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LAUSUNTO 

11.4.2019 

Asianro 75/00.01.00.01.00/2019 

Asia: Lausunto ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksestaja luonnoksesta sisaministerion ase
tukseksi 

Sisaministerio on pyytanyt lausuntoa luonnoksesta ampuma-aseasetuksen muuttamiseksi ja sisaministerion 
asetuksesta teknisista vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estamiseksi ja latauslaitteen toiminnan py
syvasta estamisesta. Suomen riistakeskus kiittaa sisaministeriota mahdollisuudesta antaa lausunto asiassaja 
toteamme toimialaamme liittyen seuraavaa: 

Eduskunta on maaliskuun lopulla hyvaksynyt lakimuutokset vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnast.a anne
tun lain ja metsastyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp ). Muutoksen perusteella metsastyslakia (615/1993) ei 
enaa sovellettaisi pesukarhuun, piisamiin, ramemajavaan, minkkiin eika supikoiraan, silla lajit eivatjatkossa
kuulu metsastyslain 5 §:ssa saadettyihin riistaelainlajeihin. Naiden lajien pyynnista saadettaisiin em. "vierasla
jilaissa" (709/2015) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa soveltaen kuitenkin lahtokohtai
sesti sita, mita metsastyslainsaadannossa on saadetty rauhoittamattomien elainten pyynnistaja sallimalla myos 
eraita pyyntivalineita ja menetelmia, joiden kayttaminen metsastyksessa ei ole sallittua. Haitallisten vierasla
jien pyynnin on tarkoitus olla mahdollisimman tehokasta ns. havittamistoimintaa. Lainsaadantomuutosten on 
tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Supikoiran ja mink.in pyydystaminen ei siis enaa jatkossa ole metsastysta, silla metsastyksella tarkoitetaan met
sastyslain 2 §:n maaritelman mukaan "luonnonvaraisena olevan riistaelaimen pyydystamistaja tappamista seka 
saaliin ottamista metsastajan haltuun. Metsastysta on myos pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaelaimen hou
kutteleminen, etsiminen, kiertaminen, vaijyminen, hatyyttaminen taijaljittaminen, koiran tai muun pyyntiin 
haijoitetun elaimen kayttaminen riistaelaimen etsimiseen, ajamiseen taijaljittamiseen seka pyyntivalineen pita
minen pyyntipaikalla viritettyna pyyntikuntoon." Siten supikoiranja minkin pyydystamisessajatkossa ei esi
merkiksi tarvitse olla metsastajatutkintoa suoritettuna tai riistanhoitomaksua maksettuna. Supikoira ja minkki 
ovat kuitenkin loukkupyynnin paaasiallisia kohde-elaimiaja supikoira luolapyynnin tavanomaisin saaliselain. 
Etenkin supikoiran lopettamisessa loukku- tai luolapyynnissa voidaan katsoa ampuma-aseen olevan ainoa so
velias lopetusmenetelmli. Suomen riistakeskus pitaa tarkeana, etta supikoiran ja minkin aseman muuttuminen 
ei vaikeuta menettelya loukku- ja luolapyynnin perusteella haettavien aselupien osalta. Kaytannossa tulevai
suudessakin metsastajat kuitenkin huolehtivat vieraslajien pyynnistaja muiden kuin metsastajien tekeman 
pyynnin voidaan olettaa olevan varsin pienimuotoista. 

Edella olevaan viitaten esitamme sisaministeriolle harkittavan asetusehdotuksen 44 e §:n terminologian tarkis
tamista silta osin kuin siina kaytetaan metsastys -termia ns. harrastustodistusten osalta. Ehdotuksen 44 e §:n 
mukaan ampuma-aselain 45 §:n 8 momentissa tarkoitetun loukku- tai luolapyynnin taikka vastaavissa olosuh
teissa tapahtuvan metsastysharrastuksen on oltava aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet 
huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitettava riistanhoitoyhdistykselle esitettavalla selvityksella tai suunnitel
malla loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsastyksesta. Selvitys tai suunnitelma on esitettava sille riistan
hoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija paaasiallisesti haijoittaa loukku- tai luolapyyntia. 
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