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LAUSUNTO AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTOSTA KOSKEVASTA LUONNOKSESTA JA LUONNOK-
SESTA SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI 

Sisäministeriö on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntoa luonnoksista ampuma-
aseasetuksen (145/1998) muutokseksi ja sisäministeriön asetukseksi teknisistä vaatimuksista 
ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä. 
Maa- ja metsätalousministeriö kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa. 

44 e § Aktiivinen loukku- tai luolapyynti 

Asetusehdotuksen 44 e §:n mukaan ampuma-aselain 45 §:n 8 momentissa tarkoitetun loukku-
tai luolapyynnin taikka vastaavissa olosuhteissa tapahtuvan metsästysharrastuksen on oltava 
aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet huomioon ottaen. Akti ivisuus on 
osoitettava riistanhoitoyhdistykselle esitettävällä selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luo-
lakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä. Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistanhoi-
toyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa loukku- tai luolapyyntiä. 

Hallituksen esityksessä laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain ja met-
sästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp) ehdotetaan, ettei metsästyslakia (615/1993) enää 
sovellettaisi pesukarhuun, piisamiin, rämemajavaan, minkkiin eikä supikoiraan, jotka on Euroo-
pan unionin lainsäädännössä tai kansallisesti määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. Lajeista sää-
dettäisiin jatkossa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (709/2015). 
Lakiesitykset on hyväksytty eduskunnassa 19 päivänä maaliskuuta 2019, ja lakien on tarkoitus 
tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Metsästyslain 2 §:ssä säädetään metsästyksen määritelmästä. Metsästyksellä tarkoitetaan 
luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista met-
sästäjän haltuun. Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutte-
leminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun 
pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen 
sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon. 

Supikoiran ja minkin pyydystäminen ei siis enää jatkossa ole metsästystä, koska lajit eivät 
kuulu metsästyslain 5 §:ssä säädettyihin ri istalajeihin. Supikoira ja minkki ovat loukku- ja luola-
pyynnin pääasiallisia kohde-eläimiä. Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, ettei supi-
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koiran ja minkin statuksen muuttuminen vaikeuta lupamenettelyä kyseisten lajien laukku- ja luo-
lapyynnin perusteella haettavien aselupien osalta ja, että lupamenettelyt säilyvät tältä osin en-
nallaan. Tästä syystä esitetään, että asetusehdotuksen 44 e §:n terminologiaa tarkistettaisiin 
siten, että pykälässä mainittaisiin metsästyksen lisäksi haitallisten vieraslajien pyydystäminen ja 
tappaminen. 
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