METSÄSTÄJIÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUI KAUTTA LINJAN
Suomen riistahallinto uudistettiin perusteellisesti alkuvuodesta. Samalla on tehty lisäyksiä
ja tarkennuksia noin kymmeneen aikaisemminkin voimassa olleeseen metsästyssäädökseen. Muuttunutta hallintoa pidetään metsästäjäpiireissä ”torjuntavoittona”. Päätösvalta pysyi sentään MMM:n käsissä. Toinen vaihtoehto olisi ollut ympäristöministeriö. Tavallisen
metsästäjän kannalta hintana on lainsäädännön monimutkaisuuden lisääntyminen.
RIISTAHALLINNON UUSI AIKA 1.3. 2011 LÄHTIEN
Suomen riistahallintolaki astui voimaan maaliskuun alusta. Riistanhoitopiirit ja Metsästäjäin
keskusjärjestö lakkasivat olemasta. Perustettiin Suomen riistakeskus. Piirihallitusten tilalle
muodostettiin alueelliset riistaneuvostot. Riistaneuvostoissa äänivaltaa käyttää 6 alueen
riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen valitsemaa jäsentä ja 4 muuta jäsentä, jotka edustavat maakuntaliittoa, ELY- keskusta, metsäkeskusta ja maanomistajatahoja. Alueellisten
riistaneuvostojen tehtävänä on mm. riistatalouden strateginen suunnittelu ja alueellisten
hoitosuunnitelmien valmistelu ja päivittäminen.
Riistanhoitoyhdistyksiin ja sitä kautta metsästysseuroihin uudistus vaikuttaa mm. siten,
että rhy:n virkavastuulla toimivat avustavat toimihenkilöt: metsästyksen valvojat, metsästäjätutkinnon vastaanottajat, ampumakokeiden vastaanottajat ja riistavahinkokatselmuksissa
rhy:tä edustavat henkilöt pitää kouluttaa ja nimetä uudelleen 1.9. 2011 alkaen. Toimikaudet kestävät 5 vuotta kerrallaan.
Riistanhoitoyhdistysten hallituksiin valitaan 5-8 jäsentä, joista kolmasosa on erovuoroisia
vuosittain. Kaikki vuosikokoukset ovat siis tästä lähtien vaalikokouksia. Jokaiseen hallitukseen valitaan myös yksi keskeisimpiä maanomistajatahoja edustava jäsen.
Pyyntilupien hakuprosessi muuttuu: esim. hirviluvat päättää aluepäättäjä (riistapäällikkö),
mutta tietyt poikkeusluvat, kuten rastas-, varis- ja harakkaluvat päättää riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö. Lupahakemukset toimitetaan samaan osoitteeseen kuin
ennenkin, mutta kaikki hakulomakkeet ovat muuttuneet. Lomakkeisiin voi tutustua osoitteessa http://www.riista.fi/?mag nr=14
Metsästysaikojen säätely muuttuu yllättäen joustavammaksi ja enemmän tarvetta vastaavaksi. Aikaisemmin riistanhoitopiiri päätti esim. kanalintujen metsästysajat jo kesäkuun
alussa ennen tietoa syksyn poikuetilanteesta. Nyt metsästysajat määrätään ministeriön
asetuksella. Päätökset perustuvat yksinomaan riistakantojen runsauteen eli riistalaskentojen tuloksiin ja ne tehdään kanalintujen osalta vasta elokuun lopussa tai syyskuun alussa.
Päätökset astuvat voimaan kahden viikon viiveellä.
Katso lisää Suomen säädöskokoelmasta: 158/2011 Riistahallintolaki ja 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta.

2

AMPUMA-ASELAINSÄÄDÄNTÖ TIUKKENEE
Tämän vuoden puolella on annettu myös Laki ampuma-aselain muuttamisesta
124/2011. Muutos tulee voimaan 13.6. 2011.
Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin hankkimiseen on tullut lisäehtoja.
Hakijan on oltava 20 vuotta täyttänyt ja hänen tulee osoittaa harrastuneisuutensa joko ampumaurheilussa tai loukku/luolapyynnissä. Todistuksia hakija joutuu hankkimaan mm. ampumaurheiluyhdistyksen ampuma-asekouluttajalta tai rhy:ltä. Harrastuneisuuden aktiivisuuden astetta seurataan ja lupa on uusittava viiden vuoden välein samoin todistuksin. Jos
jollakin on tarvetta lyhyen aseen hankkimiseen, olisi se tehtävä nopeasti mikäli aikoo välttyä määräaikaisten todistusten keräämisen.
Kaikki muutkin metsästysaseen hankkimisluvan hakijat eli 18 vuotta täyttäneet joutuvat lupaviranomaisen haastatteluun ja mikäli viranomaisella on syytä epäillä hakijan sopivuutta,
kysytään myös terveystietoja eli lääketieteellistä arviota hakijan sopivuudesta ampumaaseen hallussapitoon. 15-18- vuotias voi saada ns. rinnakkaisluvan haulikkoon, kivääriin,
pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen. Kirjaamismaksut ovat nousseet koko ajan, jopa
siinä määrin että kauppiaat valittelevat halpojen aseiden huonoa menekkiä. Onko se sitten
hyvä vai huono asia- tiedä häntä.

METSÄSTYSLAKI MUUTTUI ENTISTÄ MONIMUTKAISEMMAKSI
Myös Metsästyslaki (säädös 159/2011) ja Metsästysasetus (säädös 170/2011) ovat
muuttuneet helmikuussa 2011.
Poikkeusluvin pyydetty ahma, susi, karhu, saukko ja ilves kuuluvat valtiolle ja ne on toimitettava RKTL:lle. Tutkimuslaitos hävittää eläimen tai luovuttaa sen yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten museoon tai myy sen valtion lukuun. Sama koskee kolarissa kuolleita tai
loukkaantuneita ja jäljitettyjä suurpetoja.
Liikenteessä kuollut tai kolarin jälkeen jäljitetty ja lopetettu hirvieläin (hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäkauris ja metsäpeura) sekä villisika kuuluvat aina kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle. Sillä ei enää ole merkitystä, sattuuko kolari metsästysaikana vai ei.
Eläimen voi rhy toki luovuttaa korvauksetta eteenpäin mikäli valtuutettu henkilö ei samalla
syyllisty yhdistyksen omaisuuden haaskaamiseen. Riistanhoitoyhdistyksillä on sopimukset
SRVA- toiminnasta poliisin kanssa. Ihmisravinnoksi kelpaavat kolarieläimet myydään rhy:n
lukuun ja tulot käytetään yhdistyksen toimintaan.
Kuolleena löydetyn riistaeläimen voi haitan kärsijä hävittää vapaasti omalla kustannuksellaan. Kuolleena löydetystä suurpedosta ja pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä on ilmoitettava poliisille ja rhy:lle.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden
järjestämiseen tai koiran kouluttamiseen on oltava aina Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa. Sanomattakin lienee selvää että lupa maksaa. Pysyneeköhän peto hakumaastossa niin kauan että lupa heltiää? Tästä varmaan kaivataan vielä soveltamisohjeita.
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Liikuntarajoitteinen voi saada luvan moottorikäyttöisen ajoneuvon ja aseen kuljettamiseen
maastossa. Tätä varten hänen on pystyttävä osoittamaan vammansa vakavuus.
Metsäkaurissaaliin ilmoittamiseen on tullut lisäehtoja. Lainsäätäjä on nykyisin kiinnostunut
myös siitä, kaatuuko kauris metsästysseuran alueelle vai yksityiselle seuraan kuulumattomalle maalle. Myös palstan koko pitää ilmoittaa. Kuinkahan onnistunee, koska ilmoittamiskynnys on korkea jo nykyisinkin? Ilmoittamatta jättämisen mahdollisesta rankaisemisesta
ei ole vielä mainintaa. Siitäkin on puhuttu valtakunnan tasolla.
Omaisuuden ym. suojelemiseksi saatu poikkeuslupa ahman, ilveksen, karhun, saukon tai
suden pyyntiin edellyttää että pyyntiin osallistuvien nimet, pyyntialue ja jokainen pyyntiin
lähtö ilmoitetaan erikseen poliisilaitokselle. Poikkeuslupa myönnetään enintään 14 vrk
ajaksi.
MAKSUT KALLISTUVAT
Erinäisiin maksuihin tulee muutoksia, koska on annettu myös Laki riistanhoitomaksusta
ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta (säädös 160/2011).
Riistanhoitomaksu kallistuu muutaman euron eli on seuraavana metsästysvuotena 30€.
On arvioitu, että korotuksesta tulee 0.40€ riistanhoitoyhdistystasolle ja 1.60€ ylätasolle.
Metsästäjätutkinto on maksanut 1.3. 2011 lähtien 20 € yrityskerralta ja ampumakokeita ei
voida toistaiseksi järjestää, koska hinnoittelua ei ole vielä määritelty. Todellista kustannusta kartoitetaan parhaillaan.

TUOMIOT KOVENEVAT
Rikoslakiin on otettu määritelmä törkeästä metsästysrikoksesta, josta voi olla seurauksena 4 vuotta vankeutta. Suden, karhun, ahman, ilveksen tai saukon salakaato luokitellaan
automaattisesti törkeäksi metsästysrikokseksi. Elävien eläinten arvot, joita pidetään näissä
tapauksissa korvausperusteina, ovat nousseet huomattavasti.
Katsotaan vielä, mitä Elintarvikelain uudistus tuo tullessaan.
Paljon pieniä asioita on siis muuttunut tämän vuoden aikana. Jokainen jahtiin lähtevä on
osaltaan velvollinen selvittämään, mitä lakien muutokset omalla kohdalla tarkoittavat. Lakien soveltamisohjeita julkaistaan toivottavasti vielä alan harrastelehdissä.
Kari Kunelius, Saarijärven rhy, toiminnanohjaaja

