettävät koirat on rokotettava raivotautia 
vastaan vähintään joka toinen vuosi. Luolakoiramet-
sästyksessä käytettävät koirat on rokotettava vuosit-
tain. Maassamme on viimeksi todettu raivotautia 1989. 
Metsästyskoirien raivotautirokotusten laiminlyönti on 
säädetty rangaistavaksi teoksi. rokotustodistus tulee 
olla koiraa irrallaan käytettäessä mukana.
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Seuraamukset metsästyslakia  
rikottaessa

Seuraamuslajit
Metsästyslain nojalla annettujen määräysten, kielto-
jen ja säännösten rikkomisista on säädetty useita laje-
ja eri rangaistuksia. rangaistukset ovat yleensä sak-
koa, mutta törkeimmissä rikoksissa seuraamuksena 
voi olla myös vankeusrangaistus. rikos- ja rikkomus-
lajit jakaantuvat seuraavasti:

–  metsästysrikos, seuraamuksena sakkoa tai enin-
tään 2 vuotta vankeutta. (Ml 72, rl 48 a 1 §)

– laittoman  saaliin  kätkeminen, seuraamuksena 
sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. 
(Ml 76, rl 48 a 4 §.)

–  metsästysrikkomus, seuraamuksena sakkoa (Ml 
74)

–  metsästyslain  säännösten  rikkominen, seuraa-
muksena sakkoa (Ml 75)

–  luvaton pyynti, Ml 76, rangaistus rl 28. luvun 
10.:n mukaan, seuraamuksena sakkoa

–  luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti, Ml 
77, rl 28 luku 10 §, seuraamuksena sakkoa

Varsinaisen rangaistuksen lisäksi voidaan määrätä 
myös muita seuraamuksia. tällaisia ovat:

– metsästyskielto, johon voidaan määrätä määrä-
ajaksi, jos henkilö on tuomittu rangaistukseen met-
sästysrikoksesta (Ml 78, rl 48 a luku 6 §.)

– korvaus  metsästysoikeuden  haltijalle  (Ml 79) 
tapauksessa, jossa riistaeläin on metsästetty ilman 
alueen metsästysoikeuden haltijan lupaa

– korvaus  luvattomasta  metsästyksestä  metsäs-
tysoikeuden  haltijalle  syyllistyttäessä luvatto-
maan pyyntiin rikoslain mukaisesti (rl 28:10)

–  menettämisseuraamus  virallisen  syytteen  alai-
sissa  asioissa tapauksissa, jolloin alueen metsäs-
tysoikeuden haltijalla ei ole oikeutta metsästää tai 
ottaa riistaeläintä haltuunsa. tällöin saalis menee 
valtiolle, samoin pyyntilupamaksu, jol lei sitä ole 
jo maksettu, sekä; (Ml 80, rl 10 luku)

– kun  rikos  on  tapahtunut, voidaan tekoväline 
(metsästykseen käytetty ase, pyyntilaite ja muu te-
koväline) tuomita valtiolle menetetyksi. (rl 10 
luku, (Ml 80)

– laittoman pyyntivälineen menetys eräissä tapauk-
sissa (Ml 81, Ma 42, rl 10 luku)

Syyteoikeus ns. asianomistajarikoksissa on vain sillä, 
jonka oikeutta on metsästyslain vastaisesti loukattu.

rangaistussäännöksissä on eritelty lainvastaiset teot 
ja nimetty samalla mistä rikkomuslajista on kysymys.

Metsästysrikokset
Metsästysrikoksia ovat seuraavat teot: (Ml 72, rl 48 
a luku 1 §):

joka  tahallaan tai törkeästä  huolimattomuu-
desta

 1) harjoittaa metsästystä siten, että sillä aiheutetaan 
vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuu-
delle (Ml 20)

 2) rikkoo aluehallintoviraston yleisen turvallisuu-
den vuoksi antamaa alueellista metsästyskieltoa 
tai rajoitusta (Ml 23)

 3) pyyntitarkoituksessa hätyyttää tai jäljittää riista-
eläintä ilma-aluksella tai moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla (tähän kuuluu myös tahallinen riistaeläi-
men päälleajaminen ja välitön apuna käyttö lähes-
tymiseen Ml 32) tai pyyntitarkoituksessa hätyyttää 
tai jäljittää riistaeläintä aluksella tai veneellä 
moottorin käydessä. 

 4) ampuu riistaeläimen edellä mainituista ajoneu-
voista tai niiden suojasta sekä aluksesta tai ve-
neestä moottorin käydessä.

 5) ampuu riistaeläimen 100 metriä lähempänä edel-
lä mainittuja ajoneuvoja välittömästi pysäyttämi-
sen jälkeen, tai riistaeläimen ampuminen aluk-
sesta tai veneestä moottorin käydessä. (Ml 32)

 6) käyttää metsästyksessä lain 33 §:n 1 ja 2 momen-
tissa kiellettyjä pyyntivälineitä ja pyyntimenetel-
miä.

 7) metsästää riistaeläintä rauhoitusaikana. (Ml 37)
 8) metsästää riistaeläintä vastoin riistanhoitopiirin 

kieltoa tai rajoitusta. (Ml 38)
 9) metsästää ilman (riistanhoitopiirin) pyyntilupaa.
10) metsästää karhua itäisellä tai läntisellä poronhoito-

alueella rikoen määrätty kiintiötä (Ml10, Ma 5)

Laittoman saaliin kätkeminen
laittoman saaliin kätkeminen on kyseessä silloin, kun 
joku tahallaan kätkee, hankkii, kuljettaa, välittää 
tai  kauppaa metsästysrikoksella (edellä luetellut ta-
paukset) saatua saalista, vaikka tietää, että saalis on 
metsästysrikoksella saatua. (Ml 76, rl 48 a 4)

Metsästysrikkomukset
Metsästysrikkomuksia ovat seuraavat teot: (Ml 74)
joka tahallaan tai huolimattomuudesta:
 1) ampuu eläintä 150 metriä lähempänä asuttua ra-

kennusta ilman nimenomaista lupaa (Ml 25) 
as.om.rik.

 2) etsii riistaeläintä toisen pihasta tai puutarhasta il-
man nimenomaista lupaa (Ml 25) as.om.rik.

 3) kulkee metsästystarkoituksessa toisen viljelyk-
sellä ennen kuin sato on korjattu tai koottu, ilman 
nimenomaista lupaa; (Ml25) as.om rik.

 4) ampuu riistaeläintä  yleisen tien tai rautatien  yli 
tai eläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä. 
(Ml 25)

 5) ampuu metsäkanalintua sen tai ampujan ollessa 
yksityisellä tiellä. (Metso, teeri, pyy, riekko, kii-
runa) (Ml 25)

 6) metsästää sallituilla raudoilla sellaisia riistaeläi-
miä, joita ei saa raudoilla pyydystää. (Ma 10)

 7) käyttää kielletyn mallisia hetitappavaksi tarkoi-
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tettuja rautoja. (Ma 10)
 8) käyttää ansoja muun kuin riekon ja kiirunan 

pyyntiin (Ma2)
 9) käyttää ansoja muualla, kuin enontekiön, inarin ja 

utsjoen kunnissa. (Ma 102)
10) käyttää sallittua loukkua muun kuin asetuksessa 

mainitun riistaeläimen pyyntiin. (Ma 1)
11) käyttää kielletyn mallista loukkua. (Ma 11)
12) käyttää jalkanarua muun kuin ketun pyydystämi-

seen. (Ma 112)
13) käyttää jalkanarua lumettomana aikana. (Ma 

112)
14) jättää toteamatta vuorokausittain, onko eläin 

mennyt loukkuun. (Ml3)
15) käyttää kielletyn mallista jalkanarua. (Ma 11)
16) käyttää hirvieläimen metsästyksessä kytkemättö-

mänä yli 28 senttimetrin säkäkorkuista ajavaa 
koiraa tai käyttää sallittua ajavaa koiraa metsä-
kauriin metsästykseen 1.9.– syyskuun viimeinen 
perjantai välisenä aikana. (Ml 30, Ma 12)

17) ajaa karhun pesästä. (Ma 13)
18) ampuu karhun pesältä tai haaskalta tai sellaiselta 

pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. (Ma 13)
19) käyttää karhun metsästyksessä apuna ravintoon 

liittyvää houkutinta. Myös haaska on ravintohou-
kutin, samoin karhun itsensä tekemä haaska. 
(Ma 13)

20) käyttää riistaeläimen ampumiseen sellaiseen eläi-
meen soveltumatonta ampuma-asetta tai patruu-
naa. (Ma 16–19)

21) käyttää sallittua jousiasetta muun kuin asetuksessa 
lueteltujen riistaeläinten ampumiseen. (Ma 20)

22) käyttää kiellettyä jousiasetta, mm varsijousi. 
(Ma 20)

23) käyttää riistaeläimen ampumiseen kiellettyä nuo-
limallia Ma 20)

24) rikkoo piisamin tai majavan asutun pesän. (Ma 
26)

25) rikkoo piisamin tai majavan asuttuun pesään liit-
tyvään padon tms. muulloin kuin 15.6.–15.9. vä-
lisenä aikana. (Ma 26)

26) rikkoo piisamin tai majavan asuttuun pesään liit-
tyvän padon tms. ilman riistanhoitopiirin lupaa 
muuna kuin edellä mainittuna aikana. (Ma 26)

27) rikkoo piisamin tai majavan pesän ilman riistan-
hoitopiirin lupaa 1.8.–31.8. välisenä aikana va-
hinkojen estämiseksi.

28) ei käytä hirvieläinten metsästyksessä selvästi nä-
kyvää punaista tai oranssinpunaista päähinettä tai 
päähineen suojusta ja väriltään samantapaista lii-
viä tai muuta vastaavaa vaatekappaletta. ei koske 
metsäkauriin metsästystä. (Ma 22)

29) kuljettaa metsästysasetta ilman luvallista tarkoi-
tusta toisen alueella ilman suojusta/ladattuna. 
(Ml 35) as.om.rik.

30) kuljettaa metsästysasetta ilma-aluksessa ja/tai 
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, aluksessa tai 
veneessä moottorin käydessä ilman suojusta/la-
dattuna muualla kuin suojatussa tilassa. (Ml 35) 
Huom!!! kuljettaa ampuma-asetta ladattuna/lataa-
mattomana ilman suojusta muualla kuin suojatus-

sa tilassa (ampuma-aserikkomus al 106, 103)
31) kuljettaa metsästysasetta moottorikäyttöisellä 

ajoneuvolla ilman poliisipiirin päällikön lupaa 
yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella (Ml 35) 
tai kuljettaa metsästysasetta moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla maastossa noudattamatta poliisipii-
rin päällikön antamassa luvassa edellytettyjä eh-
toja. (Ml 35)

32) poromiehenä kuljettaa moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella 
sellaista metsästysasetta, joka ei täytä asetukses-
sa edellytettyä vähimmäisvaatimusta, tai kuljet-
taa metsästysasetta ilman poliisipäällikön lupaa. 
(Ml 35, Ma 45)

34) järjestää hirvieläimen metsästyksen ilman met-
sästyksen johtajaa. Ml 28

35) metsästää vastoin metsästyksen johtajan antamia 
määräyksiä. (Ml 28)

36) metsästää vastoin hirvieläimen pyyntilupaan 
merkittyjä ehtoja. (Ml 30)

37) hirvieläinten metsästyksen johtajana ei suorita 
metsästyksen johtajalle säädettyjä tehtäviä. (Ml 
30 ja Ma 23)

38) metsästää vaikka ei ole suorittanut riistanhoito-
maksua. (laki rhm 1)

39) toimii hirvieläinten metsästyksen johtajana vaik-
ka ei ole suorittanut riistanhoitomaksua. (laki 
rhm 1)

40) toimii ampujana hirvieläinten tai karhun metsäs-
tyksessä, vaikka ei ole suorittanut ampumakoet-
ta.

41) laiminlyö metsästyskortin (riistanhoitomaksu-
kuitin) tai ampumakoetodistuksen esittämisen 
määräaikaan (7 vrk) mennessä. (Ml 78)

42) metsästää vastoin oikeuden määräämää metsäs-
tyskieltoa. (Ml 78)

43) toimii hirvieläinten metsästyksen johtajana vas-
toin oikeuden määräämää metsästyskieltoa. (Ml 
78)

44) syyllistyy metsästysrikokseen huolimattomuu-
desta. (Ml 742)

45) häiritsee metsästystä tai saattaa pyyntivälineen 
toimintakunnottomaksi estääkseen tai vaikeut-
taakseen pyyntiä. (Ml 31) as.om.rik.

46)  käyttää ääntä synnyttävää koneellista laitetta apu-
na asetuksessa mainittujen riistaeläinten metsäs-
tyksessä (Ml 34, Ma 14 a)

47) käyttää itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mah-
tuu enemmän kuin 2 patruunaa, apuna asetukses-
sa mainittujen riistaeläinten metsästyksessä. (Ml 
34, Ma 16, 5. mom.)

48) menettelee vastoin 30 §:n nojalla annetun asetuk-
sen hirvieläimen pyyntilupaa koskevaa säännöstä 
tai asetuksen nojalla hirvieläimen pyyntilupaan 
liitettyä ehtoa (Ml 74)

49) Metsästysrikoksiksi mainitut teot (rl 48 a 1 §), 
mikäli ne katsotaan tapahtuneeksi lievennettyjen 
asianhaarain vallitessa.

kyseeseen saattaa tulla vielä muitakin metsästysrik-
komuksia.
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Metsästyslain säännösten rikkominen
Metsästyslain säännösten rikkomuksia ovat seuraavat: 
(Ml 75)

joka tahallaan tai huolimattomuudesta
 1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen pesin-

tää, poikasia tai soidinta rauhoitusaikana. (Ml 
37)

 2) liikkuu riistansuoja-alueella vastoin annettua ra-
joitusta tai kieltoa. (Ml 39)

 3) laskee luontoon ahvenanmaalta tuodun eläimen.
 4) tuo maahan ja laskee luontoon uuden vierasperäi-

sen riistaeläimen (Ml 42)
 5) myy kotimaasta pyydetyn metson, teeren, pyyn, 

kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, 
telkän, tukkakoskelon, isokoskelon samoin kuin 
niiden tunnitettavan osan tai niistä valmistetun 
tuotteen (Ma 31).

 6) pyydystää tai tappaa kielletyllä tavalla rauhoitta-
mattoman eläimen. (Ml 49, 50)

 7) käyttää hiirien, rottien ja myyrien pyyntiin myrk-
kyä kielletyllä tavalla. (Ma 15)

 8) ei noudata koiran kytkemisestä annettuja mää-
räyksiä 1.3.–19.8. välisenä aikana ilman luvallis-
ta syytä. (Ml 51)

 9) käyttää ajavaa koiraa metsästyksessä 1.3.–19.8. 
(Ml 513)

10) kouluttaa kanakoiraa tai muuta lintukoiraa 1.3.–
19.8. välisenä aikana siten, että rauhoitettuja riis-
taeläimiä häiritään niiden lisääntymisaikana. 
(Ml 51)

11) kouluttaa hirvieläinten metsästykseen käytettä-
vää koiraa 1.1.–28.2. välisenä aikana. (Ml 52)

12) toimii riistanhoitopiirin luvalla (koiran irtipidos-
ta) tapahtuvassa koiran kouluttamisessa tai koira-
kokeessa niin, että rauhoitettuja riistaeläimiä häi-
ritään niiden lisääntymisaikana. (Ml 52)

13) kouluttaa hirvieläinten metsästykseen käytettä-
vää koiraa tai koirakokeen pitäminen niin, että 
rauhoitettua riistaa vahingoitetaan 20.8.–31.12. 
välisenä aikana.

14) kouluttaa muuhun kuin hirvieläimen metsästyk-
seen käytettävää koiraa tai koirakokeen pitämi-
nen niin, että rauhoitettua riistaa vahingoitetaan.

15) pitää koiraa irti toisen alueella ilman lupaa. (Ml 
53) as.om.rik.

16) ottaessaan koiran talteen, ei ilmoita talteenotosta 
koiran omistajalle tai poliisille viipymättä.

17) hylkää tai jättää heitteille kotieläimeksi otetun 
kissan. (Ml 85)

18) käyttää rauhoittamattomien lintujen ampumiseen 
itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu 
enemmän kuin 2 patruunaa (Ma 16, 5 mom.)

19) käyttää rauhoittamattomien lintujen pyynnissä 
apuna ääntä synnyttävää koneellista laitetta (Ma 
14 a.)

20) tappaa tai pyydystää rauhoittamattoman linnun 
sen pesimisrauhoituksen aikana.

21) Häiritsee harmaalokkikoloniaa (Ma 25)
22) häiritsee riistaeläintä sellaisella alueella, jolle ei 

ole metsästysoikeutta (Ml 36, as.om.rik.)

kyseeseen saattaa tulla vielä muitakin metsästyslain 
säännösten rikkomuksia.

Luvaton pyynti
luvaton pyynti metsästyksessä on kyseessä silloin 
kun joku luvattomasti metsästää toisen metsästys-
alueella tai muuten ylittää lakiin, lupaan, sopimuk-
seen tai päätökseen perustuvan metsästysoikeutensa. 
Virallinen syyttäjä ei kuitenkaan saa nostaa syytettä 
edellä mainitusta rikoksesta ellei asianomistaja ilmoi-
ta rikosta syytteeseen pantavaksi. (Ml 76) (rl 
28:10)

Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti
luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti on ky-
seessä silloin, kun joku tahallaan pyydystää tai tappaa 
sellaisen alueella, jolla hänellä ei ole tähän oikeutta. 
(rl 28 luku 10 §)

Metsästyskielto
Metsästyskielto on seuraamus metsästysrikoksesta. 
jos joku on syyllistynyt metsästysrikokseen ja hänen 
katsotaan osoittaneen ilmeistä  piittaamattomuutta 
lain noudattamisen suhteen, voi tuomioistuin määrätä 
hänet 1–5 vuodeksi metsästyskieltoon. tuomitun on 
myös luovutettava metsästyskorttinsa riistanhoitoyh-
distykselle. kiellon aikana hän ei voi metsästää eikä 
toimia hirvieläinten metsästyksen johtajana. Hänelle 
ei myöskään tuona aikana voida antaa uutta metsäs-
tyskorttia. Hänellä ei myöskään ole metsästyskortin 
suomaa vakuutussuojaa. Metsästyskielto astuu heti 
käräjäoikeuden päätöksen tultua voimaan muutoksen 
hausta huolimatta, kunnes asia on ratkaistu lainvoi-
maisesti. (Ml 78, rl 48 a 6 §)

korvaus metsästysoikeuden haltijalle
korvaus metsästysoikeuden haltijalle tulee kysymyk-
seen, kun joku on metsästänyt riistaeläimen ilman alu-
een metsästysoikeuden haltijan lupaa tai muutoin lou-
kannut toisen metsästysoikeutta (luvaton metsästys) 
silloin, kun tuolla loukatulla itsellään olisi ollut oike-
us ottaa kyseinen riistaeläin. toisin sanoen silloin on 
tuon riistaeläimen metsästysaika ja että pyyntiluvan 
varaisen riistaeläimen kyseessä ollen, loukatulla metsäs-
tysoikeuden haltijalla on vastaava pyyntilupa. korva-
uksena loukatulla on oikeus saada valintansa  mu-
kaan joko kyseinen riistaeläin tai sen arvo, jonka 
MMM määrittelee elävän riistan ohjeellisen arvon 
mukaisesti (MMM:n päätös 700/1993). edellä selvite-
tyssä tilanteessa säilyy loukatun oikeus korvaukseen, 
vaikka luvattoman metsästyksen ohella lakia olisi 
muutoinkin rikottu. (Ml 79)

riistaeläimen menettämisseuraamus
riistaeläimen menettämisseuraamus tulee kysymyk-
seen silloin kun metsästäjä luvallisella alueella rikkoo 
metsästyslakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
riistaeläin on metsästetty rauhoitusaikana tai ilman 
pyyntilupaa. saalis tuomitaan näissä tapauksissa aina 
valtiolle.
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jos saaliseläintä ei saada haltuun, tuomitaan sen 
arvo tai osa siitä valtiolle, maksettavaksi elävän riis-
tan ohjeellisen arvon mukaisesti. (MMM:n päätös 
700/93) jos eläimen pyynti edellyttää pyyntilupaa, 
on myös pyyntilupamaksu suoritettava valtiolle, jollei 
sitä ole jo aikaisemmin suoritettu. (Ml 801)

saaliin arvo voidaan myös tuomita valtiolle mene-
tetyksi niiltäkin osin, jota ei ole saatu takavarikoitua 
(rl 10 luku)

Metsästysvälineiden menettäminen
Metsästykseen käytettyjen aseiden, pyyntivälineiden 
ja muiden tekovälineiden menettäminen tulee kysy-
mykseen silloin, kun metsästettäessä on rikottu tässä 
laissa olevia tai sen nojalla annettuja määräyksiä eli 
silloin kun rikos on tapahtunut. Päätöksen menettä-
misvaatimuksesta tekee virallinen syyttäjä harkintan-
sa mukaan. tekovälineet voidaan tuomita valtiolle me-
netetyiksi vaikka metsästyslaissa ei sellaista seuraa-
musta ole erityisesti säädetty. Mikäli omaisuutta ei 
syystä tai toisesta voida tuomita menetettäväksi, voi-
daan sen arvo eräissä tapauksissa tuomita valtiolle. 
(Ml 80, rl 10 luku)

Metsästysrikoksen kyseessä ollen on ampuma-ase 
ja vaarallinen teräase aina tuomittava valtiolle mene-
tetyksi. (Ml 80, 3 mom. rl 10 luku)

samoin menetellään, jos joku luvatta pyydystää tai 
tappaa rauhoittamattoman eläimen vastoin Ml 49 
§:ssä säädettyä kieltoa tai Ml 50 §:n nojalla annetun 
asetuksen säännöstä. (Ml 80, Ml 75, rl 10 luku)

Laiton pyyntiväline
laiton pyyntiväline palautetaan sen omistajalle, jos 
hänet tiedetään ja jos tuo laiton pyyntiväline on vähäi-
sin korjauksin muutettavissa lailliseksi tai sen osilla 
on käyttö arvoa. Muussa tapauksessa pyyntiväline hä-
vitetään. jos samainen pyyntiväline uudestaan laitto-
mana otetaan talteen, se hävitetään.

Pyyntivälinettä ei kuitenkaan saa kuka tahansa ot-
taa talteen. ainoastaan metsästyslain 88 §:ssä mainit-
tu valvontaa suorittava henkilö voi ottaa talteen kielle-
tyn tai kielletyllä tavalla tai luvattomasti asetetun 
pyyntikuntoon  viritetyn pyyntilaitteen. tällaisen 
pyyntilaitteen voi tehdä toimintakelvottomaksi, mutta 
sitä ei kuitenkaan vielä ensimmäisellä kerralla saa va-
hingoittaa.

talteen otetusta pyyntivälineestä on viipymättä il-
moitettava poliisille ja/tai toimitettava se poliisin säi-
lytettäväksi. (Ml 81, Ma 42) laittomalla pyyntiväli-
neellä ei tarkoiteta ampuma-aseita ja jousiaseita.

kenelle saaliiksi saatu riistaeläin  
kuuluu?

käytännön metsästyksessä tulee usein eteen tilanteita, 
joissa heti ei ole selvää, kenellä on oikeus ottaa pyy-
dystetty riistaeläin haltuunsa. asianosaisina voivat 
olla pyydystäjä itse, vieraan alueen metsästysoikeu-
den haltija ja valtio. asia ei ole ongelmallinen sellai-

sen riistan kohdalla, joka ei tarvitse pyyntilupaa. läh-
tökohta on se, että riistaeläin sen metsästysaikana 
kuuluu maanomistajalle tai sille, jolla on alueella met-
sästysoikeus.

Luvattomasti metsästetty riistaeläin
jos joku luvattomasti on metsästänyt riistaeläimen 
toisen alueella, kuuluu eläin sille, jonka oikeutta on 
loukattu ja hän saa valita ottaako hän riistaeläimen vai 
sen elävän riistan arvon. luvattoman metsästäjän on 
tyydyttävä ratkaisuun. jos loukattu vaatii elävän riis-
tan arvoa, jää saaliseläin pyytäjälle. rauhoitusaikana 
pyydetty riistaeläin kuuluu aina valtiolle. (Ml 79)

kuolleena löydetty riistaeläin
kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu sen metsästys-
aikana metsästysoikeuden haltijalle ja rauhoitusaika-
na valtiolle. (Ml 83)

Pyyntivälineeseen tarttunut toisen alueelle 
kulkeutunut riistaeläin

Pyyntivälineeseen tarttunut, toisen alueelle kulkeu-
tunut riistaeläin kuuluu metsästysoikeuden haltijalle. 
tämä tulee kysymykseen esim. jalkanarun kanssa ket-
tua pyydystettäessä. Pyyntiväline kuuluu tietenkin sen 
omistajalle. Mikään ei kuitenkaan estä luovuttamasta 
kettuakin hänelle. (Ml 83)

Merialueella kuollut halli tai norppa
Merialueella kalanpyydykseen kuollut halli tai norp-
pa kuuluu muusta poiketen kalanpyydyksen omista-
jalle. (Ml 83)

Avuttomassa tilassa lopetettu eläin
Avuttomassa  tilassa olevan eläimen lopettaminen 
eläinsuojelullisin perustein ei muuta tilannetta. kuka ta-
hansa voi lopettaa tällaisen riistaeläimen. lopetettu 
eläin kuuluu metsästysoikeuden haltijalle, mutta rau-
hoitusaikana valtiolle.

Omalla alueella luvattomasti pyydystetty riista
Jos  tällainen riistaeläin on metsästetty rauhoitusai-
kana tai sen metsästysaikana luvallisella alueella muu-
ton lakia tai sen nojalla annettua määräystä tai kieltoa 
rikkoen, kuuluu eläin valtiolle. Mikäli eläintä ei saa-
da valtion haltuun, on siitä maksettava valtiolle elävän 
riistan arvo. (Ml 84, 83)

tielle kaatunut tai kuollut eläin
Maantielle kaatunut, kuollut tai lopetettu riistaeläin 
kuuluu valtiolle. Yksityistielle kaatunut, kuollut tai lo-
petettu riistaeläin kuuluu tien kohdalla olevalle maan-
omistajalle tai metsästysoikeuden haltijalle. (Ml 6, 
83, 84 Mtl 112)

rauhoitusaikana tällainen riistaeläin kuuluu aina 
valtiolle.

rauhoittamaton eläin
Pyydystetty rauhoittamaton  eläin kuuluu tilanteen 
mukaan joko alueen omistajalle, alueen haltijalle, met-
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sästysoikeuden haltijalle, metsästysluvan saajalle tai 
rakennuksen omistajalle tai haltijalle, eli sille, joka on 
sen laillisesti pyydystänyt, jollei muuta ole sovittu.

Luvattomasti pyydystetty rauhoittamaton eläin 
kuuluu yleensä maanomistajalle. laittomin välinein 
tai tavoin pyydystetty rauhoittamaton eläin kuuluu 
maanomistajalle tai valtiolle samalla periaatteella 
kuin riistaeläinkin.

Pesimisrauhoitettuna tapettu rauhoitettu lintu kuu-
luu valtiolle.

kuolleena löydetty rauhoittamaton eläin
kuolleen rauhoittamattoman eläimen saa ottaa löytä-
jä. (Ml 86)

Jättösarvet
Hirvieläimen jättösarvet kuuluvat löytäjälle. (Ml 83)

Pyyntiluvan nojalla saatu eläin
Pyyntiluvan  nojalla  tapahtuvassa  metsästyksessä 
eläimen haltuunotto on jo monimuotoisempaa. erityi-
sesti nämä asiat tulevat kysymykseen hirvieläinten 
metsästyksessä.

jos pyyntiluvanvarainen riistaeläin (joita voivat 
olla eri syistä johtuen kuusipeura, saksanhirvi, japa-
ninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsä-
peura, euroopanmajava, karhu, susi, ahma, ilves,  
saukko, itämeren norppa, halli, kanadanmajava, villi-
kani, rusakko, metsäjänis, kanadanhanhi, merihanhi, 
sepelkyyhky, peltopyy ja metsäkauris sekä kevätmet-
sästyksessä alli, haahkauros, telkkäuros, tukkakoske-
lon ja isokoskelon urokset) kaatuu toisen alueelle, saa 
tuo toisen alueen metsästysoikeuden haltija ottaa eläi-
men, mikäli hänellä on vastaava pyyntilupa. jos hän ei 
sitä ota, kuuluu eläin sen pyydystäjälle.

jos pyyntiluvan varainen eläin kaatuu sellaiselle 
toisen alueelle, jolla kenelläkään ei ole pyyntilupaa ja 
eläintä on laillisesti metsästetty, kuuluu eläin pyydys-
täjälle.

jos pyyntiluvan varainen eläin kulkeutuu laillisen 
metsästyksen seurauksena haavoittuneena toisen 
 alueelle ja se siellä eläinsuojelullisin perustein lopete-
taan, ei lopettaminen vaikuta haltuunottoon, vaan se 
tapahtuu kuten edellä on selvitetty. jos pyyntiluvan 
varainen eläin kaatuu laillisesti metsästettynä yksityi-
selle tielle, kuuluu eläin sille, jolla on pyyntilupa tien 
kohdalla olevalle alueelle tai pyytäjälle, jos kyseessä 
on eri henkilö tai alueella ei ole pyyntilupaa kenellä-
kään.

jos tällainen eläin lopetetaan maantielle tai rauta-
tielle eläinsuojelullisin perustein, ei se vaikuta hal-
tuunottoon, vaan se tapahtuu kuten edellä on selvitet-
ty, jollei mahdollisista vuokrasopimuksista muuta 
johdu. (Ml 83, 84)

jos metsästysoikeuden haltija ottaa pyyntiluvan 
varaisen eläimen itselleen silloin kun eläin toisen met-
sästämänä on kaatunut tai lopetettu hänen alueelleen, 
katsotaan eläin kuuluvaksi hänen pyyntilupaansa. jos 
eläimen metsästäjä saa sen itselleen takaisin, kuuluu 
se luonnollisesti metsästäjän pyyntilupaan.

lainsäätäjän tarkoituksena on, että riistaeläin pää-
sääntöisesti sen metsästysaikana jää metsästäjälle tai 
metsästysoikeuden haltijalle. Valtiolle se kuuluu vasta 
silloin, kun lakia on pyydystämisessä rikottu edellyt-
täen, että kenelläkään toisella ei ole oikeutta eläimen 
ottamiseen.

Ilmoitus pyyntiluvan nojalla kaadetusta eläimestä
Ilmoitus pyyntiluvanvaraisessa metsästyksessä ta-
pahtuneesta riistaeläimen kaatumisesta ja lopettami-
sesta vieraalle alueelle on tehtävä metsästysoikeuden 
haltijalle joko suullisesti, puhelimitse tai muulla ta-
voin viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun pyy-
dystyksen kohteena ollut eläin on otettu haltuun. Pa-
ras tapa on kuitenkin, mikäli se käytännössä on mah-
dollista, tehdä ilmoitus jo ennen vieraalle alueelle me-
noa. Jollei  metsästysoikeuden  haltijaa  yrityksistä 
huolimatta tavoiteta on ilmoitus tehtävä poliisille. 
Poliisille tehdystä ilmoituksesta lukien kahden vuoro-
kauden kuluttua saa ampuja (= pyydystäjä, metsästä-
jä, pyyntiluvan saaja) pitää eläimen, vaikka naapuri-
alueellakin olisi vastaava pyyntilupa. jos metsästysoi-
keuden haltijalla on oikeus ottaa eläin ja hän sen ottaa, 
katsotaan hänen käyttäneen ampujan sijasta sitä vas-
taavan pyyntiluvan. (Ml 83, Ma 39)

kolarissa kuollut ja / tai lopetettu eläin
kolarissa kuollut tai sen johdosta lopetettu pyynti-
luvan varainen eläin kuuluu sille, jolla on alueella 
pyyntilupa. jos hän ei sitä huoli, mihin ei ole velvolli-
suutta, kuuluu eläin valtiolle.

jos pyyntiluvan varainen eläin lopetetaan poliisin 
toimesta, kuuluu se siinäkin tapauksessa sille, jolla on 
alueella pyyntilupa tai, jos hän ei sitä huoli, valtiolle. 
(Ml 83, 84)

Poliisin tuleekin tällaisissa tapauksissa ilmoittaa 
asiasta metsästykseen oikeutetulle, joka ratkaisee ha-
luaako hän eläimen. jos hän eläimen ottaa, kuuluu se 
hänen pyyntilupaansa. jos edellä mainituissa tapauk-
sissa ei ole pyyntilupaa kenelläkään, kuuluu eläin val-
tiolle.

jos kolarissa kuollut tai lopetettu pyyntiluvan va-
rainen riistaeläin kuolee tai lopetetaan maantielle, 
kuuluu eläin valtiolle (Ml 6, Mtl 112)

Muu riistaeläin
jos pyyntiluvan nojalla ammutaan tai pyydystetään 
sellainen eläin, jota pyyntilupa ei oikeuta kaatamaan, 
kuuluu eläin valtiolle. asia tietenkin käsitellään met-
sästysrikoksena tai -rikkomuksena.

kuolleena löydetty tai lopetettu eläin
kuolleena löydetyn tai lopetetun eläimen saa löytä-
jä/lopettaja ottaa haltuunsa siksi aikaa, kun eläin toi-
mitetaan poliisille tai riistaeläinten tutkimusta suorit-
tavalle tutkimuslaitokselle. (Ml 83)

alueella edellä tässä luvussa tarkoitetaan sekä 
maa- että vesialuetta.
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Hirvieläinten metsästys

Pyyntiluvan sisältö
kuusipeuran,  saksanhirven,  japaninpeuran,  hir-
ven,  valkohäntäpeuran  ja  metsäpeuran  metsästys 
edellyttää pyyntilupaa. Pyyntiluvan hakemista on kä-
sitelty laajasti toisaalla tässä kirjoituksessa.

riistanhoitopiirin myöntämässä pyyntiluvassa sa-
notaan minkälaisia hirvieläimiä lupa oikeuttaa kaata-
maan, kuinka monta ja millä alueella. Yksi hirvieläi-
men kaatolupa oikeuttaa kaatamaan kaksi vasaa.

jos luvassa on eritelty eläimiä iän tai sukupuolen 
suhteen, oikeuttaa lupa kaatamaan vain sellaisia eläi-
miä. esimerkiksi, jos mainitaan aikuinen hirvi, oikeut-
taa se vain aikuisen hirven kaatoon, ei vasojen kaatoon 
sen asemesta. Pyyntiluvassa voi olla myös muita ehto-
ja, joita on noudatettava. (Ml 10, Ma 7, Ml 74)

Ilmoittaminen metsästyksenjohtajista
ennen  metsästykseen  ryhtymistä  on  pyyntiluvan 
saajan ilmoitettava ao. riistanhoitoyhdistykselle met-
sästyksen johtajat ja varajohtajat kirjallisesti. joh-
tajat ja varajohtajat voidaan valita vaikka jokaiselle 
metsästyspäivälle erikseen, kunhan jokaiselle metsäs-
tyskerralle on selkeästi ilmoitettu johtaja, joka seurue-
metsästyksessä on henkilökohtaisesti mukana valvo-
massa ja muussa metsästyksessä, esimerkiksi peura-
vahdissa, muutoin huolehtii metsästyksen kulusta. 
(Ml 28, Ma 23)

Mikäli  johtajaa  ei  ole  määrätty tai hän ei ole 
edellä mainitulla tavalla mukana, ei metsästystä voi 
järjestää. (Ma 23)

riistanhoitoyhdistykselle tehtävällä ilmoituksella ei 
ole määräaikaa, kunhan se on etukäteen tehty. Metsäs-
tyksen aloittamisen suhteen ei mitään muita ilmoituksia 
vaadita. riistanhoitoyhdistys antaa ilmoituksesta pyy-
dettäessä kirjallisen todistuksen. (Ma 23)

Yhteisluvassakin jokaisella seurueella on oltava 
oma johtaja ja useita varajohtajia.

Nimetyn  metsästyksen  johtajan  tehtävät ovat 
hyvin vaativat ja hänelle on asetettu suuri vastuu 
koko metsästyksen läpiviemisen suhteen.

Metsästyksenjohtajan käskyjen noudattaminen
jotta metsästyksenjohtajan käskyillä on riittävää pai-
noarvoa, on metsästykseen osallistuville laissa säädet-
ty velvollisuus niitä noudattaa. tällaisia käskyjä ovat 
ne, joita metsästyksenjohtaja antaa nimenomaan met-
sästysasetuksen 23 §:ssä mainittujen tehtäviensä puit-
teissa. noudattamatta jättämisestä voidaan myös ran-
gaista.

Muita johtajan käskyjä noudatetaan niin kuin po-
rukan henki, hyvät tavat, jahtikuri ja esim. yhdistyk-
sen säännöt edellyttävät.

Metsästyksenjohtajan tehtävät
kuusipeuran,  saksanhirven,  japaninpeuran,  hir-
ven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyk-
sessä tulee olla metsästyksenjohtaja. Metsäkauris 
ei  enää  kuulu  näiden  pyyntiluvanvaraisten  hirvi-

eläinten joukkoon, joten sen metsästyksessä ei tar-
vita metsästyksen johtajaa. Metsästyksen johtajan 
tulee:
1)  suunnitella  käytännön  metsästystapahtumat. 

Määräys tarkoittaa, että metsästyksenjohtajan on 
suunniteltava esimerkiksi, millä tavoin päivän 
metsästys metsästysalueen ja metsästystapojen 
suhteen toteutetaan, millä tavoin kaadoista ilmoi-
tetaan ylimääräisten kaatojen välttämiseksi jne;

2)  antaa  metsästykseen  osallistuville  tarvittavat 
määräykset  metsästyksestä  ja  siinä  noudatet-
tavista  turvallisuustoimenpiteistä. johtajan tu-
lee määrätä, minkälaisia eläimiä voidaan ampua 
ja mitä ei, määrätä turvalliset ampumasektorit 
sekä alueen tiestön käytöstä ampumiseen, määrä-
tä muutoinkin metsästysaseiden turvallisesta käy-
töstä, määrätä, että jokainen metsästykseen osal-
listuva käyttää säädettyä turvavaatetusta sekä 
määrätä, että muut metsästysalueella liikkuvat 
otetaan turvallisuussyistä tarkoin huomioon.

  Metsästyksenjohtaja voi kieltää turvalli-
suussyistä sellaisen henkilön osallistumisen met-
sästykseen, joka ei noudata annettuja turvallisuus-
ohjeita tai -määräyksiä tai sellaisen henkilön, joka 
ei pysty syystä tai toisesta, esimerkiksi juopumuk-
sen johdosta, turvallisesti käsittelemään metsäs-
tysasettaan.

  Metsästyksenjohtaja pystyy antamaan myös 
ohjeita ja määräyksiä rekisteröidyn metsästysyh-
distyksen sääntöjensä mukaan vahvistaman hir-
viohjesäännön puitteissa.

3)  huolehtia,  että  pyyntiluvan  ehtoja  ja  metsäs-
tystä koskevia säännöksiä noudatetaan.

  Pyyntiluvassa olevia ehtoja ovat mm. siinä 
ilmoitettu kaadettavien eläinten määrä. se voi olla 
ilmoitettuna esim. hirven tai valkohäntäpeuran lu-
pina, jolloin yksi lupa oikeuttaa kaatamaan joko 
yhden aikuisen tai kaksi vasaa, tai pyyntiluvassa 
on määrätty, että lupa oikeuttaa kaatamaan niin ja 
niin monta aikuista hirveä ja niin ja niin monta va-
saa. aikuisen hirvieläimen luvalla saa kuitenkin 
aina kaataa 2 vasaa.

  Pyyntiluvan ehto on myöskin, että metsäs-
tys tapahtuu haetulla alueella jne;

    Niitä  metsästystä  koskevia  säännöksiä, 
joiden  noudattamisesta  metsästyksenjohtajan 
tulee  huolehtia, ovat ainakin seuraavat metsäs-
tyslainsäädännön asiat niin; että metsästys tapah-
tuu luvallisella alueella ja että metsästyksellä on 
metsästyksenjohtaja jokaiselle päivälle hänen it-
sensä estyneenä ollessa, seurueeseen ampujina 
osallistuvilla on voimassa olevat metsästyskortti 
ja ampumakoetodistus ja että ase ja patruunat ovat 
siihen metsästykseen soveliaita; että metsästyk-
sessä noudatetaan turvallisuudesta annettuja mää-
räyksiä ja huolehtia kaikissa oloissa, että metsäs-
tys suoritetaan muutoinkin kaikin puolin turvalli-
sesti ihmisiä  tai  toisen  omaisuutta  vaaranta-
matta tai vahingoittamatta; että metsästykseen 
osallistuvat käyttävät punaisia tai oranssinpunai-
sia turvavaatetuksia; että metsästykseen ei käytetä 



338

sellaista ajavaa koiraa kytkemättömänä, jonka sä-
käkorkeus on yli 28 sm.

  edelleen metsästyksenjohtajan tulee huo-
lehtia, että metsästyksessä noudatetaan muutoin-
kin metsästystä koskevia säännöksiä, kuten pyyn-
tivälineistä, esimerkiksi metsästysaseista, ja pyyn-
timenetelmistä annettuja määräyksiä jne.

  Metsästyksen johtajan ei tule sallia metsäs-
tystä ja metsästykseen osallistumista, mikäli met-
sästystä koskevia säännöksiä ei noudateta.

  Muuttuneen metsästyslainsäädännön (1.8.2005) 
johdosta metsästyksenjohtajalla ei ole enää oi-
keutta vaatia tarkastettavakseen aselupia, vaan 
metsästäjä itse vastaa siitä, että hänen aseen hal-
lussapitolupa-asiansa ovat kunnossa. Muuttu-
neen  lainsäädännön  vuoksi  metsästäjän  oma 
vastuu  koko  metsästyksen  suhteen  korostuu 
entisestäänkin. (Ml 28, Ma 22, 23)

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävä  
vaatetus (Ma 22)

kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, val-
kohäntäpeuran ja metsäpeuran  metsästyksessä on mää-
rätty kaikkien metsästykseen osallistuvien käytettäväk-
si  selvästi näkyvää punaista tai oranssinpunaista päähi-
nettä tai päähineen suojusta sekä väriltään samanta-
paista liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatetta.

tämä tarkoittaa sitä, että asuste on punainen tai 
oranssinpunainen eikä minkään muun värinen. käyt-
tövelvollisuus on kaikilla metsästykseen osallistuvil-
la, olivatpa he sitten ampujia, koiranohjaajia, ajomie-
hiä tai vain muutoin metsästystä seuraamaan tulleita. 
turva-asusteita on käytettävä kaikessa edellä mainit-
tujen hirvieläinten metsästyksessä, myös silloin kun 
metsästäjä toimii yksinään. Metsäkauris ei kuulu 
enää näihin pyyntiluvanvaraisiin hirvieläimiin, joten 
sen metsästystä turvavaatevaatimus ei koske, joskaan 
kauriinmetsästyksessäkään ei turvavaatteiden käyttöä  
ole kielletty.

Hirvieläinten metsästykseen käytettävät  
aseet ja patruunat (Ma 16)

Metsästyksenjohtajan tulee huolehtia, että kuusipeu-
ran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntä-
peuran ja metsäpeuran metsästyksessä käytetään sään-
nösten edellyttämiä metsästysaseita ja patruunoita 
(Ma 16, Ma 23)

Hirven metsästykseen ja ampumiseen käytettävän 
aseen tulee olla rihlattu luotiase eli metsästyskivääri. 
Patruunalta edellytetään, että luoti ei  saa olla koko-
vaippainen. luodin painon on oltava vähintään 9 
grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun-
suusta mitattuna 2 700 Joulea (e 100 > 2 700 j) tai, 
jos luoti on painoltaan vähintään 10 grammaa, osu-
maenergiaksi riittää 2 000 Joulea (e 100 > 2 000 j). 
Patruuna voi olla joko tehdas- tai omavalmisteinen. 
Hirven metsästykseen ja ampumiseen ei voi käyttää 
muuta asetta eikä haulikon ns. täyteistä eli haulikkoa 
varten valmistettua luotia. (Ma 18)

Haavoittuneen tai loukkaantuneen hirvieläimen 
lopettaminen

Haavoittuneen tai loukkaantuneen hirven voi lopettaa 
tarkoitukseen sopivalla ampuma-aseella. edellytyk-
senä on kuitenkin, et tä hirvi on jo siinä tilassa, että se 
on metsästäjän haltuunottama eikä enää pääse pake-
nemaan. kyse on siis jo eläinsuojelullisesta lopetta-
misesta. sama koskee kaikkia muitakin hirvieläimiä. 
(Ma 19)

Valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, 
japaninpeuran  ja  kuusipeuran  ja  metsäkauriin 
metsästykseen ja ampumiseen voi käyttää haulikkoa 
varten valmistettua luotia. Haulikon kaliiperin on ol-
tava 10–20. näiden hirvieläinten metsästykseen käy-
tettävän luotiaseen tulee olla rihlattu. Patruuna voi 
olla tehdas- tai omavalmisteinen. luoti ei saa olla ko-
kovaippainen. luodin painon on oltava vähintään 6,0 
grammaa ja osumaenergian piipun suusta mitattuna 
100 metrin päässä 2 000 Joulea (e 100 > 2 000 j). jos 
luoti painaa vähintään 8 grammaa, voi osumaenergia 
olla vähintään 1 700 Joulea (e 100 > 1 700 j). eläi-
men voi lopettaa tarkoitukseen sopivalla ampuma-
aseella, kuten hirvenkin (Ma 16, 19).

Metsäkauriin metsästykseen ja ampumiseen saa 
käyttää haulipatruunalla ladattua haulikkoa sekä hau-
likkoa varten valmistettua luotia. Haulikon kaliiberin 
on oltava 10–20. (Ma 17, 18)

Metsäkauriin metsästykseen käytettävän luotiaseen 
tulee olla rihlattu. Patruuna voi olla tehdas- tai oma-
valmisteinen. luoti saa olla kokovaippainenkin. luo-
din painon on oltava vähintään 3,2 grammaa ja osu-
maenergian piipun suusta 100 metrin päässä mitattuna 
vähintään 800 Joulea. (e 100 > 800 j) (Ma 16)

Metsäkauriin metsästykseen saa käyttää myös jou-
siasetta. jos jousiasetta käytetään ampumiseen, on sen 
kärjen tietenkin oltava sellainen, että asianmukainen 
osuma on heti tappava. kärjen on myös oltava leik-
kaava ja halkaisijaltaan vähintään 22 millimetriä. jou-
sen jännittämiseen tarvittavan voiman tulee olla vä-
hintään 180 newtonia. (180 n) (Ma 20)

Haavoittuneen tai loukkaantuneen metsäkauriin 
saa lopettaa tarkoitukseen sopivalla ampuma-aseella 
tai metsästysjousella. (Ma 19 )

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät koirat
Metsästyksenjohtajan tulee huolehtia myös siitä, min-
kälaisia koiria metsästykseen käytetään. rajoituksia 
ei ole kovin paljon. On kuitenkin määrätty, että hir-
vieläimen metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättö-
mänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on 
enemmän kuin 28 senttimetriä. suurempaakin ajavaa 
koiraa saa käyttää, kunhan se koko metsästyksen ajan 
on kytkettynä. Muutoin kaikki koirarodut ovat sallit-
tuja.

Metsäkauriin metsästyksessä saa käyttää enintään 
28 senttimetrin säkäkorkuista ajavaa koiraa kytkemät-
tömänä vain syyskuun viimeisestä lauantaista tammi-
kuun loppuun. koiran käytöstä kauriin metsästykses-
sä vastaa aina metsästäjä itse. (Ma 12)
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Hirvieläinten metsästykseen liittyvät ilmoitukset
Pyyntiluvan saajan eli metsästäjän on lain ja asetuk-
sen velvoittamana tehtävä eri syistä ilmoituksia riis-
tanhoitoyhdistykselle, naapurialueen metsästysoikeu-
denhaltijalle ja poliisille kuusipeuran, saksanhirven, 
japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsä-
peuran metsästykseen liittyen.

Metsäkauriin metsästäjän on niinikään tehtävä saa-
lisilmoitus riistanhoitopiirille metsäkauriin ampumi-
sesta.

Ilmoitukset poliisille
Pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen metsästyksessä on 
joissakin tapauksessa tehtävä ilmoitus poliisille. ilmoi-
tus on tehtävä, kun pyyntiluvan alainen hirvieläin lail-
lisessa metsästyksessä on kaatunut lupa-alueen ulko-
puolelle ja kun tuon alueen metsästysoikeuden halti-
jaa tai maanomistajaa ei ole tavoitettu. tuosta poliisil-
le tehdystä ilmoituksesta kahden vuorokauden kulut-
tua jää hirvi ampujalle, mikäli tuona aikana ei ole yh-
teyttä naapurialueen metsästysoikeuden haltijaan saa-
tu. (tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita 
pyyntiluvanvaraisia riistaeläimiä). nykyajan ”viesti-
yhteiskunnassa” on melko helppo selvittää, kenen 
alueelle eläin on kaatunut ja samalla myöskin tavoit-
taa maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija. eläi-
men ampujan on aktiivisesti pyrittävä asia selvittä-
mään eikä poliisille ilmoittaminen mahdollista passii-
vista odottelua. (Ml 83)

ilmoitus tulee tehdä myös silloin, kun hirvieläin tai 
muukin eläin lopetetaan puhtaasti eläinsuojelullisista 
syistä. (ell 14, 36)

Haavoittuneesta hirvieläimestä ei metsästysase-
tuksen 40 §:n muutoksen johdosta tarvitse tehdä il-
moitusta poliisille sen poistuessa omalta alueelta tai 
jäädessä metsään. kihlakuntien poliisilaitoksilla saat-
taa kuitenkin jo eläinsuojelullisista syistä olla ohjeita 
tai toivomuksia menettelytavan suhteen, jolloin nämä 
on syytä ottaa huomioon.

kuitenkin, kun hirvieläintä on haavoitettu on sitä 
pyrittävä auttamaan eli  lopettamaan se mahdolli-
simman nopeasti. Mikäli haavoittunut eläin tai sellai-
sen jäljet havaitaan maastossa, on siitä ilmoitettava 
sen alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle 
tai poliisille. Metsästäjien tulee yhdessä tuumin huo-
lehtia alueellaan, yhteislupa-alueella ja myös vieraalla 
alueella siitä, että haavoittunut hirvi saadaan lopetet-
tua ja metsästä pois. (Ml 84, Ma 40)

Valtiolle kuuluvasta kuolleena  löydetystä riista-
eläimestä on ilmoitus tehtävä poliisille. (Ml 83)

Ilmoitus metsästysoikeuden haltijalle
Ilmoitus  metsästysoikeuden  haltijalle on tehtävä 
silloin, kun laillisessa metsästyksessä ammuttu kuusi-
peura, saksanhirvi, japaninpeura, hirvi, valkohäntä-
peura tai metsäpeura kaatuu toisen alueelle. ilmoitus 
olisi hyvä tehdä jo ennen vieraalle alueelle menemis-
tä, mutta sen ehtii kyllä tehdä eläimen haltuunoton jäl-
keenkin. ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 
seuraavana  päivänä  haltuunoton  jälkeen. se voi-

daan tehdä joko suullisesti, puhelimitse, kirjallisesti 
tai muulla tavoin. Merkitystä ei ole sillä, onko naapu-
rialueella edellä mainitun vastaavan hirvieläimen lu-
paa vai ei, ilmoitus on joka tapauksessa tehtävä.

jos metsästysoikeuden haltijaa ei tavoiteta, ilmoi-
tetaan tapahtuma vasta siinä vaiheessa poliisille. am-
puja (= metsästäjä, pyyntiluvan saaja) saa hirvieläi-
men itselleen kahden vuorokauden kuluttua ilmoituk-
sen jättämisestä poliisille, riippumatta siitä, onko vie-
raalle alueelle vastaavaa pyyntilupaa vai ei.

jos vieraan alueen metsästysoikeuden haltijalla on 
vastaava hirvieläimen pyyntilupa, voi hän ottaa eläi-
men tai luovuttaa sen ampujalle. jos kenelläkään ei 
pyyntilupaa ole, jää eläin ampujalle. Merkitystä eläi-
men haltuunotolle ei ole sillä, onko eläin tavattu naa-
purialueelta jo kuolleena vaiko lopetettu siellä. (Ml 
83, 84, Ma 39)

Ilmoitukset riistanhoitoyhdistykselle
Ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle on tehtävä, kuten 
alussa mainittiin, metsästyksenjohtajasta ja varajohta-
jasta ennen jahtiin ryhtymistä. jahdin jälkeen luvan-
saajan on ilmoitettava rhy:lle pyyntiluvan nojalla ta-
pahtuneen metsästyksen tuloksesta. Metsästysasetus 
edellyttää, että ilmoitus tehdään seitsemän  päivän 
kuluessa siitä, kun luvassa mainitut eläimet on kaa-
dettu tai seitsemän päivän kuluessa rauhoitusajan 
alettua, jos eläimiä on jäänyt kaatamatta tai niitä on 
kaatunut vasta viimeisenä metsästyspäivänä. (Ma 9)

ilmoituksessa on  mainittava kaadettujen hirvi-
eläinten aikuisten ja vasojen lukumäärät, niiden suku-
puoli sekä kaatamisajankohta.

riistanhoitoyhdistys ja riistanhoitopiiri voivat pyy-
tää myös muita tietoja kaadoista ja eläimistä, esimer-
kiksi niiden sarvityyppejä, jolloin nämäkin on syytä 
ilmoittaa.

Ilmoitus riistanhoitopiirille metsäkaurissaaliista
Metsäkauris ei kuulu pyyntiluvanvaraisten hirvi-
eläinten joukkoon, vaikka se edelleenkin on hirvieläin. 
Silti  metsäkaurissaaliista  on  metsästäjän  tehtävä 
ilmoitus. Metsästäjän on tehtävä tuo ilmoitus suo-
raan alueensa riistanhoitopiirille. ilmoitus on tehtä-
vä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun metsäkau-
ris  on  tullut  ammutuksi  joko kirjeitse, faksilla tai 
sähköpostilla. ilmoituksessa on mainittava ammutun 
eläimen ikä (aikuinen tai vasa), sukupuoli, pyynti-
ajankohta sekä pyyntipaikka tilan tarkkuudella. edel-
leen on ilmoitettava kuuluiko tila metsästysseuran tai 
metsästysseuran alueeseen vai onko kyseessä erillinen 
tila sekä minkä suuruinen metsästysseuran tai metsäs-
tysseurueen koko metsästysalueen pinta-ala on. jos 
saalis on saatu erilliseltä tilalta, tulee myös tämän ti-
lan pinta-ala ilmoittaa. (Ma 12, Mkas 2)

Metsäkauriin metsästys ei edellytä pyyntilupaa 
eikä siitä mene kaatolupamaksua.

kaatolupamaksujen suorittaminen
ilmoitukseen on liitettävä aina mukaan myös tosite 
kaatolupamaksujen suorittamisesta, mikäli pyynti-
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luvalla on hirvieläimiä saatu. Maksu on maksettava 
viimeistään 7 päivän kuluttua kyseisen hirvieläimen 
rauhoitusajan alettua. (laki rhm 4)

riistanhoitoyhdistyksen on lähetettävä tiedot 14 
vrk:n kuluessa kyseisen hirvieläimen rauhoitusajan 
alkamisesta riistanhoitopiirille, joten metsästäjienkin 
on tehtävä ilmoitukset ajallaan.

riistanhoitopiirin tulee ilmoittaa tiedot edelleen 
MMM:lle. (Ma 9)

Jos luvansaaja laiminlyö maksaa kaatolupamak-
sun määräaikaan mennessä, on poliisipiirin päällikön 
pantava se maksuun eli ulosottoon. Maksu saadaan 
periä ilman eri tuomiota tai päätöstä. Pyyntiluvan mu-
kana seuraa maksulomake ja tiedot, minne maksu on 
maksettava. (laki rhm 5)

jos ammutaan ylimääräisiä hirvieläimiä on myös 
niistä maksettava ”kaatolupamaksu”.

kun metsästys menee pieleen
kun metsästys joskus hyvästä ja vilpittömästä yrityk-
sestä huolimatta menee pieleen, eli kaadetaan rauhoi-
tettuja, ylimääräisiä tai väärän lajisia tai ikäisiä tai 
väärää sukupuolta olevia eläimiä, on luvansaajan eli 
metsästäjän ryhdyttävä  oma-aloitteisesti  toimeen. 
jotta asia sujuisi enemmittä seuraamuksitta, on asiasta 
heti ilmoitettava poliisille. eläin on tietenkin pistet-
tävä ja suolistettava, etteivät lihat pilaannu. Metsästä-
jän toimesta on myös tarkoituksenmukaista toimittaa 
eläin poliisin esittämään paikkaan. jos seurue on 
muuten huolimattomuudesta syyllistynyt hirvieläi-
men kaadossa lainvastaiseen tekoon, on sekin syytä 
hoitaa oma-aloitteisesti poliisin tietoon, koska salai-
lulla teosta helposti muodostuu metsästysrikos.

Hirvieläinten metsästykseen liittyen saattaa joskus 
tulla kyseeseen metsästyksen ulkopuolinen tapahtu-
ma. tällaisia ovat kolarissa kuollut tai sen jälkeen lo-
petettu hirvieläin ja poliisin tai jonkin muun henki-
lön eläinsuojelullisesta tai muusta syystä suorittama 
hirvieläimen lopettaminen.

kolarissa  kuollut kuusipeura, saksanhirvi, japa-
ninpeura, hirvi, valkohäntäpeura ja metsäpeura kuu-
luu metsästysaikana sille, jolla on vastaava pyyntilupa 
alueelle. Pyyntiluvan saaja voi halutessaan ottaa täl-
laisen hirvieläimen  tuolloin itselleen, mutta velvolli-
suutta ei siihen ole. Muussa tapauksessa eläin kuuluu 
valtiolle. samoin menetellään silloin, kun tällainen 
eläin on lopetettu.

Metsäkauris, joka ei kuulu pyyntiluvan varaisiin 
hirvieläimiin, metsästysaikana metsästysoikeuden 
haltijalle ja muulloin valtiolle. Mikäli tällainen metsä-
kauris kuolee tai lopetetaan maantielle tai rautatielle, 
kuuluu se aina valtiolle. (Ml 6, Mtl 112)

kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, 
valkohäntäpeuran tai metsäpeuran kaatuessa laillises-
sa metsästyksessä yksityiselle tielle, kuuluu eläin sil-
le, jolla on tien kohdalla olevalla alueella pyyntilupa 
tai sen metsästäjälle. Metsäkauris kuuluu metsästys-
alueen metsästysoikeuden haltijalle.

edellisessä kohdassa mainittujen hirvieläinten 
kaatuessa laillisesti metsästettynä maantielle tai rauta-

tielle, kuuluu eläin sitä ampuneelle, jollei maantien tai 
rautatien mahdollisista vuokrasopimuksista muuta 
johdu. ilmoitusmenettelyä maanomistajalle, valtiolle, 
on kuitenkin aina noudatettava. (Ml 6, 83, 84, Mtl 
112).

jos hirvieläimen pyyntiluvan nojalla on ammuttu 
sellainen hirvieläin,  jota  lupa  ei  oikeuta  kaata-
maan, kuuluu eläin valtiolle. asia tietenkin käsitel-
lään metsästysrikoksena tai -rikkomuksena ja eläi-
mestä on suoritettava pyyntilupamaksu valtiolle.

Hirvieläinten metsästys ML:n 8 §:n mukaisella 
alueella

kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, 
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästys edellä 
mainitulla alueella poikkeaa joiltakin osin siitä, mitä 
edellä on kirjoitettu. kyseessä ovat ne lapin ja Oulun 
läänin kunnat, joissa kotikunnassa sen asukkaalla on 
oikeus metsästää valtion maalla. Metsästykseen liitty-
en eroa on siinä, kenelle tällainen hirvieläin näillä alu-
eilla kuuluu, koska samalle alueelle on muusta suo-
mesta poiketen voitu myöntää useita pyyntilupia eri 
hakijoille. jos hirvieläin yksityisellä alueella laillises-
ti metsästettynä kaatuu tuollaiselle valtion maalle, on 
eläintä tarjottava kaikille siellä pyyntiluvan omaavil-
le. jos halukkaita eläimen ottajia on useita, lienee pa-
ras tapa ratkaista asia arvalla. jos kukaan ei eläintä 
ota, saa sen metsästäjä. Ml:n 8 §:n mukaisella alueel-
la saatu metsäkauris kuuluu metsästäjälle.

Päinvastaisessa tapauksessa, kun tällaisella valtion 
maalla ammuttu hirvieläin kaatuu yksityiselle maalle, 
ratkaistaan asia niin kuin muuallakin maassa. Periaat-
teena on se, että kaikkia asianosaisia kuullaan ja pää-
tös tehdään vaikkapa yhdessä. Menettelystä seuruei-
den kesken voidaan sopia myös etukäteen, mikä on 
suositeltavaakin.

rajavyöhyke ei vaikuta siihen, kenelle eläin kuu-
luu, vaan ratkaisu tehdään aikaisemmin selvitetyllä ta-
valla.

Hirvieläinten metsästysaika
eri hirvieläinten metsästysajat vaihtelevat eläinlajeit-
tain, mutta ovat koko maassa aina samanpituiset. ase-
tus tuntee rauhoitusajat, mutta ohessa ne on käännet-
ty metsästysajoiksi:

hirvi; syyskuun viimeisen lauantain alusta joulu-
kuun 31. päivän loppuun.

kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsä-
peura ja valkohäntäpeura; syyskuun viimeisen lau-
antain alusta tammikuun loppuun.

metsäkaurisuros 16.5.–15.6. ja 1.9.–31.1.
metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa 1.9.–

31.1. Vahinkojen estämiseksi voidaan metsäkauriita 
metsästää pyyntiluvalla rauhoitusajoista poiketen seu-
raavasti: metsäkaurisurosta 16.6.–31.8. ja 1.2.–15.5. 
sekä metsäkaurisnaarasta ja -vasaa 1.2.–31.8.

rauhoitettuja ovat aina hirven, valkohäntäpeuran, 
metsäpeuran, metsäkauriin, japaninpeuran, saksanhir-
ven ja kuusipeuran naaraat, joita vuotta nuorempi jäl-
keläinen seuraa. (Ma 25)
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Metsäkauriin metsästys
Metsäkauris on pienin hirvieläimemme, mutta vähäi-
semmästä koostaan huolimatta lukeutuu suurriistaam-
me. kauriin metsästys poikkeaa kuitenkin muiden 
hirvieläinten metsästyksestä monella tavoin. sen met-
sästämiseen ei  tarvita riistanhoitopiirin myöntämää 
pyyntilupaa, vaan sen metsästämisestä päättää met-
sästysoikeuden haltija. Metsäkauriin metsästys edel-
lyttää tietenkin, että metsästäjällä on alueelleen sellai-
nen metsästysoikeus tai oikeus metsästää (metsästys-
lupa), joka oikeuttaa sen ampumiseen. alueelle on ol-
tava joko kaiken riistan metsästysoikeus, hirvieläinten 
metsästysoikeus taikkapa vain metsäkauriin metsäs-
tysoikeus. Pienriistan metsästysoikeus tai metsästys-
lupa tai pelkän hirven metsästysoikeus ei pyyntioi-
keutta anna.

Metsäkauriin metsästys ei edellytä metsästys-
alueelta vähimmäispinta-alaa, vaan oikeus metsästyk-
seen on pienilläkin alueilla ja tiloilla.

Metsäkauriin metsästysaika on useampijakoinen, 
sillä uroskauriin metsästysajat ovat 16.5.–15.6. ja 
1.9.–31.1. ja naaraan vasan 1.9.–31.1.

Metsäkaurista voidaan poikkeavasti metsästää 
myös rauhoitusaikana pyyntiluvalla, mikäli se on tär-
keää viljelyksille tai metsätaloudelle aiheutuvien va-
hinkojen estämiseksi, kuten edellisessä kappaleessa 
on sanottu.

Metsäkaurisnaaras,  jota  vuotta  nuorempi  jäl-
keläinen eli vasa seuraa, on aina rauhoitettu.

Metsäkauriiden metsästyksessä ei tarvitse käyttää 
punaista tai oranssinpunaista turvavaatetusta, eikä sen 
metsästyksessä tarvita metsästyksenjohtajaa.

Metsäkauriin metsästyksessä saa käyttää kytke-
mättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus 
on enintään 28 senttimetriä. ajavan koiran käyttö kyt-
kemättömänä metsästyksessä on kuitenkin sallittua 
vain syyskuun viimeisestä lauantaista tammikuun 
loppuun.

kauriin metsästyksessä saa käyttää rihlattua  luo-
tiasetta,  haulikkoa  ja  jousiasetta. rihlatun luotia-
seen luodin painon tulee olla vähintään 3,2 grammaa. 
luoti saa olla joko koko- tai puolivaippainen ja sen 
osumaenergian tulee olla vähintään  e 100 = 800 j.

käytettäessä haulikkoa kaurista saa ampua sekä 
hauli- että ns. täyteispatruunalla. käytettäessä ampu-
miseen itselataavaa asetta eli ns. puoliautomaattia, saa 
käyttää asetta, jonka lippaaseen mahtuu 3 patruunaa 
piipussa olevan yhden patruunan lisäksi.

käytettäessä jousiasetta metsäkauriin metsästyk-
seen, edellytetään, että jousiaseen jännittämiseen tar-
vittavan voiman on oltava vähintään 180 newtonia 
(180 n). jousen nuolen kärjen on oltava sellainen, että 
nuolen kärki on leikkaavaa mallia ja halkaisijaltaan 
vähintään 22 milliä ja asianmukainen osuma on heti 
tappava. Varsijousen käyttäminen metsästykseen on 
kiellettyä.

Metsäkauriin metsästämiseen on suoritettava am-
pumakoe vain, mikäli sitä metsästetään  rihlatulla 
luotiaseella. Haulikolla tai jousiaseella metsästettäes-
sä ampumakoetta ei tarvitse suorittaa. (Todettakoon 

samalla tässä yhteydessä myös se, että metsästettäes-
sä valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, 
kuusipeuraa tai japaninpeuraa vain haulikolla, jonka 
patruunassa on haulikkoa varten valmistettu luoti eli 
ns. täyteinen, ei ampumakoetta tällöinkään tarvitse 
suorittaa. Haulipatruunan käyttö näiden eläinten 
osalta on kielletty)

saaliiksi saadusta metsäkauriista on tehtävä  il-
moitus 7 vuorokauden kuluessa siitä kun saalis on 
saatu. ilmoitus tehdään suoraan riistanhoitopiirille 
kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla varsin seikkaperäi-
sesti, kuten edellä  kohdassa ”ilmoitus riistanhoitopii-
rille metsäkauriin metsästyksestä”  on sanottu.

karhun metsästys

karhun metsästys on säädetty pyyntiluvan varaiseksi 
muualla maassa, paitsi poronhoitoalueella joka met-
sästysasetuksella on jaettu itäiseen ja läntiseen poron-
hoitoalueeseen karhun kaatokiintiöiden vuoksi. (Ma 
5) Pyyntiluvan hakemista on laajasti selvitetty toisaal-
la tässä kirjoituksessa.

karhun metsästysaika
karhun on pääsääntöisesti aina  rauhoitettu koko 
maassa. karhun metsästys on kuitenkin eräin edelly-
tyksin mahdollista. Poronhoitoalueen itäiselle ja länti-
selle osalle kummallekin voi MMM antaa metsästys-
kiintiön, ja silloin on metsästys mahdollista 20.8.–
31.10. välisenä aikana. (Ma 24, 5).

Muualla maassa karhua saa erityisen pyyntiluvan 
nojalla metsästää niin ikään 20.8.–31.10. välisenä ai-
kana. Pyyntiluvan myöntää riistanhoitopiiri MMM:n 
antamien pyyntiluparajoitusten puitteissa.

Metsästyksen saa kohdistaa vain sellaisten yksilöi-
den pyyntiin, joihin pyyntilupa antaa mahdollisuuden. 
(Ma 28)

Pyyntilupa ei oikeuta kaatamaan naaraskarhua, 
jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, eikä myös-
kään sen tällaisia pentuja. karhun metsästys ei edelly-
tä metsästyksen johtajia ja pyyntiluvan saajan asia on 
ratkaista, ketkä saavat osallistua metsästykseen.

jos pyyntiluvan nojalla ammutaan rauhoitettu kar-
hu, jota lupa ei oikeuta kaatamaan, kuuluu karhu val-
tiolle. asia käsitellään tietenkin metsästysrikoksena 
tai -rikkomuksena.

Metsästyksen edellytyksenä pyyntiluvan lisäksi on 
metsästyskortti ja sillä, joka toimii ampujana, ampu-
ma-aseen hallussapito-oikeus sekä, että henkilö on 
suorittanut karhunmetsästyksessä tarvittavan ampu-
makokeen. (Ml 21)

karhun metsästykseen käytettävä ase
karhun ampumiseen käytettävältä aseelta edellyte-
tään, että ase on rihlattu luotiase. Patruunalta edelly-
tetään, että sen luoti ei saa olla kokovaippainen. luo-
din on painettava vähintään 9 grammaa ja sen osuma-
energian on oltava 2 700 Joulea (e 100 > 2 700 j) tai, 
jos luoti painaa vähintään 10 grammaa, osumaenergi-
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an on oltava vähintään 2 000 Joulea (e 2 000 j). Pat-
ruuna saa olla tehdas- tai omavalmisteinen. (Ma 16)

karhun ampumiseen saa käyttää vain sellaista itse-
lataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enintään 
kaksi patruunaa. (Ma 16, 5 mom.)

karhun ampumiseen ei saa käyttää muunlaista 
asetta eikä haulikkoa varten valmistettua luotia eli 
täyteistä. (Ma 18)

Haavoittuneen tai loukkaantuneen karhun saa kui-
tenkin lopettaa tarkoitukseen soveltuvalla ampuma-
aseella, niin kuin muutkin riistaeläimet. (Ma 19)

Ilmoitukset karhun metsästyksestä
Pyyntiluvan varaisen karhun kaatuessa laillisessa met-
sästyksessä vieraalle alueelle lupa-alueen ulkopuolel-
le, taikka kun se sinne lopetetaan, menetellään samal-
la tavalla kuin hirvieläimenkin kohdalla. (ks. ao. koh-
ta)

Ilmoitukset pyyntiluvan varaisessa karhun met-
sästyksessä tehdään karhun kaatamisesta ilmoitetaan 
suoraan riistanhoitopiirille ensimmäisenä arkipäivä-
nä, kun luvassa tarkoitettu eläin on tullut kaadettua. 
jos lupa on jäänyt käyttämättä tai eläimiä jäänyt kaa-
tamatta, ilmoitus tehdään ao. riistanhoitoyhdistyk-
selle 7 päivän kuluessa rauhoituksen alettua. (Ma 9)

jos karhu haavoittuu metsästyksessä on siitä vii-
pymättä ilmoitettava poliisille. (Ma 40)

kiellot karhunmetsästyksessä
kiellettyä karhun metsästyksessä on sen ajaminen 
pesästä ja ampuminen pesältä. karhua ei saa ampua 
haaskalta eikä käyttää hyväksi haaskaa. Haaskaksi 
katsotaan myös karhun itsensä tappaman eläimen raa-
to. karhua ei saa ampua sellaiselta pellolta, jolta satoa 
ei ole korjattu. karhun metsästyksessä ei saa käyttää 
apuna minkäänlaista ravintoon liittyvää houkutinta.

ravintohoukuttimeksi luetaan myös haaska. sa-
moin ravintohoukuttimeksi luetaan esimerkiksi pel-
lolle osittain korjaamatta jätetty kaura. nämä mää-
räykset on otettu asetukseen sen vuoksi ettei karhun 
metsästys muodostuisi liian helpoksi.

karhun metsästyksessä ei saa käyttää sellaista itse-
lataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enemmän 
kuin 2 patruunaa. (Ma 16)

karhun metsästyksessä ei myöskään saa käyttää 
ääntä synnyttävää koneellista laitetta. (Ma 14 a)

karhun kiintiömetsästys
Poronhoitoalueella (Poronhl 2) voidaan karhua met-
sästää ilman pyyntilupaa kiin tiöön perustuen. edelly-
tyksenä on kuitenkin, että MMM on määrännyt met-
sästysasetuksen 5 §: n mukaisesti kiintiöt. Poronhoi-
toalue on jaettu itäiseen ja läntiseen osaan, joilla kum-
mallakin on omat kiintiönsä. Metsästäjältä edellyte-
tään, että hänellä on karhunmetsästysoikeus, metsäs-
tyskortti, luvallinen ja vaadittu metsästyskivääri sekä 
ampumakoetodistus. Omassa kunnassa kotipaikka-
kuntalaisilla on oikeus metsästää valtion maalla lakiin 
perustuen, ulkopuolisten on hankittava metsästyslupa 
valtion maille.

MMM:n poronhoitoalueen itäiselle ja läntiselle 
osalle määräämiä eläinkiintiöitä on noudatettava. sa-
notuilla alueilla metsästyksessä tapetusta karhusta on 
välittömästi ilmoitettava Lapin riistanhoitopiirille. 
annetun kiintiön tultua täyteen lapin riistanhoitopii-
rin on määrättävä karhunmetsästys alueella lopetetta-
vaksi. Määräyksestä on tiedotettava riittävän tehok-
kaasti. tämä edellyttää maakuntalehtien, televi sion ja 
radion käyttöä ilmoittamisessa. (Ma 5 Poronhl 2)

Metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen met-
sästäjien  tietoon  kolmen  päivän  kuluessa  määrä-
yksen antamisesta. tämän jälkeen kiintiön ylittämi-
nen on metsästysrikos (Ma 5). jos karhua jahdataan 
kiintiön täyttymisen jälkeen, syyllistytään tällöin met-
sästysrikokseen, aina rauhoitetun riistaeläimen met-
sästykseen ja kiintiön rikkomiseen.

Muuta eroa karhun metsästyksessä ei ole muuhun 
maahan nähden.

Suden metsästys

susi on aina rauhoitettu riistaeläin muualla kuin po-
ronhoitolain (848/90) 2 §:ssä tarkoitetulla alueella. 
sutta voidaan siellä metsästää pyyntiluvan nojalla. 
Muualla maassakin sitä on mahdollista metsästää riis-
tanhoitopiirin myöntämällä pyyntiluvalla eräin hyvin 
tiukoin edellytyksin. MMM määrää riistanhoitopii-
reille hyvin rajoitetut pyyntilupakiintiöt.

Suden metsästysaika ja metsästysalueet
suden metsästysaika on poronhoitolain 2 §:ssä tar-
koitetulla poronhoitoalueella 1.10.–31.3. välinen aika. 
Muualla maassa susi on aina rauhoitettu. suden met-
sästys on kuitenkin mahdollista pyyntiluvalla. sen 
metsästysaika on tuolloin 1.11.–31.3. eli kuukautta 
lyhyempi kuin poronhoitoalueella. Pyyntilupa-asioita 
on käsitelty laajasti toisaalla tässä kirjoituksessa. (Ma 
24, 28) Pyyntiluvan saajan asia on ratkaista, ketkä 
saavat osallistua metsästykseen.

Metsästyksen edellytyksenä pyyntiluvan lisäksi on 
metsästyskortti. ampujana metsästykseen osallistu-
valla on oltava ampuma-aseen hallussapito-oikeus. 
ampumakoetta sudenmetsästys ei edellytä. Metsästä-
jällä on tietenkin oltava metsästysoikeus pyynti-
alueelle.

Suden metsästykseen käytettävä ase ja muut 
pyyntilaitteet

Suden ampumiseen käytettävältä aseelta edellyte-
tään, että ase on rihlattu luotiase tai 10–20 kaliiperin 
haulikko. jos rihlattua luotiasetta käytetään suden 
metsästykseen on patruunan luodin painon oltava vä-
hintään 3,2 grammaa ja osumaenergian 100 metrin 
päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea. 
(e100>800 j).

Patruuna saa olla tehdas- tai omavalmisteinen.
käytettäessä haulikkoa, voidaan sutta ampua sekä 

haulipatruunalla että haulikkoa varten valmistetulla 
luotipatruunalla eli ”täyteisellä”.
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suden metsästyksessä saa käyttää vain sellaista it-
selataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enintään 
kaksi patruunaa. (Ma 16 , 5 mom.)

suden metsästyksessä ei saa käyttää ääntä synny-
tävää koneellista laitetta. (Ma 14 a)

Haavoittuneen tai loukkaantuneen suden saa lopet-
taa tarkoitukseen soveltuvalla ampuma-aseella.

Ilmoitukset suden metsästyksessä
Pyyntiluvan varaisen suden kaatuessa laillisessa met-
sästyksessä vieraalle alueelle lupa-alueen ulkopuolel-
le, taikka kun se sinne lopetetaan, menetellään samalla 
tavalla kuin hirvieläimenkin kohdalla. (ks. ao. kohta)

Ilmoitukset pyyntiluvan varaisessa suden met-
sästyksessä tehdään sen kaatamisesta suoraan riistan-
hoitopiirille ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun lu-
vassa tarkoitettu eläin on tullut kaadetuksi. jos lupa 
on jäänyt käyttämättä tai eläimiä on jäänyt kaatamat-
ta, ilmoitus tehdään ao. riistanhoitoyhdistykselle  7 
päivän kuluttua rauhoituksen alkamisesta. (Ma 9)

Jos  susi haavoittuu metsästyksessä,  on  siitä  il-
moitettava koko maassa heti poliisille. (Ma 40)

Ilveksen, saukon ja ahman metsästys

ilves ja saukko ovat aina rauhoitettuja riistaeläimiä 
kuten karhu ja susikin. niiden metsästystä voidaan 
kuitenkin suorittaa samoista poikkeuksellisista syis-
tä MMM:n määräämän kiintiön ja riistanhoitopiirin 
kiintiön perusteella myöntämän pyyntiluvan nojalla. 
ilveksen metsästysaika on tällöin 1.12.–28.2. ja sau-
kon 1.11.–30.4.

Metsästyksen tuloksen ilmoittamisessa menetel-
lään samalla tavoin kuin suden ja karhunkin kohdalla. 
Haavoittuneesta ilveksestä on ilmoitettava viipymättä 
poliisille.

Ilveksen metsästyksessä saa käyttää sellaista rih-
lattua luotiasetta, jossa luodin paino on vähintään 3,2 
grammaa ja osumaenergia vähintään e 100 = 800 j. 
luoti saa olla joko koko- tai puolivaippainen. il-
veksen ampumiseen saa käyttää myös haulipatruunal-
la tai täyteisellä ladattua haulikkoa. ilveksen pyynnis-
sä on myös sallittua käyttää elävän pyytävää louk-
kua.

Saukon metsästyksessä  saa käyttää sellaista rih-
lattua luotiasetta, jossa luodin paino on vähintään 2,5, 
grammaa ja osumaenergia vähintään e 100 = 200 j. 
luoti saa olla joko koko tai puolivaippainen. saukon 
ampumiseen saa käyttää haulikkoa. saukon pyynnissä 
on myös sallittua käyttää ns. heti tappavia rautoja sekä 
elävän pyytävää loukkua.

Ahman  metsästykseen  ei  myönnetä  poikkeuk-
sellisistakaan  syistä  pyyntilupia.  kuitenkin,  jos 
ahma  on  jostakin  syystä  haavoittunut  tai  louk-
kaantunut, on siitä viipymättä ilmoitettava poliisil-
le.

Hylkeiden metsästys

Maassamme elää kaksi  metsästettävää  hyljelajia, 
merialueella halli eli harmaahylje ja itämerennorppa. 
näiden metsästys on kuitenkin mahdollista vain 
MMM:n riistanhoitopiirikohtaisesti määräämällä 
kiintiöllä ja sen pohjalta annetulla riistanhoitopiirin 
myöntämällä pyyntiluvalla.

Hallin metsästysaika on 16.4.–31.12. sekä norpan 
1.9.–15.10. ja 16.4.–31.5

Hylkeitä saa metsästää ampumalla. Metsästettäes-
sä rihlatulla luotiaseella, on luodin painon oltava vä-
hintään 3,2 grammaa ja osumaenergian vähintään  e 
100 = 800 j. Metsästys on myös mahdollista haulikol- 
la, kun siinä käytettään haulikkoa varten valmistettua 
luotia eli täyteistä. Haulipatruunan käyttö on kiel-
lettyä. Metsästykseen voi käyttää myös elävänä pyy-
dystävää loukkua.

Pyyntiluvan nojalla tapahtuneesta metsästyksestä 
on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle samalla 
tavalla kuin esimerkiksi hirvieläimen pyyntiluvasta.

kolmas hyljelajimme, merialueella elelevä kirjo-
hylje on myös riistaeläin, mutta sen metsästykseen ei 
vähäisen kannan vuoksi myönnetä pyyntilupia.

Neljäs  hyljelajimme  saimaannorppa,  joka  ele-
lee  Sisämaassa  Saimaan  vesistössä  nimensä  mu-
kaisesti,  on  luonnonsuojelulain  nojalla  aina  rau-
hoitettu eläin eikä se kuulu riistaeläimiimme.

Ampumakoe

ampumakoe uudistui 1.3.2006 alkaen. tällöin voi-
maan astuneessa ampumakokeessa korostetaan harki-
tun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, 
että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja 
kunnolla kohdistettu. 

ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsäs-
tää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsä-
kaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai 
karhua rihlatulla luotiaseella.

kolme erilaista ampumakoetta:
1. Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin 

metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta;
2. Hirvi- ja peurakokeella tarkoitetaan hirven, valko-

häntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusi-
peuran ja japaninpeuran metsästystä varten suori-
tettavaa ampumakoetta;

3. karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä 
varten suoritettavaa ampumakoetta.

ampujana kyseisenlaisessa metsästyksessä voi toimia 
myös henkilö, jolla on voimassa oleva todistus muussa 
maassa tai ahvenanmaalla suoritetusta vastaavasta am-
pumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle 
selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus 
metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä.

ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys ja 
antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen. todis-
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tus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. 
koe on suoritettava lääninhallituksen tai puolustusmi-
nisteriön hyväksymällä ampumaradalla.

tarvittavat dokumentit
ennen ammuntaa tulee ampujan esittää ammunnanval-
vojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tu-
levan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaaditta-
essa osoittaa henkilöllisyytensä. ampujan on lisäksi 
esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen 
suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen 
voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Ase ja patruuunat
ampumakokeessa käytetään siis asetta, johon nimen-
omaan ampujalla on voimassa oleva hallussapitolupa 
tai rinnakkaislupa. jos ampuja on alle 15-vuotias, saa 
hän kuitenkin käyttää 18 vuotta täyttäneen henkilön 
asetta ampuma-aselain 88§:n mukaisessa välittömäs-
sä valvonnassa. 

käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä 
metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16§:n 2 mo-
mentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa 
kyseisen momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhuko-
keessa kyseisen momentin 4 kohdan vaatimukset.

Metsäkauriskoe on siis muuten samanlainen kuin 
hirvi- ja peurakoe, mutta se tulee kyseeseen, mikäli 
käytettävä ase on esimerkiksi kaliiperia 222, eli se ei 
täytä Ma 16§:n 2 momentin 3 kohdan vaatimuksia. 
Hirvi- ja peurakokeessa ase ja patruunat voivat olla 
kyseisen momentin 3 tai 4 kohdan vaatimukset täyttä-
vät. karhukokeen voi suorittaa ainoastaan 4 kohdan 
vaatimukset täyttävällä ase- ja patruunayhdistelmäl-
lä. 

Maalikuvio ja ammunnan suoritus
Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käy-
tetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 
23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka 
osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.

kokeessa ammutaan ainoastaan paikallaan olevaan 
maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pys-
ty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin etäisyydeltä. 
aikaa neljän laukauksen ampumiseen on 90 sekuntia 
ensimmäisestä laukauksesta laskettuna. ampumisessa 
saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanises-
ti alustaan. samassa ampumakokeessa saa ampuja 
suorittaa enintään viisi koekertaa.

Hyväksyminen ja maksut
ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki 
neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ul-
koreunaa. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauris-
koetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja 
peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

ampumakokeesta peritään metsästysasetuksen 
37§:n ensimmäisen 1 momentin 1 kohdan mukainen 
maksu, joka on 7 euroa koekerralta.

Siirtymäsäännökset
aiempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa 
oleva koe vastaa 1.3.2006 voimaan astunutta koetta 
sen voimassaoloajan. ampumakokeessa voidaan 
käyttää aiempien säännösten mukaista maalikuviota 
kahden vuoden ajan edellä mainitusta ajankohdasta 
alkaen. tällöin metsäkauriskoe ja hirvi- ja peurakoe 
hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta 
vähintään sivuavat osuma-alueen kahdeksikon ren-
kaan ulkoreunaa. Vastaavasti karhukoe hyväksytään, 
jos laukaukset vähintään sivuavat yhdeksikön ren-
kaan ulkoreunaa. (Ml 21, aak)

Valvonta

Viranomaisten velvollisuudet ja oikeudet
Metsästyslain ja sen nojalla annettujen säännösten val-
vonta on säädetty pääasiassa viranomaisten tehtäväk-
si. näitä ovat poliisi,  rajavartiolaitos,  tulliviran-
omaiset ja henkilöt, joille on myönnetty poliisival-
tuudet tähän tehtävään, sekä riistanhoitoyhdistysten 
metsästyksenvartijat. Viimemainitut eivät kuiten-
kaan ole viranomaisia, mutta hoitavat julkista tehtä-
vää viranomaisluontoisesti.

toimivalta edellämainituilla on kunkin omalla toi-
mialueella, josta säädetään erikseen, ja rhy:n metsäs-
tyksenvartijoilla oman rhy:n alueella. (Ml 881)

Valtion omistamilla alueilla valvontaa suorittavat 
ne henkilöt, joiden tehtäväksi valvonta säädetään tai 
määrätään. näitä ovat ainakin metsähallinnon erätar-
kastajat. (Ml 882)

Maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijan 
valvontaoikeudet

Maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla on 
myös vahva lakiin perustuva valvontaoikeus omilla 
alueillaan. Heillä on oikeus valvoa kaikkea mitä met-
sästyslaissa tai sen nojalla on säädetty. Poikkeuksen 
ns. virkamiestasoon tekee mm. se, ettei maanomistaja 
ja metsästysoikeuden haltija saa lopettaa koiraa Ml:n 
perusteella. (Ml 54, 883)

riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvartija on 
pätevä tehtäväänsä, kun hän on antanut metsästyksen-
vartijan vakuutuksen (Ma 44) ja riistanhoitoyhdistys 
on hänet tehtävään valtuuttanut ja antanut valtakirjan 
eli todistuksen tehtävän hoitamiseksi.

edellä luetellut henkilöt voivat siis toimialueillaan 
valvoa virallisen syytteen alaisia säännöksiä. rikko-
muksen tai rikoksen todettuaan heillä on lain velvoi-
tus tehdä asiasta ilmoitus ja ryhtyä muihinkin toimen-
piteisiin tapauksen johdosta.

Maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla 
on oikeus valvoa, ei velvollisuutta. He eivät tehtäväs-
sään käytä viranomaisvaltaa.

Luvattoman  metsästyksen  valvonta kuuluu 
maanomistajalle ja metsästysoikeuden haltijalle, kos-
ka he ovat asianomistajia omilla alueillaan. Virka-
miestaso ei voi valvoa luvatonta metsästystä muutoin 
kuin silloin, kun asianomistajat nimenomaan sitä pyy-
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tävät ja vaativat myös tavattavia rikkojia syytteeseen 
pantaviksi tai, jos viralliset valvojat itse ovat loukat-
tuina osapuolina (maanomistajia tai metsästysoikeu-
den haltijoita).

Maanomistaja ja metsästysoikeuden haltijat voivat 
tietenkin valtuuttaa omasta puolestaan jonkun henki-
lön valvomaan metsästystä alueillaan  luvattoman 
pyynnin ehkäisemiseksi. tällaisen valvojan ei tarvitse 
antaa vakuutusta, mutta selkeä valtakirja hänelle on 
kuitenkin syytä antaa toimiensa todisteeksi.

Perinteisesti on aikaisempina aikoina valvonnassa 
ollut osuutta myös niin sanotulla ”jokamiesoikeudel-
la”. sellaista ei varsinaisesti enää ole, vaan valvontaa 
ja siihen liittyviä toimenpiteitä voivat suorittaa vain 
edellä luetellut henkilöt. tunnustodisteita tai pant-
teja ei enää voi ottaa luvattoman metsästyksen todis-
teiksi. (näitä olivat aiemmin esim. aseet ja pyyntiväli-
neet). laki ei tunne myöskään mitään ”pikasakkoa” 
metsästysoikeuden haltijan hyväksi, kuten ennen. 
Asianomistaja  voi kyllä nytkin vaatia luvattomaan 
metsästykseen syyllistyneeltä saaliin tai saalisarvon 
lisäksi kor vausta  metsästysoikeuden  loukkaami-
sesta, kuitenkin kohtuuden rajoissa. korvaus voisi 
olla esim. jäsenmaksun tai vierasmaksun suuruinen. 
Mikäli syyllinen ei suostu korvauksiin, voi asianomis-
taja hakea sitä siviilikanteella ”käräjien” kautta.

Virallinen syyttäjä ei voi tehdä syytevaatimusta lu-
vattomasta metsästyksestä, jollei asianomistaja ni-
menomaan vaadi sitä ja  rangaistusta asiasta. juttua ei 
voida edes tutkia ilman näitä vaateita.

Mikään ei kuitenkaan kiellä valvojaa ilmoittamas-
ta asianomistajalle havaitsemastaan luvattomasta met-
sästyksestä ja ottamasta asiaan kuuluvia alustavia tie-
toja.

riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen  
korvaaminen

riistaeläimet aiheuttavat usein vahinkoa monella ta-
voin. koska vahinkoja ei aina voida torjua eikä eläi-
miä kaikissa tilanteissa voida hätyyttää tai tappaa 
niin, että vahingot voitaisiin estää, on lainsäätäjä näh-
nyt oikeaksi, että suurimmat vahingot voitaisiin kor-
vata asianosaiselle valtion varoista. niinpä onkin sää-
detty, että hirvieläinten sekä karhun, suden, ahman, 
ilveksen, hallin ja itämeren norpan aiheuttamat vahin-
got maataloudelle, metsätaloudelle, kalastukselle,  
sekä kotieläimille ja viljellyille eläimille (kalanvilje-
ly) korvataan budjetin eli talousarvion rajoissa. Mui-
den eläinten aiheuttamia vahinkoja ei voida korvata. 
erityisestä syystä voidaan kuitenkin asetuksella sää-
tää, että muunkin riistaeläimen, esimerkiksi majavan 
aiheuttamat vahingot voidaan korvata valtion varoista. 
(Ml 87) edelleen on säädetty, että karhun,  suden, 
ahman ja ilveksen aiheuttamat henkilövahingot ja 
muullekin kuin edellä mainittuun omaisuuteen si-
sältyvälle  irtaimistolle  aiheutuneet  vahingot  kor-
vataan niin ikään talousarvion rajoissa valtion va-
roista.

Säännökset  korvausmenettelystä  annetaan 
riistavahinkolaissa (105/2009). 
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Metsästyksen valvonnan  
rikosoikeudellisia perusteita

Raimo Harjunen

Metsästyksen valvonta
ihmisen jokapäiväistä elämää ja toimintaa säätelevät 
monenlaiset säännöt ja määräykset ja ne ulottuvat 
myös monenlaisen harrastustoiminnan alueelle. Yksi 
tällaisista on metsästys. sitä koskevista säännöksistä 
löytyy paljon yksityiskohtaisia ja tarkkoja ohjeita, joi-
den tunteminen niin metsästäjänä kuin valvojanakin 
on tärkeää.

Metsästys- ja riistanhoitotoimen ylin johto ja val-
vonta kuuluu Metsästyslain 56 §:n 2 momentin mu-
kaan maa- ja metsätalousministeriölle.

riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on metsästys-
lain 63 §:n mukaan suorittaa metsästyksen valvontaa 
ja riistanhoitoyhdistyksellä voi tätä tarkoitusta varten 
olla metsästyksenvartijoita, joiden on ennen tehtä-
väänsä ryhtymistä allekirjoitettava vakuutus, josta 
säädetään asetuksella (Ma 44 §).

riistanhoitoyhdistys on riistanhoitopiirin valvon-
nan ja ohjauksen alainen. Metsästyslain ja sen nojalla 
annettujen säännösten valvonta on säädetty pääasiassa 
viranomaisten tehtäväksi, mutta merkittävyydeltään 
huomionarvoisinta aiempaan on riistanhoitoyhdistys-
ten samanarvoinen asema ja rooli metsästyksen val-
vonnassa. siksi tätä asiakokonaisuutta on peruslähtö-
kohtaisesti tarkasteltu riistanhoitoyhdistyksen metsäs-
tyksenvartijan näkökulmasta.

lain noudattamisen valvonta on säädetty Metsäs-
tyslain 88 §:ssä, jonka mukaan:

1) poliisin,
2) rajavartiolaitoksen,
3) tulliviranomaisten,
4) riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvartijoi-

den tehtävänä on valvoa toimialueillaan sekä
5) valtion omistamilla alueilla lain noudattamista 

valvovien virkamiesten, joiden tehtäväksi valvonta on 
säädetty tai määrätty; ovat velvollisia valvomaan tä-
män lain noudattamista toimialueillaan, mutta myös

6) maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijal-
la on oikeus valvoa tämän lain noudattamista  
alueellaan.

jos tähän lakiin tai sen nojalla annettuun säännökseen 
tai määräykseen perustuva velvollisuus laiminlyö-
dään, lääninhallitus voi valvontaviranomaisen tai täs-
sä laissa tarkoitetun yhteisön ilmoituksesta taikka sen 
hakemuksesta, jonka oikeutta tai etua asia koskee, 
määrätä laiminlyöjän täyttämään velvollisuutensa sa-
kon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty teete-
tään laiminlyöjän kustannuksella.

edellä lueteltujen tahojen tehtävänä on toimi- 
alueillaan velvollisuutena valvoa lain noudattamista, 
lukuun ottamatta maanomistajaa ja metsästysoikeu-
den haltijaa, joilla se on oikeutena.

Metsästyksen valvontaan liittyvät  
rikosoikeudelliset asiat:

Valvontatyötä tehdessään metsästyksenvartija joutuu 
joskus tosissaan miettimään ja harkitsemaan, onko jo-
kin teko tai tapahtuma rikos ja aiheuttaako se joitakin 
toimenpiteitä.

Vaikka viime kädessä poliisi, syyttäjä tai tuomio-
istuin ratkaisevatkin, onko rikos tapahtunut vai ei, niin 
metsästyksenvartijan on kuitenkin syytä tuntea eräät 
rikosoikeuden perusasiat.

rikos
rikos voidaan määritellä seuraavasti:
– rikos on oikeudenvastainen, tekijässään syylli-

syyttä osoittava teko tai laiminlyönti, joka syynta-
keiselle tekijälle on tahallisena tai tuottamukselli-
sena syyksiluettava ja jonka yhteiskunta on mää-
rännyt rangaistavaksi.

– uusimpien rikosoikeudellisten lähteiden mukaan 
rikoksella tarkoitetaan aktiivista tekoa tai laimin-
lyöntiä, joka täyttää jonkin rikostunnusmerkistön 
sekä objektiivisen että subjektiivisen puolen tun-
nusmerkistöntekijät.

Oikeudenvastaisuus
Oikeudenvastaiseksi sanotaan tekoa, joka on vastoin 
jotain oikeusjärjestyksen sääntöä ja jota oikeusjär-
jestys ei hyväksy. kaikki oikeudenvastaiset teot eivät 
kuitenkaan ole rikoksia. rikos on sellainen oikeuden-
vastainen teko, josta on säädetty rangaistus, esimer-
kiksi suostumus voi poistaa oikeudenvastaisuuden.

Syyllisyys
syyllisyyden edellytyksenä on, että
– tekijä on syyntakeinen ja
– teko voidaan tahallisena tai tuottamuksellisena lu-

kea tekijälle syyksi.

Syyntakeisuus
syyntakeisuus tarkoittaa tekijän riittävää kykyä ym-
märtää tekonsa olevan väärin.

syyntakeettomia ovat
– alle 15-vuotias aina (rl 3:1)
– mielisairas, ikäheikkouden tai muun samanlaisen 

syyn vuoksi ymmärrystään vailla oleva sekä satun-
naisessa mielenhäiriössä oleva (rl 3:3). näiden 
kohdalla tuomioistuin harkitsee aina erikseen lää-
kärinlausunnon pohjalta.

tahallisuus-tuottamus
tekoa pidetään tahallisena, kun
– tekijä on tarkoittanut (tahtonut) sitä seurausta, mikä 

hänen teostaan on koitunut tai
– tekijä ei ole seurausta suoranaisesti tarkoittanut, 

mutta on käsittänyt (mieltänyt) sen teosta välittö-
mästi aiheutuvan tai

– tekijä ei ole seurausta suoranaisesti tarkoittanut 
eikä edes käsittänyt sen teosta välittömästi aiheutu-
van, mutta on sen kuitenkin huomannut mahdolli-
seksi ja tekoon ryhtyessään on näin seurauksen hy-
väksynyt.
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tekoa pidetään tuottamuksellisena, kun
– tekijä ei ole tarkoittanut sitä seurausta, mikä teosta 

on koitunut, eikä ole sitä mielessään edes hyväksy-
nyt, mutta on aiheuttanut seurauksen huolimatto-
muudellaan tai varomattomuudellaan.

Aktiivinen teko-laiminlyönti
teko on aktiivinen kun
– seuraus syntyy aktiivisella teolla tai toiminnalla, 

kuten esimerkiksi toisen pahoinpitely.

teko on laiminlyönti, kun
– joku säännösten määräämä teko jätetään tekemättä.

tapaturma
Vahinkoja voi aina sattua, vaikka olisi kuinka huolel-
linen ja varovainen tahansa. tällöin kyseessä on 
useimmiten tapaturma (rl 3:5), joka ei ole rikos. sel-
laisesta teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikem-
min tapaturmasta kuin tuottamuksesta, älköön ran-
gaistusta tuomittako. ero tuottamuksen ja tapaturman 
välillä on joskus vaikeasti todettavissa, eikä esimer-
kiksi metsästyksenvartija saa asiaa ratkaista vaan asia 
on saatettava esitutkintaviranomaisen ratkaistavaksi.

Osallisuus rikokseen
Osallisuus on kyseessä silloin, kun kaksi tai useampia 
osallistuu rikoksen tekemiseen.

Osallisuusmuotoina saattavat tulla kysymykseen:
– rikoskumppanuus, kun kaksi tai useammat teke-

vät yhteisymmärryksessä jonkin rikoksen (rl 5:1),
– yllytys, kun joku käskee, palkkaa, kiusaa tahi muu-

ten tahallansa taivuttaa tai viettelee toisen teke-
mään tahallisen rikoksen (rl 5:2),

– avunanto, kun joku tahallaan neuvolla, toimella tai 
kehotuksella edistää toisen tahallista tekoa osallis-
tumatta itse seurauksen syntymiseen tai olematta 
yllyttäjä (rl 5:3).

rikosten syytteeseenpano-oikeus:
rikosten syytteeseenpanosta on olemassa erityiset 
määräykset rikoslain voimaanpanemisesta koskevas-
sa asetuksessa (rVa 15–19), jonka mukaan
– virallisen syytteen alaisesta rikoksesta on syyttä-

jän tehtävä syyte mahdollisen asianomistajan mie-
lipiteestä riippumatta,

– asianomistajarikoksesta  on syyttäjän nostettava 
syyte silloin, kun asianomistaja sitä pyytää, jollei-
vät sen tueksi esitettävät todisteet ole niin vähäiset, 
että syyte ei perustuisi todennäköisiin syihin. rikos 
on asianomistajarikos, kun siitä on nimenomai-
nen maininta laissa tai asetuksessa

– rikos on virallisen syytteen alainen, jollei  toisin 
ole säädetty

– Metsästyslain 82 pykälässä on syyteoikeutta kos-
keva rajaus.

– jos metsästyslaissa säädetyllä rikoksella on loukat-
tu ainoastaan yksityisen oikeutta, virallinen syyttä-
jä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita 
rikosta syytteeseen pantavaksi.

rikosten vanheneminen:
rikoslaissa on myös säännökset, minkä ajan sisällä 
syyte rikoksesta on nostettava. Metsästyslain piiriin 
kuuluvat rikokset vanhenevat seuraavasti:
– metsästysrikos viidessä vuodessa (rl 8:1)
– metsästysrikkomus kahdessa vuodessa (rl 8:1)
– asianomistajarikos yhdessä vuodessa siitä päivästä, 

jolloin asianomistaja sai tiedon rikoksesta ja sen te-
kijästä (rl 8:6 1. mom)

rangaistusta ei kuitenkaan voida tuomita edellä mai-
nittujen yleisten vanhenemisaikojen jälkeen (rl 8:6 
4. mom).

Metsästyksen valvojien oikeus pakkokeinojen 
käyttämiseen

Metsästyslain 81 pykälän 1 momentin mukaan, jos 88 
pykälässä tarkoitettu metsästyslain valvontaa suoritta-
va henkilö tapaa
– kielletyn, taikka
– kielletyllä tavalla tai
– luvattomasti asetetun pyyntivälineen viritettynä 

pyyntikuntoon paikalleen, hän saa ottaa sen talteen 
tai tehdä toimintakelvottomaksi.
talteen otetusta pyyntivälineestä on viipymättä il-

moitettava poliisille tai toimitettava se poliisille säily-
tettäväksi.

Metsästyslain 54 pykälässä säädetään metsästyk-
sen valvojan oikeuksista koiranpidon valvonnassa. 
Pykälän mukaan poliisin, rajavartiolaitoksen, tullivi-
ranomaisten ja metsästyksenvartijoiden oikeudet ovat 
voimakkaammat kuin muiden valvontaan oikeutettu-
jen henkilöiden.

kun metsästyslaissa ei ole mainittu muista pakko-
keinoista tai tunnustodisteista, ei näitä myöskään ole 
olemassa toisin kuin vanhan metsästyslain voimassa 
ollessa. ainoan poikkeuksen  tässä suhteessa aiheut-
taa Pakkokeinolain 1 pykälässä säädetty jokamie-
hen  kiinniotto-oikeus, jonka mukaan jokainen saa 
ottaa kiinni verekseltään tai pakenemasta tavatun ri-
koksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta.

rikoslain 3 luvun 8 pykälän 4 momentti oikeuttaa 
jokamiehen käyttämään riittäviä voimakeinoja, jos 
kiinniotettava tekee vastarintaa. tällainen jokamiehen 
kiinniotto-oikeus on luonnollisesti metsästyksen val-
vojilla. He voivat pidätellä rikoksentekijää poliisin 
paikalle tuloon tai poliisille luovuttamiseen saakka. 
edellytys on kuitenkin se, että epäillystä teosta saattaa 
seurata vankeutta.

näin ollen metsästyslain rikosnimikkeistä metsäs-
tysrikos ja  laittoman saaliin kätkeminen oikeutta-
vat metsästyksen valvojan ja kenet tahansa metsästä-
jän jokamiehen kiinniotto-oikeuden käyttämiseen.

Metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen esit-
tämisen osalta on huomattava Metsästyslain 22 §, 
jonka mukaan metsästyskortti ja ampumakoetodistus 
on pyydettäessä esitettävä 88 pykälässä tarkoitetulle 
metsästystä valvovalle henkilölle. laiminlyöntita-
pauksen varalle ei ole kuitenkaan säädetty pakko-
keinoja, eikä metsästäjällä ole velvollisuutta esittää 
muulle metsästyksenvalvojalle kuin poliisille, tulli-
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miehelle, rajavartijalle ja poliisivaltuudet omaavalle 
valtion erävalvojalle henkilöllisyyttään. Viimeksi mai-
nittujen oikeudesta käyttää pakkokeinoja on säädetty 
näitä henkilöitä koskevissa erityislaissa.

Jokamiehen kiinniotto-oikeudesta
rikoksentekijän kiinniotto kuuluu ensisijaisesti polii-
sille. siltä varalta, että poliisin apua ei rikoksen tapah-
tuessa olisi aina välittömästi saatavissa, on lainsää-
dännössämme varattu yksityiselle kansalaiselle mah-
dollisuus tietyin edellytyksin ottaa myös rikoksente-
kijä kiinni. säännösten tarkoituksena on turvata oi-
keuden toteutuminen.

jokamiehen kiinniotto-oikeutta koskeva säännös 
on Pakkokeinolain 1. luvun 1 pykälässä, jonka mu-
kaan muun muassa:
– jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemas-

ta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa 
seurata vankeutta tai

– jos rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä ka-
vallus, lievä luvaton käyttö tai lievä petos

– kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisimie-
helle.

Verekseltä tai pakenemasta tavattu tarkoittaa tilantei-
ta, joissa ei ole henkilöerehdyksen vaaraa, kiinniotto-
tilanteen ollessa eräänlainen itseapusäännös. tuolloin 
rikoksentekijä on tavattu verekseltään rikosta teke-
mästä tai heti teon jälkeen tekopaikalta tai sen välittö-
mästä läheisyydestä taikka keskeytymättömässä ta-
kaa-ajotilanteessa, joka aloitettu.

Metsästyksen valvonnan kohdalla tämä tarkoittaa 
sitä, että jos valvonnassa tavataan henkilö, joka on 
syyllistynyt Metsästyslain 72 pykälän ja rl 48 a 1 py-
kälän mukaiseen metsästysrikokseen tai tai Ml 76 ja 
rl 48 a 4 pykälän mukaiseen laittomaan saaliin kät-
kemiseen, voi hänet ottaa jokamiehenoikeuksin kiin-
ni, koska molemmista teoista voi seurata vankeutta.

toisin sanoen, jos  rikoksesta  saattaa  seurata 
vankeutta, voi metsästyksenvartijakin ottaa siihen 
syyllistyneen kiinni verekseltään tai pakenemasta 
tavatun  rikoksentekijän  osalta. käytännössä kiin-
niotolle on oltava muutoinkin vahvat perusteet. On-
gelmallisinta on silloin, kun henkilö on syyllistynyt 
johonkin muuhun, seuraamuksiltaan vain sakkoran-
gaistukseen yltävään tai määräytyvään rikkomukseen, 
kun tekoon syyllistynyt on tuntematon, eikä suostu il-
moittamaan nimeään tai ei voi sitä todistaa millään 
asiakirjalla, tai on pelättävissä todisteiden hävittämi-
sen mahdollisuus esimerkiksi luvattoman hirven kaa-
don yhteydessä. tuolloin edellytykset jokamiehen 
kiinniotolle puuttuvat, joten kiinniotolle pitää löytää 
muut perusteet.

jos rikoksen tehnyt tunnetaan tai hänen henkilölli-
syytensä selviää paikalla tai häneltä saadaan tarvitta-
vat tunnistetiedot ja tunnustodisteet, ei kiinniotto ole 
tarpeen.

Suostumuksen vaikutuksesta
Metsästyksen valvojalle suostumuksella on käytän-
nön valvontatyössä entistä merkittävämpi asema, lä-
hinnä joustavaa asiointia silmälläpitäen, jonka merki-
tystä ja sisältöä on myös syytä tarkastella.

Pidättäminen ja vangitseminen ovat niin ankaria 
pakkokeinoja, ettei asianomaisen suostumus salli nii-
den käytön edellyttämää puutetta. Muiden pakkokei-
nojen osalta suostumus sitä vastoin lienee lähtökoh-
taisesti katsottava oikeuttamisperusteeksi (suomen la-
kimiesliiton kirjasarja nro 88, uusi esitutkintalaki ss. 
288–289).

jotta kyseessä olisi todellinen suostumus, sen tulee 
olla
– vapaaehtoinen ja annettu olosuhteissa, joissa
– suostuja on selvillä siitä, ettei hänellä ole laillista 

velvollisuutta alistua toimenpiteeseen.

suostumusta ei saa tiedustella sellaisissa tilanteissa, 
jossa kielteinen vastaus voitaisiin tulkita asianomai-
selle epäedulliseksi todistusaiheeksi.

suostumuksen merkitys korostuu erityisesti käy-
tännössä niissä tilanteissa, joissa toimenpide tehdään 
lähinnä asianomaisen omassa intressissä, esimerkiksi 
epäillyn halutessa puhdistua omalta kohdaltaan hä-
neen kohdistuneista epäilyksistä.

käytännön valvontatilanteissa kohdehenkilö 
useimmiten spontaanisti oma-aloitteisesti pyytää val-
vojaa suorittamaan tai kohdistamaan sellaisen toimen-
piteen, jolla hän haluaa todistaa tarkistettavan asian 
oikeellisuuden, laillisuuden tai muun sellaisen.

tällaisissa tilanteissa valvonnan edun mukaista on, 
että asia ratkeaisi nopeasti ja joustavasti heti tuoreel-
taan paikan päällä, kunhan toimenpiteet saadaan teh-
tyä vähimmän  haitan  ja  hienotunteisuuden  peri-
aatteiden mukaisesti.

riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvartijan 
toiminnan perusteet

Metsästyslaki (615/93)
– rhy:n tehtävänä on suorittaa metsästyksen valvon-

taa alueellaan (Ml 63 §)
– rhy:llä voi olla vakuutuksen antaneita metsästyk-

senvartijoita
– Ml 88 § 1. mom. määrää, että poliisin, rajavartios-

ton ja tullin sekä rhy:n metsästyksenvartijoiden 
tehtävänä on valvoa Ml:n noudattamista toimi-
alueillaan

– rhy:llä on samanlainen velvollisuus huolehtia val-
vonnasta kuin mainituilla viranomaisilla

– rhy:n on panostettava vartiointiin työaikaa, määrä-
rahoja ja kalustoakin

– metsästyksenvartijan asema on selkeästi viran-
omaisluontoinen ja velvoittava

– riistanhoitopiirin tehtävä on valvoa rhy:n toimintaa 
ja että ne suorittavat annetut tehtävät; myös met-
sästyksen vartioinnin (Ml 60 ja 63 §)
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Metsästyksenvartijaa koskevat säännökset
Ml 63 §, 4 mom.
– yhdistyksellä voi olla metsästyksenvartijoita, joi-

den on allekirjoitettava asetuksella säädetty va-
kuutus

Ma 44 §, 1 mom.
–  Minä  N.N.  vakuutan  kunnian  ja  omantunnon 

kautta, että minä uutterasti ja tunnollisesti, puo-
lueettomasti  ja  ilman  oman  voiton  tavoittelua 
parhaan ymmärrykseni ja taitoni mukaan täy-
tän velvollisuuteni valvoa metsästystä ja riistan-
hoitoa  niin,  etten  mistään  syystä  toimessani 
edistä vääryyttä

Ma 44 §, 2. mom
– vartijalla tulee olla rhy:n antama todistus tai tun-

nuskortti, joka on esitettävä tarkastettavalle

Ml 88 §, 1. mom.
– valvontavelvoite

Ml 22 §, 1–2 mom.
– velvoittaa  metsästäjän  esittämään  metsästys-

kortin  ja  ampumakoetodistuksen Ml:n 88 §:n 
valvontaa suorittavalle

Ml 54 §, 1. mom.
– oikeuttaa ottamaan talteen säännösten vastaisesti 

irti olevan koiran

Ml 54 §, 2. mom.
– oikeuttaa tietyissä tapauksissa tappamaan  koi-

ran

Ml 55 §
– säätää menettelyn  talteenotetun koiran suhteen 

(talteenotto-oikeus on rajattu suppeaksi koskemaan 
vain Ml:n 88 § mainitsemiin henkilöihin)

Ml 81 §
– menettely laittoman pyyntivälineen suhteen. Oi-

keus puuttua laittomaan pyyntivälineeseen on ra-
jattu Ml:n 88 §:n mainitsemiin henkilöihin

Ml 89 §
– asioiden käsittelyssä on noudatettava soveltuvin 

osin hallintomenettelylakia ja yleisten asiakirjo-
jen julkisuudesta annettua lakia (joustava, mahdol-
lisimman pienen haitan periaate, salassapitovelvol-
lisuus)
Ma 42 §

– laittoman pyyntivälineen käsittely ja hävittämi-
nen

Metsästyksenvartijan vakuutuksen merkitys
– rhy voi käyttää vain vakuutuksen antaneita met-

sästyksenvartijoita
– vakuutus on kirjallinen ja virallinen asiakirja, jon-

ka metsästyksenvartija siihen perehdyttyään alle-
kirjoittaa

– vartija edustaa julkisoikeudellista valtaa toimi-
essaan rhy:n määräämässä vartiointitehtävässä

– todetessaan yleisen edun vastaisen rikoksen ta-
pahtuneeksi, on vartijan vakuutuksen velvoitta-
mana tehtävä  ilmoitus poliisille, joka harkitsee 
jatkotoimenpiteet

– vakuutuksen antaminen merkitsee enemmän pai-
noarvoa oikeudessa

– vakuutus velvoittaa  pitämään tutkinnallisesti 
tärkeät ja muutkin asiaan ja henkilöön liittyvät 
tiedot ulkopuolisilta salassa

– jos vakuutuksen antanut vartija itse syyllistyy jo-
honkin  rikokseen, voidaan teon mahdollisesti 
katsoa tapahtuneen raskauttavien asianhaarain 
vallitessa

– vakuutus antaa varmuutta ja toimintarohkeutta 
valvontatyölle julkisoikeudellisuutensa ja lakisää-
teisyytensä vuoksi

Mitä valvotaan?
– metsästyslaki määrää valvonnan metsästyksenvar-

tijoiden tehtäväksi ja antaa oikeuden valvoa met-
sästyslaissa mainittuja ns. virallisen syytteen alai-
sia rikoksia ja rikkomuksia ja samalla valtuuttaa 
toimimaan niiden ennalta ehkäisemiseksi

– luvatonta pyyntiä eli luvatonta metsästystä toisen 
maalla (rl 28. luku, 10 §) voidaan valvoa vain, jos 
asianomistaja nimenomaan pyytää valvontaa. (so-
pii kyllä vartijan toimenkuvaan)

– metsästyslaissa on paljon lainvastaisia tekoja, jotka 
ovat asianomistajarikoksia, mutta eivät luvatonta 
pyyntiä. niitä valvotaan  vain  asianomistajan 
pyynnöstä

 (tällaiset lainvastaiset teot voidaan kyllä laillisuu-
den valvonnan yhteydessä todeta ja ilmoittaa asian-
omistajalle. jollei hän esitä rangaistusvaateita, ei 
asiasta voida nostaa syytettä eikä näihin rikkomuk-
siin puututa mitenkään)

Metsästyksenvartijan oikeudet ja velvollisuudet
Valvonta- ja talteenottovelvollisuus:
– oikeus ja tehtävä valvoa, että metsästystä koskevia 

virallisen syytteen alaisia säännöksiä noudatetaan

talteenotto tulee kyseeseen seuraavissa tapauksis-
sa:
– metsästykseen on käytetty kiellettyä pyyntivälinettä
– rauhoittamattoman eläimen pyyntiin on käytetty 

kiellettyä pyyntivälinettä
– koiran talteenotto
Muu talteenotto edellyttää poliisin valtuuksia (katso 
suostumuksen vaikutus)

talteenotto asianomistajarikoksissa
– kun asianomistaja on pyytänyt valvontaa, voidaan 

saalis ottaa haltuun epäillyn suostumuksella

Metsästyslaki ei enää tunne ns. tunnustodistetta luvat-
tomassa metsästyksessä.

Aseita ja pyyntilaitteita ei siis enää voi ottaa lu-
vattoman pyynnin perusteella haltuun.
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Metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen 
tarkastaminen

– Ml 22 §:n mukaisesti metsästyskortti ja ampuma-
koetodistus on pidettävä metsästettäessä mukana ja 
pyydettäessä esitettävä metsästystä valvovalle hen-
kilölle

– jos ei ole mukana, on esitettävä 7 vrk:n kuluessa 
valvonnan suorittajalle tai poliisille

– jäljennöskin riittää, ei tarvitse olla oikeaksi todis-
tettu, laki ei myöskään edellytä maksuleimaa

– metsästäjän on kuitenkin selvitettävä, että on mak-
sanut

Poikkeukset, jolloin ei tarvita metsästyskorttia:
– kyseessä ei ole metsästys- ei pyyntitarkoitusta
– rauhoittamattoman eläimen pyynti
– vahingon torjuminen
– metsästäjän apuna koiranohjaajana
– ajomiehenä hirvieläinten metsästyksessä
– muulla tavoin avustaa metsästyksessä
– koiran koulutus ja kokeet

Metsästysaseen ja sen hallussapitoluvan tarkastus
rhy:n metsästyksenvartijalla on oikeus tarkastaa met-
sästysase käytön yhteydessä ja kuljetuksessa
– onko ase laillinen
– ovatko patruunat laillisia
– onko ase ladattu
– onko ase edellytysten mukaisesti suojuksessa
 (huom! kotietsintärajoitukset)
– oikeus merkitä muistiin aseen numero ja kaliiperi

Hallussapitoluvan  tarkastukseen  ei  lainsäädäntö 
anna oikeutta, mutta jos metsästäjä sen näyttää, voi 
sen tarkastaa (Pääsääntöisesti oikeus vain poliisilla. 
Hirvieläinten metsästyksessä johtaja voi tarkastaa 
metsästykseen ampujina osallistuvilta)

Pyyntivälineiden tarkastus
Oikeus tarkastaa pyyntilaitteet ja välineet
– oltava viritettynä pyyntikuntoon paikalleen
– onko laillinen, laillisesti asetettu

jos ei laillinen, saa ottaa talteen tai tehdä toimintakel-
vottomaksi, ei saa kuitenkaan särkeä

– toimitetaan mieluummin aina poliisille
– jos omistaja tiedetään ja pyyntilaite vähäisin muu-

toksin saadaan lailliseksi, palautetaan se omistajal-
le, samoin, jos sen osilla on arvoa

– muussa tapauksessa hävitetään poliisin toimesta
– jos palautettu pyyntiväline otetaan uudestaan lait-

tomana talteen, laite hävitetään
– pyytäjä voidaan tuomita rangaistukseen

koirakurin valvonta
Oikeus valvoa koirien pitämistä:
– irtokoirat 1.3.–19.8. (koira on pidettävä kaikkialla 

kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä. (Vieraal-
la alueella kuitenkin aina kytkettynä)

– kanakoiran tai lintukoiran irtipito koulutukses- 

sa 1.3.–19.8. ei edellytä riistanhoitopiirin lupaa. 
(riistaa ei kuitenkaan saa lisääntymisaikana häiri-
tä)

– koirakokeiden ja kouluttamisen valvonta 1.3.–19.8. 
(koirien irtipito edellyttää riistanhoitopiirin lupaa, 
riistaa ei saa lisääntymisaikana häiritä)

– koirien kouluttaminen ja koetoiminta muuna aika-
na riistan ollessa rauhoitettua (riistaa ei saa vahin-
goittaa)

– koirien metsästyskäyttö (Hirvenmetsästys, metsäs-
täjän apuna toimiminen)

koirien talteenotto–oikeus:
– 1.3.–19.8. sekä koirien ollessa lain vastaisesti tuo-

na aikana koulutuksessa, kokeissa tai irrallaan
tai
– 20.8.–28.2. koulutettaessa tai kokeissa rauhoitetun 

riistan kanssa laittomasti
– hirvikoirat 1.1.–28.2.
– riistaa vahingoittaen

Oikeus periä riistanhoitomaksun  suuruinen  kor-
vaus talteenotosta sekä korvaus koiran hoidosta.

Huom! koira ei saa olla toisen alueella irti ilman 
lupaa sen on oltava kytkettynä.

Valvonta 20.8.–28.2. edellyttää asianomistajan 
valtuutusta. luvaton irtipito on asianomistajarikos.

jos lupaa ei ole, on koira oltava kytkettynä.
Poikkeus! ajo tai haukku puoli tuntia toisen 

 alueella, jona aikana koiran toimintaa ei saa häiritä.

Oikeus tappaa koira
– jos tapaa toistuvasti 1.3.–19.8. lain vastaisesti irti 

olevan koiran tai
– tapaa koiran repimästä sen kiinniottamaa hirvi-

eläintä
– tapaa toistuvasti koiran lainvastaisessa koulutuk-

sessa tai koetoiminnassa

edellinen irtiolo on oltava todistettavissa ja niin, että 
koiran omistaja tai haltija on saanut tiedon asiasta.

tappamisoikeus syntyy vasta, kun koiraa ei todis-
tettavista yrityksistä huolimatta saada kiinni.

Oikeus pysäyttää ajoneuvo
– oikeutta ei ole *

Oikeus kotietsintään
– oikeutta ei ole *

Oikeus suorittaa henkilöön käyvä tarkastus
– oikeutta ei ole *

* näihin tarvitaan poliisivaltuudet

Henkilötietojen ottaminen valvonnassa
Metsästyksenvartijalla on oikeus  ottaa rikokseen 
syyllistyneeltä tai henkilöltä, jolla ei ole metsästys-
korttia tai ampumakoetodistusta mukanaan, henkilö-
tiedot.
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tarkastettavalla ei kuitenkaan ole velvollisuut-
ta esittää metsästyksenvartijalle henkilöllisyyttään 
muulla tavoin eikä vartija voi käyttää pakkokeinoja 
selvittämiseen.

Oikeutta kuulusteluun tai muuhun esitutkintaan ei 
ole. Havaintojen tekoon, kuunteluun ja todisteiden ke-
räämiseen sekä muistiinpanojen tekoon sen sijaan on 
velvollisuus.

esitutkinta edellyttää poliisivaltuuksia.

Lainvastaisen toiminnan seuraamuksellista 
tarkastelua

Olennaisen osan lain metsästystä koskevista säännök-
sistä muodostavat metsästysoikeutta, metsästyksen 
harjoittamista ja metsästystapoja sekä pyyntivälineitä 
ja menetelmiä koskevat säännökset.

itse laki on yleislaki, jonka ohella on noudatettava, 
mitä erityislaeissa on säädetty.

Metsästyslaista  siirrettiin  metsästysrikoksia, 
laittoman  saaliin  kätkemistä  ja  metsästyskieltoa 
koskevat  rangaistussäännökset  rikoslain  48  a  lu-
kuun.

rikoslain 48 a luvun 1. pykälän mukaisina met-
sästysrikoksina rangaistaan sellaiset teot, jotka koh-
distuvat metsästyksessä ja riistanhoidossa erityisesti 
suojeltaviin arvoihin. rangaistussäännöksellä halu-
taan 1) turvata riistakannan säilyminen. siinä myös 2) 
pyritään mahdollisimman vähäisen kivun aiheuttami-
seen metsästettäville eläimille. samoin 3) halutaan 
turvata yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
minen.

Metsästysrikoksen tunnusmerkistö on tarkoin kyt-
ketty aineellisiin säännöksiin. Metsästysrikos edellyt-
tää aina tahallista tai tekoa tai törkeää huolimatto-
muutta.

rangaistuksena metsästysrikoksesta tuomitaan 
sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi.

rikoslain 48 a luvun 4. pykälän mukaisesta laitto-
man saaliin kätkemisestä tuomitaan rangaistuksena 
sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

lain 74 pykälän mukaisina metsästysrikkomuk-
sina rangaistaan sellaiset metsästyksessä suoritettavat 
teot, joita ei voida pitää yhtä törkeinä kuin 72 pykäläs-
sä tarkoitettuja tekoja.

Metsästysrikkomukset ovat rangaistavia myös 
tuottamuksellisina tekoina.

rangaistussäännöksellä pyritään turvaamaan met-
sästyksen käytännön harjoittamisen asianmukaisuus. 
säännös on toissijainen. jos säännöksen vastaisessa 
teossa on kysymys muualla laissa ankarammin ran-
gaistavaksi säädetystä teosta, rangaistus tuomitaan 
vain tuon ankaramman säännöksen nojalla.

rangaistukseksi metsästysrikkomuksesta tuomi-
taan sakko.

lain 75 pykälän mukaan metsästyslain säännös-
ten rikkomisina rangaistaan sellaisten lakiin otettujen 
säännösten rikkomisesta, joita ei voida pitää varsinais-
ta metsästystä koskevina. tällaisia säännöksiä ovat 
esimerkiksi rauhoittamattoman eläimen pyydystämis-
tä ja tappamista sekä koiran pitämistä ja kissan heitteil-
le jättämistä tai hylkäämistä koskevat säännökset.

säännösten rikkominen on rangaistava sekä tahal-
lisesti  että  huolimattomuudesta  tehtynä. rangais-
tukseksi metsästyslain säännösten rikkomisesta tuo-
mitaan sakkoa.

lain 76 pykälässä tarkoitetusta luvattomasta met-
sästämisestä toisen metsästysalueella eli luvattomas-
ta  pyynnistä säädetään rangaistus rikoslain 28. lu-
vun 10 pykälässä.

Metsästyslain 77 pykälän  mukaisesta luvattomas-
ta  rauhoittamattoman  eläimen  pyynnistä voidaan 
tuomita sakkorangaistukseen rikoslain 28 luvun 10 
pykälän mukaisesti. teko on asianomistajarikos ja sii-
tä voidaan tuomita rangaistukseen vain silloin kun se 
on tehty tahallisesti.

Metsästyslain 78 pykälän ja rikoslain 48 a luvun 6. 
pykälän mukaiseen metsästyskieltoon voidaan tuo-
mita sellainen henkilö, joka on tuomittu metsästysri-
koksesta ja joka on menettelyllään osoittanut ilmeistä 
piittaamattomuutta metsästystä koskevia säännöksiä 
kohtaan.

Metsästyskieltoon voidaan tuomita 1–5 vuodeksi. 
tuomittu on myös määrättävä luovuttamaan metsäs-
tyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle eikä hänelle 
myönnetä uutta metsästyskorttia kiellon aikana.

lain 81 pykälässä on metsästyksen valvontaa lain 
88 pykälässä valvontaa suorittavalla henkilöllä oi keus 
ottaa talteen tai tehdä toimintakelvottomaksi laiton 
pyyntiväline, jonka tällainen henkilö on tavannut kiel-
lettynä, kielletyllä tavalla tai luvattomasti asetettuna 
pyyntivälineenä pyyntikuntoon paikalleen viritettynä.

talteen otetusta pyyntivälineestä on viipymättä il-
moitettava poliisille tai toimitettava se poliisille säily-
tettäväksi.

(lainaus syyttäjäsanomat 2/93 ss. 33–34

korvaus metsästysoikeuden haltijalle
jos riistaeläin on metsästetty ilman alueen metsästys-
oikeuden haltijan lupaa tai muutoin loukkaamalla toi-
sen metsästysoikeutta sellaisissa olosuhteissa, joissa 
toisella oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riista-
eläin, on sillä, jonka oikeutta on loukattu, Metsästys-
lain 79 pykälän mukaan oikeus saada valintansa mu-
kaan joko riistaeläin tai sen arvo, riippumatta, onko 
metsästäminen muustakin syystä tämän lain vastais-
ta.

Menettely todettujen rikosten ja rikkomusten 
kohdalla

Metsästysrikokset ovat pääsääntöisesti virallisen syyt-
teen alaisia, joten metsästyksenvartijan on niistä aina 
tehtävä ilmoitus tapahtumapaikan poliisille.

esitutkintalain 2 pykälän mukaan poliisin tai muun 
esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, 
kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin 
on syytä epäillä, että rikos on tehty.

esitutkintalain 3 pykälässä on säännökset asian-
omistajarikoksen esitutkinnan toimittamisen erityis- 
edellytyksistä, jossa pääsäännön mukaan esitutkin-
nan  toimittamisen  edellytyksenä  on,  että  asian-
omistaja  vaatii  rikokseen syyllistyneelle  rangais-
tusta. näin ollen ilmoituksentekohetkellä rikkomus-
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ten osalta tutkintaedellytyksenä on, että metsästyk-
senvartija ilmaisee tätä seikkaa koskevan kannan-
oton.

esitutkinnan keskeinen tehtävä on rikosoikeuden-
käynnin valmistelu, jossa pyritään kokoamaan tarvit-
tava näyttö syyteharkintaa ja rikosoikeudenkäyntiä 
varten.

Metsästyksenvartijan omat ja valvonnan yhteydes-
sä saamat havainnot ovat esitutkintaa varten erittäin 
tärkeät, joiden merkitys ja sisältö ovat ratkaisevassa 
asemassa, mitä törkeämmästä teosta on kyse.

Metsästyksen valvonnan rikosoikeudellisia 
perusteita

lähdeaineisto:
1) Metsästyksenvartijan käsikirja 1988
 – komisario jyrki jäntin vastaava kirjoitus
2) lieksan piirin apulaisnimismies Pentti nurmisen 

kirjoitelma 11.5.1994 ”Metsästyksen valvojien 
oikeus pakkokeinojen käyttämiseen”

3) syyttäjäsanomat nro 2/93, 13.10.1993 ss. 33–34
4) Metsästäjän opas Mkj 1993: are Pylkkäsen val-

vontaa koskeva osuus ss. 68–70
5) Metsästyslaki ja -asetus 1993
6) uusi esitutkintalainsäädäntö: Helminen – lehtola 

– Virolainen suomen lakimiesliiton kirjasarja 
nro 98, 1988

7) raimo keski-sämpi: Pakkokeinot ja todistelu 
metsästysrikosjutuissa, Poliisioikeuden kurssi nro 
2, 11.3.1994
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Metsästyksenvartijan  
oikeusturvasta

Are Pylkkänen

Metsästyksenvartijain ja riistanhoitoyhdistysten val-
vonnasta vastaavien henkilöiden keskuudessa on aina 
ollut jonkin verran epävarmuutta siitä, millä tavoin 
laki suojaa valvontatehtävää suorittavaa valan tehnyt-
tä tai vakuutuksen antanutta metsästyksenvartijaa. 
Onko hänellä esimerkiksi tehtävää suorittaessaan väki-
vallan kohteeksi joutuessaan vastaavaa lain suojaa 
kuin virkamiehellä vai onko hän toimessaan ”oman 
onnensa nojassa” kuten arkielämässäkin?

kun metsästyslaki uudistui v. 1993, selkeytyi sen 
myötä myös metsästäjäorganisaatiossa julkista valtaa 
käyttävien henkilöiden rinnastaminen viranomaisiin. 
tällaisia julkisen vallan käyttäjiä ovat myös riistan-
hoitoyhdistysten metsästyksenvartijat samoin kuin 
kalastuslaissa tarkoitetut valan tehneet kalastuksen-
valvojatkin. näitä lakisääteisiä tehtäviä hoitaessaan 
heitä koskevat samat määräykset ja velvollisuudet 
kuin virkamiehiäkin eli tehtävät on hoidettava rikos-
lain ja annettujen muiden säännösten edellyttämällä 
tavalla. niin ikään heillä on myös lain mukaisesti teh-
täviä suorittaessaan, julkista valtaa käyttäessään, ri-
koslain antama suoja silloin kun tuon tehtävän suorit-
tamista pyritään rikoslain vastaisesti estämään, vai-
keuttamaan tai haittaamaan.

tilanne selkeytyi entisestään, kun rikoslain uudis-
tuksen yhteydessä lain 16. luku uusiutui ja astui voi-
maan 1.1.1999 alkaen. lain perusteluissa ja kysei-
sessä lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että tosi-
asiallista julkisen vallan käyttämistä ovat myös met-
sästys- ja kalastuslaissa tarkoitetut metsästyksen ja 
kalastuksen valvonta.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että uudistuneet 
RL 16. luvun Rikoksista viranomaisia vastaan -sään-
nökset soveltuvin osin koskevat myös muitakin Met-
sästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitopiirien ja riistan-
hoitoyhdistysten julkista valtaa käyttäviä henkilöitä ja 
antavat heille saman lain turvan kuin varsinaisille vir-
kamiehille.

tämän kirjoituksen yhteydessä käsitellään näitä 
asioita tiedotusluonteisesti eikä rikosoikeudellisia ky-
symyksiä pohdita kovin syvällisesti. ne ovatkin usein 
laajoja ja monisärmäisiä asioita, joihin on paneudutta-
va kokonaan eri yhteyksissä.

tämän kirjoituksen tarkoituksena on tietenkin 
myös opastaa oikealle tielle niitä metsästäjiä, jotka ri-
koksesta tai rikkomuksesta kiinni jäätyään tai muuten 
”tiukkapipoisena” eivät ajattelemattomuudessaan ryh-
tyisi tämän kaltaisiin rikoksiin, jotka seuraamuksil-
taan ovat yleensä vakavampia kuin metsästyksessä ta-
pahtuneet virheet.

Metsästyksenvartija väkivaltatilanteessa
käytännössä metsästyksenvartijan ei itse tule käyttää 
voimaa suorittaessaan valvontatehtäviä. Voimankäyt-

tö tuleekin useimmiten kyseeseen vain hätävarjeluti-
lanteessa, eli silloin kun hän tarvitsee itsepuolustusta 
kun hänen henkeään tai terveyttään uhataan.

Virkamiehen (metsästyksenvartijan) väkivaltaiseen 
vastustamiseen syyllistyy henkilö, joka

1) käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaak-
seen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä 
julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen,

2) muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sel-
laisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virka-
miestä vastaan tai,

3) käyttää väkivaltaa virkamiestä tai hänen lähi-
omaistaan vastaan kostaakseen sellaisen virkatoimen.

tästä rikoksesta seuraa varsin ankara rangaistus, 
vankeutta vähintään neljä kuukautta tai enintään neljä 
vuotta. rikos katsotaan tapahtuneeksi siitä huolimat-
ta, jättääkö virkamies virkatoimen tekemättä vai ei.

Virkamieheksi rinnastetaan tässä yhteydessä myös 
henkilö, joka virkamiehen pyynnöstä tai suostumuk-
sella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä sisäl-
tävässä tehtävässä.

rikoksen lievempänä muotona on virkamiehen 
vastustaminen, jos väkivaltainen vastustaminen, huo-
mioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taik-
ka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena 
arvostellen lieventävien asianhaarojen vallassa tehty. 
rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta 
vankeutta.

joissakin tapauksissa, joskin metsästyksenvartijan 
kyseessä ollen harvemmin, saattaa teoksi tulla haitan-
teko virkamiehelle, kun joku käyttämättä väkivaltaa 
tai sen uhkaa oikeudettomasti estää tai yrittää estää 
virkatoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä. rangais-
tuksena haitanteosta on sakko.

Väärän henkilötiedon antaminen
Metsästyslaissa on metsästyksenvartijalle annettu oi-
keus tarkastaa mm. metsästäjän metsästyskortti ja am-
pumakoetodistus. Metsästäjälle on säädetty velvolli-
suus esittää mm. nuo asiakirjat. kun joku esimerkiksi 
tällaisessa tarkastustilanteessa erehdyttääkseen viran-
omaista (metsästyksenvartijaa) ilmoittaa nimensä 
väärin tai antaa muutoin henkilöllisyydestään väärän 
tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituk-
sessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokort-
tia tai muuta sen kaltaista todistusta (esim. metsästys-
korttia), syyllistyy hän väärän henkilötiedon antami-
seen. rangaistus rikoksesta on sakkoa tai enintään 
kuusi kuukautta vankeutta. aikaisemmin tämän ri-
koksen nimi oli ”viranomaisen erehdyttäminen”.

Väärän henkilötiedon antaminen jollakin asiakir-
jalla voi toteuttaa myös väärennösrikoksen tunnus-
merkistön.

kalastuslaista löytyy vastaavat säännökset myös 
valantehneelle kalastuksenvalvojalle.

syksyllä -98 tuomittiin joensuussa jyväskyläläi-
nen kalastaja väärien henkilötietojen antamisesta tar-
kastuksen yhteydessä valantehneelle kalastuksen- 
valvojalle 20:een päiväsakkoon. kalastaja tuomittiin 
samalla myös luvattomasta pyynnistä.
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Valvontakortin esittäminen
jotta valvontatehtävää suorittavalla henkilöllä olisi 
mm. edellä mainitut lain turvat, on hänen nimen-
omaan silloin oltava suorittamassa tehtävää, jossa sil-
loin on kyseessä julkisen vallan käyttö. tässä tilan-
teessa korostuu erityisesti se, että valvonnan kohteena 
oleva henkilö selkeästi tietää tarkastajan olevan suo-
rittamassa laissa säädettyä tehtäväänsä.

Parhaiten tämä tapahtuu niin, että metsästyksen-
vartija asiallisesti ja kohteliaasti esittelee ensimmäi-
seksi heti alussa itsensä ja valtakirjansa, kuten kaikis-
sa valvojain ohjeissa painotetaan.

Metsästyskauden ja valvontakaudenkin lähestyes-

sä on jokaisen metsästyksenvartijana toimivan syytä 
kerrata metsästyksenvartijan oikeudet ja velvollisuu-
det, osatakseen toimia oikein ja tehokkaasti valvonta-
tehtävissään. Parhaiten kertaaminen onnistuu perehty-
mällä Metsästäjäin lakikirjan viimeiseen lukuun 
”Metsästyksen vartiointi” ja muuhunkin kirjan rikkaa-
seen sisältöön.

kun metsästyksenvartija joutuu viranomaisia vas-
taan tehdyn rikoksen kohteeksi, tulee hänen saattaa 
asia poliisin tietoon ja tutkittavaksi mahdollisia jatko-
toimenpiteitä varten oman ja toisten julkista valtaa 
käyttävien henkilöiden paremman turvallisuuden saa-
vuttamiseksi tulevaisuudessakin.
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kuinka valvotaan?

Are Pylkkänen

Yleistä

Miten käyttäydytään
Metsästyksenvartijan joutuessa esim. tarkastuksen 
yhteydessä henkilökohtaiseen kontaktiin tarkastetta-
van metsästäjän kanssa, on sille tapahtumalle ja koko 
toiminnalle yleensä hyvin tärkeää, millä tavoin tuo 
ensimmäinen  yhteydenpito hoidetaan. normaali-
tilanteessa kohtelias ja ystävällinen käyttäytyminen 
on luonnollisesti ehdotonta ja keskustelun on oltava 
asiallista. sääntönä voidaan pitää sitä, että asiakkaalta 
saadaan takaisin samankaltaista käyttäytymistä, kuin 
mitä itse esitetään.

kun valvonnassa käydään puheisiin
– esitellään aina ensin itsensä ja näytetään varti-

jan  valtakirja. samalla kerrotaan tietenkin ketä 
edustetaan. Vasta tämän jälkeen pyydetään kulloin-
kin tarvittavia lupia, aseita tai pyydyksiä tarkastet-
tavaksi.

– tarkastustilanteessa vartijan on osattava asiansa ja 
käyttäydyttävä varmasti ja ystävällisesti.

– vartijan on säilytettävä maltillinen ja rauhallinen 
käyttäytyminen siitäkin huolimatta, että tarkastet-
tavan käytös voi olla töykeää ja epäasiallista. 
Yleensä ”peli” on hävitty, jos maltti menetetään.

– vartijan on tarkastus- ja valvontatehtävissään suh-
tauduttava tasapuolisesti niin tuttuihin kuin tunte-
mattomiinkin asiakkaisiin. tutuilla ei ole valvon-
nan suhteen etuoikeuksia.

– kaikessa toiminnassa on muistettava annetun met-
sästyksenvartijan vakuutuksen merkitys.

jos havaitaan rike, ei vartija  toimi  syyttäjänä  tai 
tuomarina, vaan hoitaa asiallisesti tehtävästä oman 
osansa ja saattaa asian tarvittaessa jatkokäsittelyyn.

Vartijan tehtävänä ei myöskään ole toimia sovitte-
lijana rikkomusasiassa, paitsi jos kyseessä on pelkkä 
asianomistajarikos ja asianomistaja haluaa, että juttu 
hoidetaan sovittelemalla.

Metsästyksenvartijan on muistettava, että valvon-
nalla pyritään  ensisijaisesti  ennalta  ehkäisemään 
rikkomuksia ja edistämään hyviä erämies- ja erän-
käyntitapoja.

Valvonnassa pyritään samalla antamaan myös va-
listusta säännöksistä ja määräyksistä ennaltaestävästi 
vaikuttaen.

Mihin valvonnassa kiinnitetään huomiota
Metsästyksenvartijan on tunnettava voimassa olevat 
säännökset. ennen valvontaan ryhtymistä on kerrat-
tava säännökset muistin virkistämiseksi ja mahdollis-
ten muutosten tiedostamiseksi.

erilaisia lupia tarkistettaessa on kiinnitettävä huo-
miota ainakin seuraaviin asioihin:

– että lupa kuuluu sille henkilölle, jota tarkastetaan
– että lupa on annettu sellaiseen toimintaan, jota tar-

kastettava on tekemässä
– että metsästyslupa on sille alueelle, jossa toimintaa 

harjoitetaan
– että lupa on voimassa sinä aikana
– että lupa ja metsästyskortti on maksettu
– että lupa ei ole väärennetty, esim. nimiä tai aikoja 

muutettu
– että sinänsä lupaehtojen mukainen toiminta on 

muutoinkin säännösten mukaista.

aseita tarkastettaessa on kiinnitettävä huomiota aina-
kin seuraaviin asioihin:
– onko ase ladattu tai lataamaton
– onko patruuna vaatimusten mukainen
– soveltuuko ase kyseiseen metsästykseen
– onko tähtäinlaite sallittua mallia (yötähtäimet)
– onko ase luvallinen (jos esittää hallussapitoluvat)
– kuljetetaanko asetta oikein ajoneuvoissa.

Pyyntilaitteita tarkistettaessa on kiinnitettävä huomio-
ta ainakin seuraaviin asioihin:
– onko pyyntilaite viritettynä pyyntikuntoon
– onko pyyntilaite laillinen
– onko esim. katiska oikein asetettuna vedessä ja 

maalla.

saalista tarkistettaessa huomioidaan:
– onko kyseessä laillinen riista
– edellyttääkö saalis pyyntilupaa
– onko saalis laillisella tavalla pyydystetty.

toimenpiteet
kun valvonnassa todetaan rikkeitä tai puutteita, toi-
menpide voi olla poliisille tai asianomistajalle tehtävä 
ilmoitus, valvontailmoitus asiakirjan näyttöä varten ja 
eräissä tapauksissa omaisuuden tai koiran talteenotto.

toimenpiteet on helppo suorittaa, kun mukana on 
tarpeelliset lomakkeet, kynä ja paperia. Vartijan on 
ennakkoon opeteltava myös käyttämään erilaisia lo-
makkeita. asialle ei varmasti ole eduksi, jos lomak-
keen täyttöä opetellaan asiakkaan kanssa yhdessä.

tarkat tapahtumatiedot on syytä osata merkitä, vaikka 
mukana ei olisi kuin muistipaperia:
– asiakkaan henkilötiedot (nimi, syntymäaika, henki-

lötunnus, osoite, puhelin jne.)
– teko tai mistä on kyse, vapaassa muodossa
– tapahtuma-aika kellonaikoineen
– tapahtumapaikka hyvin tarkasti
– selostus tapahtuneesta
– todistajat.

Mikäli asiakas ei paljasta henkilöllisyyttään, kieltäy-
tyy näyttämästä aseitaan, ilmeisesti antaa vääriä tieto-
ja itsestään, esiintyy uhkaavasti tai pakenee, on jatko-
tutkimusten teko poliisin tai erävalvojan asia.

jatkotoimenpiteitä varten pannaan muistiin tai 
mieleen kaikkia mahdollisia tuntomerkkejä ja muita 
seikkoja, joilla asian tutkimista myöhemmin voidaan 
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helpottaa. Auton  rekisterinumero kokonaisuudes-
saan, auton merkki, malli ja väri aina muistiin. Valo-
kuvia voidaan ottaa jne.

laaditaan asiasta ilmoitus poliisille kaikkine tie-
dossa olevine vähäiseltäkin tuntuvine seikkoineen.

kun satutaan paikalle, missä todetaan tapahtuneen 
ilmeisen rikkomuksen, kuuluu jatkotutkimusten teko 
niin ikään poliisille. Painetaan jälleen mieleen, mitä 
on nähty ja havaittu. Otetaan valokuvia ja tehdään tar-

vittaessa piirros paikasta. suojataan helposti häviäviä 
jälkiä (esim. lumi- ja vesisateelta). tärkeätä on myös 
tapahtumapaikalla liikkuessaan olla mahdollisim-
man tarkoin sotkematta tai hävittämättä jälkiä.

ilmoitus poliisille tehdään välittömästi.

Hyvä ammattitaito ja asiantuntemus oikeaoppisen 
käyttäytymisen myötä helpottaa tehtävääsi metsästyk-
senvartijana.



360

Metsästyksenvartijan  
lakisääteinen tapaturmavakuutus

Vakuuttamisvelvollisuus
työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät 
työtapaturmien varalta. työntekijäksi katsotaan hen-
kilö, joka tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle 
tämän johdon ja valvonnan alaisena ja saa työstään 
vastiketta. Vastikkeella ymmärretään jokaista etua, 
jolla on taloudellista arvoa, esimerkiksi rahapalkka, 
luontaisedut, voitto-osuudet ja vastavuoroinen työ.

Vakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat:
– valtio
– pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana 

teettämien työpäivien luku on yhteensä enintään 
12.

Vakuuttamisvelvollisuudestaan vapaan työnantajan 
työssä sattuneet tapaturmat korvaa Valtiokonttori.

jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuu-
tensa, maksaa valtiokonttori työntekijälle tapaturma-
vakuutuslain mukaisen korvauksen. Maksetut kor- 
vaukset peritään määrättyyn rajaan asti työnantajalta. 
Valtiokonttori voi laiminlyönnin todettuaan periä 
työnantajalta myös korotetun tapaturmavakuutusmak-
sun, vaikka tapaturmaa ei olisi sattunutkaan.

tapaturmavakuutuslain piiriin eivät kuulu vapaa-
ehtoista vastikkeetonta tai talkootyötä tekevät henki-
löt.

korvaukset
lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa sairaanhoi-
tokulut täysimääräisenä.

työansion menetyksen korvausten yleisenä peri-
aatteena on, että korvaukset vastaavat ansiomenetystä. 
korvaukset ovat veronalaista tuloa.

työansion menetys korvataan tapaturmavakuutuk-
sen päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä sekä vamman 
tai sairauden aiheuttama yleinen haitta haittarahalla.

kuolemantapauksessa maksetaan omaisille perhe-
eläkettä.

Päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläkkeen 
määräämisen perustana on vuosityöansio. lyhytaikai-
sessa työkyvyttömyydessä (neljän viikon sisällä) päi-
värahan perusteena on sairasajan palkka tai tapatur-
maa edeltäneiden neljän viikon ansiot. Vuosityöansio-
ta määrättäessä otetaan huomioon kaikista työ- ja vir-
kasuhteista saatu veron ennakkopidätyksenalainen 
palkka.

Vahingoittuneen toimenpiteet tapaturman 
sattuessa

tapaturman sattuessa on vahingoittuneen hakeudutta-
va välittömästi lääkärinhoitoon sekä ilmoitettava ta-
paturmasta viipymättä työnantajalleen. Vahingoittu-
neen on ilmoitettava kaikki työtapaturmaan liittyvät 
seikat, kuten missä, miten ja milloin tapaturma sattui, 
oliko tapauksella silminnäkijöitä jne.

Vahingoittunut saa työnantajalta ns. vakuutus-
todistuksen, jonka avulla hän saa tarvitsemansa sai-
raanhoidon maksutta. Mikäli vakuutustodistusta ei 
ehditä kirjoittaa ensimmäistä hoitokertaa varten, voi-
daan se lähettää lääkärille tai sairaalalle myöhemmin. 
Vakuutustodistuksella vahingoittunut saa myös tapa-
turmavamman hoitoon tarvitsemansa lääkkeet mak-
sutta apteekista.


