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Metsästysrikokset, metsästykseen liittyvät
menettämisseuraamukset ja kiellot
Kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö
Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Kuopio

Yleistä
●

Metsästyslaki 2 § (metsästyksen määritelmä)
●

”metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena
olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista
sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun” ja
edelleen ”metsästystä on myös
pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen
houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen,
väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai
muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen
riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai
jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen
pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon.”
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Yleistä
●

●

Metsästyslaki 5 §
●

Riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet

●

Luettelot tyhjentäviä

Vrt. luonnonsuojelulaki 6 luku 37 § ja 38 §
●

●

”tämän luvun säännöksiä sovelletaan Suomessa ja
Suomen talousvyöhykkeellä luonnonvaraisina
esiintyviin eläin- ja kasvilajeihin lukuun ottamatta
metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja ...”
”tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät ja
linnut ovat rauhoitettuja”

Yleistä
●

Metsästyslaki 2 luku
●

●

Metsästyslaki 3 luku
●

●

Metsästyksen harjoittaminen; vaara aiheuttava
metsästystapa, pyyntiluvat

Metsästyslaki 4 luku
●

●

Metsästysoikeus, metsästysvuokra ja
metsästyslupa; luvaton pyynti

Metsästystavat; moottorikäyttöiset kulkuneuvot,
pyyntivälineet ja -menetelmät, ravintohoukutin

Metsästyslaki 5 luku; riistaeläinlajin
rauhoittaminen
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Rangaistussäännökset
●

Rikoslaki 48 A luku (luonnonvararikokset)
●

1 §, metsästysrikos
–

Tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

–

Kielletyn pyyntivälineen tai pyyntimenetelmän
käyttäminen tai rikkoo moottorikäyttöisen kulkuneuvon
käytön rajoitusta

–

Rahoitussäännösten, metsästyskieltojen,
metsästysrajoitusten, metsästyskiintiöiden tai
pyyntilupien rikkominen

–

Aiheuttaa vaaraa ja vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle
tai yleisen turvallisuuden vuoksi annetun kiellon tai
rajoituksen rikkominen

Rangaistussäännökset
●

Kouvolan hovioikeus 20.12.2005 nro 1442
●

Törkeän huolimattomuuden täyttyminen
–

Metsästysrikosta koskevan säännöksen esitöissä
painotetaan metsästyksen luonteeseen kuuluvaa
korostunutta huolellisvelvollisuutta

–

Ampumistilanteessa on varmistuttava kohteesta, jota
ampuu

–

30 ps, hirven arvo 1260 euroa valtiolle
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Rangaistussäännökset
●

KKO:1997:170
●

●

Moottorikelkan käyttäminen ahman jäljittämisessä,
ahman ampuminen sen suojasta ja ahman
hautaaminen lumeen ja kelkalla yliajaminen jälkien
peittämiseksi; moottorikelkat valtiolle

Helsingin hovioikeus 27.8.2003 nro 2460
●

Kielletyn pyyntimenetelmän käyttäminen ja
metsästäminen vastoin moottorikäyttöisen
kulkuneuvon käytön rajoitusta
–

Peuran metsästäminen käyttäen hyväksi alle 100 metrin
etäisyydelle pysäköimäänsä käynnissä olevaa autoa, 60
ps, peuran arvo 2000 mk valtiolle, ei metsästyskieltoa

Rangaistussäännökset
●

Rovaniemen hovioikeus 5.10.2006 nro 864
●

Metsästyksessä aiheutetaan ihmisille vaaraa
–

Vastaaja oli ampunut yksityistien varressa melkein tien
suuntaisesti hirvikiväärillä kaksi laukausta tietoisena siitä,
että tietä ei ollut suljettu ja n. 350 metrin päässä oli tiellä
ollut kaksi sivullista henkilöä kävelemässä

–

40 ps, 2 vuotta metsästyskieltoa, kahden hirven
myynnistä saadut rahavarat, 805 euroa valtiolle
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Rangaistussäännökset
●

RL 48 A luku 1 a §
●

●

Törkeä metsästysrikos
–

Rikos tehdään erityisen raa'alla tai julmalla tavalla

–

Rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä

–

Tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä

–

Rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai

–

Tapetaan ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi
taikka vahingoitetaan sitä

–

Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

Vähän oikeuskäytäntöä

Rangaistussäännökset
●

Rikoslaki 48 A luku 4 §
●

●

Rikoslaki 48 A luku 4 a §
●

●

Laittoman saaliin kätkeminen

Törkeä laittoman saaliin kätkeminen

Oikeuskäytännössä vähän sovellettuja
säännöksiä, metsästysrikoksessa osallisuus
laajaa
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Metsästyskielto
●

Törkeä metsästysrikos
●

●

On tuomittava, ellei erityisen painavia syitä, 3-10
vuotta

Metsästysrikos
●

Voidaan tuomita, jos osoittaa ilmeistä
piittaamattomuutta metsästystä koskevista
säännöistä 1-5 vuotta

●

Tuomitaan syyttäjän vaatimuksesta

●

Voidaan tuomita vain RL 48 A luvun rikoksista

●

Voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään
rangaistukseen tuomitsematta

Menettämisseuraamukset
●

●

Metsästyslaki 79 §; valintansa mukaan eläin tai
sen arvo metsästysoikeuden haltijalle
80 §; eläin tai sen arvo valtiolle
●

●

●

Vrt luonnonsuojelulaki 59 § (eläin ja arvo)

Pyyntilupamaksu valtiolle, mikäli riistaeläimen
metsästys edellyttää pyyntilupaa
Ampuma-ase (viittaus RL 10 luvun 4 §:ään)
●

●

On tuomittava valtiolle, jos tuomitaan RL 48 A luku 1
§ ja 1 a § ja on vaadittu
muulloin voidaan tuomita valtiolle (=esine tai
omaisuus, jota on käytetty tahallisessa rikoksessa)
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Lopuksi
●

●

Hirven naaraan, jota saman vuoden jälkeläinen
seuraa, rauhoitusajan muuttuminen (rauhoitettu
syyskuun 1 päivästä lokakuun toisen lauantain
edeltävään päivään)
Hätätila- ja pakkotilasäännösten käyttäminen
●

Suden ampuminen metsästyskoiran pelastamiseksi
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