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 Hätäkeskus ilmoittaa tehtävän 

jollekin yhdistyksen kolmesta 

nimetystä SRVA-yhteyshenkilöstä. 

 

 Toiminta tapahtuu rhy:n nimissä 

eikä se ole metsästystä vaan kyse 

on eläinsuojelullisista syistä 

poliisin valtuuttamana suoritet-

tavasta tehtävästä. 

 

 

SRVA-hälytys 
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 Hälytyksen saanut henkilö pyrkii parhaansa mukaan 

saamaan tehtävään riittävän määrän jäljestäjiä/ampujia sekä 

koiria tehtävän tehokasta toteuttamista varten. 

 

 Eläimen jäljittämisen, karkottamisen, lopettamisen, 

kuljettamisen tai käsittelyn yhteydessä tehtävään 

osallistuneille henkilöille, koirille tai muulle omaisuudelle 
aiheutuneet vahingot korvataan poliisilain 47 §:n mukaisesti 

tai metsästäjävakuutuksesta. 

 

 Tehtävässä toimivilla tulee olla riistanhoitomaksu 

maksettuna, jotta he ovat toimintaa suorittaessaan 

metsästäjävakuutuksen piirissä. 

 

SRVA-tehtävän suoritus 
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 Jos eläin on vahingoittunut, se pyritään lopettamaan 

mahdollisimman nopeasti. 

 

 Mikäli eläintä ei löytynyt tai se oli niin terve, että sitä ei 

tarvinnut lopettaa, tehdään tehtävästä liitteen mukainen 

kirjallinen selvitys riistanhoitoyhdistykselle mahdollisia 

kulukorvauksia ja kirjanpitoa varten. 

 

 Metsästyslain muutos 83 a §. Jos metsästyslain 26 §:ssä 

tarkoitettu hirvieläin, metsäkauris tai villisika on kuollut 

liikenteessä tai lopetettu liikenneonnettomuuden takia, se 

kuuluu kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle 

SRVA-tehtävän suoritus 
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 Mahdollinen ruho käsitellän yhdistyksen sitä varten 

vuokraamissa tiloissa siten, että ihmisravinnoksi kelpaava 

liha voidaan myydä yhdistyksen lukuun. 

 Kauriin (metsä ja valkohäntä) ruhot myydään 

mahdollisimman pikaisesti ilman ruhojen käsittelyä 

 Ihmisravinnoksi kelpaamaton liha sekä pää ja sisäelimet 

voidaan luovuttaa korvauksetta kunkin tapahtuman 

toimintaan osallistuneille mahdollisen eläinlääkärin 

tarkastukseen jälkeen. 

 Tutkimuslaitosten pyytämät näytteet lähetetään tutkittavaksi. 

 Nahat voidaan hävittää tai luovuttaa tilojen vuokraajalle. 

 

SRVA-ruhon käsittely 
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 Ihmisravinnoksi kelpaava liha myydään yhdistyksen 

hallituksen vuosittain määrittelemällä hinnalla, tästä voidaan 

poiketa vain erityisen perustelluin syin. 

 Lihat myydään  ensimmäiselle ostajalle. 

 Lihojen myyjänä toimii yhdistyksen hallituksen jäsen tai 

toiminnanohjaaja. 

 Lihojen myyjä täyttää liitteen mukaisen selvityksen ja 

allekirjoitettuaan toimittaa sen rahastonhoitajalle sekä 

toiminnanohjaajalle. 

 Hallituksen jäsen ei voi myydä itse itselleen vaan tällöin 

myyjän täytyy olla toinen hallituksen jäsen. 

SRVA-lihojen myynti 
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 Kirjallinen selvitys tehdään jokaisesta SRVA-tehtävästä 

laskutusta, mahdollisia kulukorvauksia sekä kirjanpitoa 

varten. 

 Selvityksen allekirjoittaja toimittaa sen rahastonhoitajalle ja 

toiminnanohjaajalle. 

 Lasku annetaan lihojen noutajalle ja kopio laskusta 

toimitetaan rahastonhoitajalle.  

 

SRVA-selvitys ja laskutus 
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 Toiminnanohjaaja ylläpitää vuosittain yhteenvetoa SRVA- 

tapahtumista kirjallisten selvitysten pohjalta. 

 Rahastonhoitaja maksaa sopimuksenmukaisen tilavuokran ja 

mahdolliset kulukorvaukset. 

 Kulukorvaukset voidaan maksaa yhdistyksen hallituksen 

päätösten mukaisesti.  

 Pyyntilupamaksua ei tarvitse maksaa valtiolle 

 

SRVA-yhteenveto ja maksut 
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 Ruhon myyntihinta 2012 

– Hirvi ja villisika 9 eur / kg 

– Metsäkauris ja valkohäntäkauris 5 eur / kg 

– Ostaja maksaa mahdolliset lihan tarkastus- ja 

paloittelukulut. 

– Ihmisravinnoksi kelpaamatonta luutonta lihaa 

poistettaessa myytävästä ruhosta huomioidaan luiden 

paino siten, että  luuttomaan lihan painoon lisätään 40% 

painoa ja tämä 40%:lla lisätty osuus poistetaan myytävän 

ruhon kokonaispainosta.  

– Luiden ollessa mukana ihmisravinnoksi kelpaamattoman 

osuuden painoa mitattaessa mitään lisäystä poistettavaan 

painoon ei tehdä. 

 

 

RHY:n hallituksen päätös 12.03.2012 
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 Kilometrikorvaus 

– SRVA-tapahtumassa eläimen etsintään, lopettamiseen ja 

noutoon osallistuneille voidaan maksaa matkalaskua 

vastaan toteutuneista ajoista 45 senttiä/km edellyttäen, 

että matkalaskun esittäjä on SRVA yhteyshenkilön 

kutsumana tapahtumassa mukana ja hänet on kirjattu 

tapahtumasta erikseen tehtyyn kirjalliseen selvitykseen. 

 

RHY:n hallituksen päätös 12.03.2012 


