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Yleistä
Tasavallan presidentti on vahvistanut lait vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
annetun lain ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp) ja
määrännyt lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019. Metsästyslakia
(615/1993) muutettiin siten, ettei lakia enää sovelleta pesukarhuun, piisamiin, rämemajavaan eikä supikoiraan, jotka on Euroopan unionin lainsäädännössä määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. Samalla kansallisesti merkittävien haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluva minkki poistettiin metsästyslain soveltamisalasta. Edellä mainittujen
lajien pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään jatkossa vieraslajeista aiheutuvien
riskien hallinnasta annetussa laissa (709/2015, jäljempänä vieraslajilaki).
Ehdotettavalla asetuksella tehtäisiin lakimuutosten edellyttämät tekniset muutokset
metsästysasetukseen (666/1993) siten, että asetuksesta poistettaisiin pesukarhua, piisamia, rämemajavaa, supikoiraa ja minkkiä koskevat säännökset.
Asetus annettaisiin metsästyslain 29, 34, 37 ja 37 a §:n nojalla.
Nykytila
Metsästysasetuksen 11 §:ssä säädetään loukun, aitauksen ja jalkanarun käyttämisestä.
Pykälän mukaan elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä saa
käyttää ilveksen, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, tarhatun naalin, ketun,
supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, mäyrän, saukon, villikanin, oravan, itämeren norpan ja hallin sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Loukun
ja muun pyyntivälineen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään. Loukku on tarkastettava
vähintään kerran vuorokaudessa.
Metsästysasetuksen 12 §:n mukaan hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 28 senttimetriä. Sääntelyn
johdosta hirvieläinten metsästyksessä käytetään ajavina koirina lähinnä vain mäyräkoiria, joiden on katsottu soveltuvan hyvin pienten hirvieläinten metsästykseen. Haasteellisessa maastossa pienikokoisen koiran käyttäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa.
Nykyinen säkäkorkeusraja on rajannut muiden ajavien koirien käyttöä hirvieläinten
metsästyksessä.
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Tavoitteet ja kesk ei set ehdotukset
Elävänä pyytävän loukun tai muun vastaavan pyyntivälineen käyttäminen sallittaisiin
villisian metsästyksessä. Näin lisättäisiin villisikakannan rajoittamiseksi ja afrikkalai-
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sen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi käytettäviä keinoja. Ehdotettu muutos toteuttaisi maa- ja metsätalousministeriön asettaman villisikatyöryhmän (HARE
047:00/2014) mietintöön sisältyvää toimenpideohjelmaa.
Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajoitusta muutettaisiin siten, että suurin sallittu
säkäkorkeus olisi 39 senttimetriä. Tarkoituksena on tehostaa etenkin voimakkaasti lisääntyneen valkohäntäpeurakannan metsästystä sallimalla nykyistä korkeampien ajavien koirien käyttö hirvieläinten metsästyksessä. Samalla saataisiin uusia metsästäjäryhmiä kiinnostumaan hirvieläinten metsästyksestä. Sääntely mahdollistaisi esimerkiksi dreeverin käyttämisen ajavana koirana hirvieläinten metsästyksessä.
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10 §

Yksityiskohtaiset perustelut
Rautojen käyttäminen
Pykälässä säädetään rautojen käyttämisestä eräiden riistalajien metsästykseen ja rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Pykälästä poistettaisiin säännökset,
jotka koskevat minkkiä ja piisamia.
Pykälän 1 momentin mukaan riistaeläinten pyydystämisessä saa käyttää vain rautoja,
jotka aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman. Raudat on huollettava
säännöllisesti ja sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai muille kuin
pyydystettäville eläimille. Sääntelyä muutettaisiin siten, että momentin säännöksiä sovellettaisiin myös rauhoittamattomiin eläimiin. Tämä on perusteltua, sillä haitallisiin
vieraslajeihin tullaan jatkossa soveltamaan, mitä rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään metsästyslaissa. Asiallisesti sääntely säilyisi minkin ja piisamin osalta ennallaan.

11 §

Loukun, aitauksen ja jalkanarun käyttäminen
Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännökset, jotka koskevat piisamia, supikoiraa,
ja minkkiä.
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että elävänä pyytävää loukkua tai
muuta vastaavaa pyyntivälinettä saisi käyttää nykyisin sallittujen lajien lisäksi villisian
pyydystämiseen. Muutoksella tehostettaisiin metsästystä lisäämällä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi käytettäviä keinoja. Tavoitteena on villisikakannan kasvun rajoittaminen ja siten tautiriskin vähentäminen.
Afrikkalaisen sikaruton mahdollinen leviäminen Suomeen aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä sikataloudelle. Maa- ja metsätalousministeriön 11.12.2014
asettaman villisikatyöryhmän (HARE 047:00/2014) tehtävänä oli selvittää Suomen
villisikakannan tilannetta ja linjata toimenpiteet, joiden avulla villisikakantaa hoidetaan ja sen tilannetta hallitaan metsästyslainsäädännön ja eläintautilainsäädännön nojalla, ottaen huomioon erityisesti sikaruton leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Villisikatyöryhmän mietinnön (MMM 2015:1) sisältämässä toimenpideohjelmassa ehdotetaan sallittavaksi elävänä pyytävän loukun käyttö villisian metsästyksessä.
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Pykälän 4 momentin sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että villisian pyydystämisessä käytettävä loukku tulisi tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa. Muutosta voidaan pitää perusteltuna eläimen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi pykälään tehtäisiin kielellisiä tarkistuksia.
12 §

Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä
Voimassa olevan pykälän mukaan hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 28 senttimetriä. Sääntely
on voimakkaasti rajannut ajavien koirien käyttöä hirvieläinten metsästyksessä, sillä
ajavina koirina käytettävät koirat ovat olleet käytännössä mäyräkoirarotuja, jotka sinänsä soveltuvat hyvin erityisesti pienten hirvieläinten metsästykseen.
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hirvieläimen metsästyksessä
käytettävän ajavan koiran suurin sallittu säkäkorkeus olisi 39 senttimetriä. Tällöin voitaisiin ottaa käyttöön aiempaa laajemmin sellaisia koirarotuja, joita esimerkiksi Ahvenanmaalla ja Ruotsissa käytetään hirvieläinten metsästyksessä. Säkäkorkeuden muuttaminen esitetyllä tavalla mahdollistaisi muun muassa dreeverin käyttämisen ajavana
koirana hirvieläinten metsästyksessä. Dreeveriä on käytetty perinteisesti Ruotsissa
metsäkauriin metsästykseen.
FCI:n (Kansainvälinen koiranjalostusliitto) hyväksymän rotumääritelmän mukaan
dreeverin tavoitesäkäkorkeus on 30–38 senttimetriä. Asetusehdotuksen mukaan ajavan koiran säkäkorkeusraja korotettaisiin 39 senttimetriin. Ehdotettu muutos toisi
myös muita tarkoitukseen sopivia koirarotuja, kuten esimerkiksi tietyt bassetrodut, hirvieläinten metsästyksessä sallituiksi ajaviksi koiriksi. Tavoitteena on, että hirvieläinten metsästyksessä käytettäisiin hitaasti ajavia koiria samalla tavalla kuin Ahvenanmaalla, Ruotsissa ja Norjassa sekä useissa Keski-Euroopan maissa. Hitaasti ajavan
koiran tunnusmerkit ovat hidas ajovauhti ja jälkitarkka ajotapa. Säkäkorkeusrajan
nosto 39 senttimetriin voi kuitenkin tuoda mahdolliseksi myös monien ilmavainuisten
ja nopeiden koirien käytön hirvieläinten metsästyksessä, josta voi seurata eettisiä ongelmia esimerkiksi tietyissä lumiolosuhteissa. Mikäli tällaisten nopeiden koirien
käyttö lisääntyy hirvieläinten metsästyksessä tai niiden avulla tapahtuvasta metsästyksestä muodostuu ongelmia, voi maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa tai kieltää tietyillä roduilla metsästämisen, jos metsästyksen tarkoituksenmukainen järjestäminen
sitä edellyttää (ML 38 §).
Esityksellä tehostettaisiin voimakkaasti kasvaneen valkohäntäpeurakannan metsästystä, sillä kookkaampien koirarotujen salliminen mahdollistaisi metsästyksen haastavammissa maasto- ja sääolosuhteissa. Samalla kiinnostus valkohäntäpeuran metsästystä kohtaan kasvaisi uusien sallittujen koirarotujen myötä, mikä vaikuttaisi myönteisesti metsästysmuodon pariin hakeutuvien metsästäjien määrään.
Suomen valkohäntäpeurakanta talvella 2018–2019 oli noin 111 500 yksilöä. Kanta on
tiheimmillään Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueilla. Valkohäntäpeuran metsästystä on viime vuosina tehostettu pyyntilupia lisäämällä ja kannustamalla metsästäjiä hakemaan lisää pyyntilupia. Riistahallinnossa työskennelläänkin aktiivisesti kannanarvioinnin ja -hallinnan kehittämisen
parissa.
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Kannanhallinnan keinoja on lisätty myös lainsäädännön avulla. Valkohäntäpeuran jousimetsästys sallittiin vuonna 2017 ja metsästysaikaa pidennettiin vuonna 2018. Saalismäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta toimenpiteistä huolimatta valkohäntäpeurakannan kasvua ei ole kyetty pysäyttämään. Viime metsästyskaudella saatiin saaliiksi
ennätykselliset 53 000 valkohäntäpeuraa. Tästä huolimatta kanta on kasvanut Luonnonvarakeskuksen tuoreimman kanta-arvion mukaan noin 7 prosenttia edellisvuodesta.
Kannankasvun seurauksena peurojen aiheuttamat liikenne- ja maatalousvahingot ovat
lisääntyneet merkittävästi 2010-luvulla. Riistavahinkorekisterin tietojen mukaan valkohäntäpeurat aiheuttivat viime vuonna noin 6 413 liikennevahinkoa, kun taas maatalousvahingoista maksettiin korvauksia noin 170 000 euroa. Peurojen lisäksi metsäkauriit aiheuttivat viime vuonna paljon liikennevahinkoja (4 191 kpl). Edellä kuvatun
vahinkokehityksen ja heikentyneen liikenneturvallisuuden vuoksi on perusteltua, että
hirvieläinten kannanhallinnan keinoja lisätään aikataulussa, joka mahdollistaa asian
edellyttämän tiedottamisen ja viestinnän ennen seuraavan metsästyskauden alkua.
14 a §

Lehtipuhaltimen käyttäminen
Pykälästä poistettaisiin säännökset, jotka koskevat supikoiraa, minkkiä ja pesukarhua.

16 a §

Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset
Pykälän 2 momentin 1 kohdasta poistettaisiin säännökset, jotka koskevat supikoiraa,
pesukarhua ja rämemajavaa. Pykälään tehtäisiin myös kielellisiä tarkennuksia.

17 §

Haulikon kaliiperi
Pykälästä poistettaisiin säännös, joka koskee piisamia. Samalla pykälän kieliasua tarkistettaisiin.

20 §

Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset
Pykälästä poistettaisiin säännökset, jotka koskevat piisamia, rämemajavaa, supikoiraa,
pesukarhua ja minkkiä.

20 a §

Ilma-aseen käyttäminen
Pykälän 1 momentissa säädetään eläimistä, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Ilma-aseen käyttäminen on muiden kuin 1 momentissa mainittujen lajien osalta mahdollista vain Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla. Momentin sääntelyä muutettaisiin siten, että ilma-asetta voitaisiin käyttää rakennuksen
sisällä myös naakan tappamiseen. Naakat kuuluvat lintulajeihin, jotka hakeutuvat
usein rakennusten sisälle. Ehdotetulla muutoksella vähennettäisiin poikkeuslupien
myöntämisestä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.
Lisäksi momentista poistettaisiin säännös, joka koskee minkkiä.
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24 §

Yleiset rauhoitusajat
Pykälän 1 momentin 5 kohdassa säädetään piisamin rauhoitusajasta. Kohta ehdotetaan
kumottavaksi.

25 §

Erityiset rauhoitusajat
Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännökset, jotka koskevat supikoiraa, pesukarhua, minkkiä ja rämemajavaa.

26 §

Euroopanmajavan ja kanadanmajavan pesän rauhoitus
Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännös, joka koskee piisamia. Pykälän otsikko
tarkistettaisiin vastaamaan pykälän uutta sisältöä.
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Vaikutukset
Asetusehdotuksella tehtäisiin metsästyslain ja vieraslajilain muuttamisesta aiheutuvat
tekniset muutokset metsästysasetukseen. Lakimuutosten vaikutuksia on kuvatta hallituksen esityksessä (HE 286/2018 vp). Asetusehdotuksella ei ole siltä osin itsenäisiä
vaikutuksia.
Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajan korottaminen toisi uusia koirarotuja ja
harrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen. Metsästys tehostuisi myös käytännön
tasolla, sillä kookkaampien koirien käyttäminen mahdollistaisi metsästyksen nykyistä
haastavammissa lumiolosuhteissa.
Asetuksen 20 a §:n muutos vähentäisi poikkeuslupien tarpeesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.
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Asian val mistelu
Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Suomen
riistakeskuksen kanssa. Asetusehdotus annettiin lausunnolle 14.1.2019 päivätyllä
pyynnöllä ja se oli nähtävillä myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.
Lausuntoa pyydettiin Suomen riistakeskukselta, Suomen Metsästäjäliitolta, Suomen
jousimetsästäjäin liitolta, Perinnejousimetsästäjäin liitolta, Suomen Kennelliitolta,
Suomen Beaglejärjestöltä, Suomen Dreeverijärjestöltä, Suomen Mäyräkoiraliitolta,
Metsähallitukselta, Luonnonvarakeskukselta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, sisäministeriöltä, oikeusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Poliisihallitukselta, Suomen Luonnonsuojeluliitolta, Luonto-Liitolta, WWF Suomelta, Birdlife Suomi ry:ltä, saamelaiskäräjiltä, Paliskuntain yhdistykseltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä. Lausuntoja annettiin yhteensä 30 kappaletta.
Asetusehdotuksen 10 §:ää koskevassa lausuntopalautteessa huomioitiin rautapyynnin
olennainen merkitys vieraslajien kannanhallinnan näkökulmasta. Toisaalta nostettiin
esille riski siitä, että mikäli raudat eivät ole riittävän tehokkaita ja aiheuta eläimen välitöntä kuolemaa, voi tämä lisätä eläinten tarpeetonta kärsimystä. Lausunnoissa esitettiin myös huoli rautojen aiheuttamasta vaarasta muille kuin pyydystettäville lajeille.
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Asetuksen 11 §:n muutosehdotus sai lausunnonantajilta kiitosta. Esitys tulee helpottamaan villisikakannan rajoittamista ja on siten perusteltu. Osa lausunnonantajista kuitenkin esitti, että villisian kohdalla loukku tulisi tarkastaa useammin kuin kerran päivässä. Esitystä myös vastustettiin eläinsuojelullisista syistä.
Lausuntopalautteesta suuri osa kohdistui 12 §:n muutosehdotukseen koskien ajavien
koirien käyttöä hirvieläinten metsästyksessä. Lausunnonantajat pitivät esitystä pääosin
hyvänä sekä tarpeellisena. Esille nostettiin vastaavat käytännöt muista Pohjoismaista.
Esitys nähtiin metsästyskoirien käyttöä ja hirvieläinten kannanhallintaa kehittävänä
tekijänä. Joissakin lausunnoissa ehdotettiin säkäkorkeusrajan nostamista 41 senttimetriin, mikä mahdollistaisi laajemman rotumäärän käytön. Kuitenkin lausuntopalautteessa esitettiin myös huoli siitä, että säkäkorkeuden nostaminen antaa mahdollisuuden
käyttää metsästyksessä koirarotuja, jotka ovat niin kutsuttuja nopeasti ajavia rotuja.
Nopeasti ajavien rotujen käyttö voi pahimmillaan lisätä hirvieläinten stressiä ja kärsimystä sekä heikentää liikenneturvallisuutta.
Ratkaisuehdotuksena esitettiin tarkan säkäkorkeusrajan määrittelemisen sijaan sallittujen koiratyyppien määrittelyä. Tämä helpottaisi metsästystä käytännössä, kun metsästyksen johtajan ei tarvitsisi mitata koirien korkeutta ennen jahtia. Saamelaiskäräjät
sekä Paliskuntain yhdistys toivat lausunnoissaan esille esitysehdotuksen tuomat haitat
poroille ja poronhoidolle. Kiitosta sai mahdollisuus siitä, että ongelmien muodostuessa
maa- ja metsätalousministeriö voi rajoittaa taikka kieltää tietyillä roduilla metsästämisen.
Ilma-aseen käyttöä koskevan 20 a §:n muutosehdotusta kannatettiin laajasti. Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota tarpeeseen määritellä käytettävä ilma-ase sekä
sen tehokkuus asetuksessa.
Rauhoitusaikoja koskeva sääntely sai paljon palautetta lausunnonantajilta. Useat tahot
lausuivat huolensa erityisten rauhoitusaikojen poiston vaikutuksista eläinten hyvinvoinnille. Tästä syystä muun muassa Ruokavirasto ilmoitti vastustavansa esitystä.
Suomen Metsästäjäliitto totesi esityksen olevan tarpeellinen haitallisten vieraslajien
kantojen kasvun rajoittamisen kannalta.
Lausuntokierroksen jälkeen rautojen käyttöä koskevaa sääntelyä on muutettu siten,
että rautojen yleisiä vaatimuksia, huoltoa ja sijoittelua koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös rauhoittamattomiin eläimiin. Näin huomioitaisiin minkin, piisamin ja rämemajavan siirtyminen vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain
(1709/2015) soveltamisalan piiriin, minkä johdosta edellä mainittujen lajien pyyntiin
tullaan jatkossa soveltamaan, mitä rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja
tappamisesta säädetään metsästyslaissa.
Asetusehdotusta on muutettu villisian loukkupyynnin osalta siten, että loukku on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa. Näin lyhennetään aikaa, jonka villisika joutuu olemaan loukussa. Muutosta voidaan pitää perusteltuna eläimen hyvinvoinnin kannalta. Asetusehdotukseen on tehty myös kielellisiä tarkistuksia.
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Laintarkastus
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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Voi maan tulo
Asetus esitetään tulevaksi voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

