METSÄSTYSSEURA JA
HIRVIKANNANHOITO
SUOMEN RIISTAKESKUKSEN JA SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON YHTEISWEBINAARI

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
METSÄSTYSSEURA OSANA HIRVIKANNANHOITOA – SUOMEN RIISTAKESKUS &
METSÄSTYSYHDISTYSTOIMINTA – OSA KANNANHOITOA – SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO

METSÄSTYSSEURA OSANA HIRVIKANNANHOITOA
Sisältö:
• Hirvikannanhoito lyhyesti
• Seuran päätöksenteko ja toiminta osana yhteislupaa
• Metsästysalueet ja niiden hallinta
• Metsästysseuran verotussuunnittelu

• Valikoiva verotus
• Hirvieläintiedon tuottaminen ja käyttäminen
• Yhteenveto

MITEN HIRVIKANNANHOITO TOIMII

3v

Alueellinen
riistaneuvosto

Luonnonvarakeskus

Määrittää hirvikannan
tavoitteet kolmeksi
vuodeksi: kannan
tiheys, sukupuoli- ja
ikäjakauma
(SIDOSRYHMÄT)

Kanta-arvio ja
verotussuositukset

Hirvitalousalueen
riistanhoitoyhdistykset

Jäävän kannan
arvio, hirvisaalis ja
-havainnot ym.

Hirvitalousalueen
verotuksen
suunnittelu
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Toteuttaa verotusta
hirvitalousalueen tavoitteiden
saavuttamisen edistämiseksi

Paikallinen
riistanhoitoyhdistys
Riistanhoitoyhdistysalueen
verotuksen suunnittelu

Luvanhakija/-saaja

Suomessa on 282
riistanhoitoyhdistystä
Hakee pyyntilupia saatavilla
olevia tietoihin perustuen

Suomen riistakeskus
Lupapäätökset ja
kantatavoitteisiin
pyrkiminen

Suomessa on 59
hirvitalousaluetta

HIRVITIHEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TIETOLÄHTEIDEN YHDISTÄMINEN

HIRVIKANNAN HOITOSUUNNITELMA
Hoitosuunnitelman tavoitteet:

• Hirvikannan säilyminen elinvoimaisena ja terveenä
- Rakenteeltaan tasapainoinen, tuottava ja perinnöllisesti monimuotoinen

• Riistatalous luo hyvinvointia
- Aineellinen sekä aineeton hyvinvointi
- Hyödyntäminen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi
- Yhteistyö ja yhteisöllisyys

• Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista
- Hirvenmetsästys on järjestäytynyttä ja perustuu alueellisesti kattavaan
metsästysseurojen ja -seurueiden sekä maanomistajien toimintaan

• Hirvivahingot pysyvät hallinnassa ja kohtuullisina
Linkki: Hirvikannan hoitosuunnitelma

HIRVITALOUSALUE
• Suunnitteluyksikkö
- Yhteensä 59 hirvitalousaluetta

- Usein on yksittäistä rhy:stä suurempi
- Hirvieläinten liikkuminen ja riittävän laajan alueen
tarkastelu
- Verotussuunnittelu, tavoiteasettelu, toteutumisen
arviointi

SUUNNITTELUN AIKATAULU
• Hirvikannan arviointi on Luonnonvarakeskuksen tehtävä
• Alueelliset riistaneuvostot (ARN) muodostavat hirvitalousaluekohtaiset
hirvikannan tavoiteraamit kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
- Näitä tavoitteita ovat kannan tiheys sekä sukupuoli- ja ikäjakauma

• Tavoitteiden pohjalta riistanhoitoyhdistykset suunnittelevat verotusta
yhdessä hirvitalousalueittain ja sen jälkeen kukin oman
riistanhoitoyhdistyksensä alueelle
• Luvanhakijat tekevät lupahakemukset suunnitelmiin perustuen ja
Suomen riistakeskus pyrkii varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen
lupapäätöksissä
• Hirvikannan verotusta suorittavat lopulta eri puolilta
Suomea löytyvät metsästysseurat ja –seurueet

HTA hirvikantaarviot vko 9
ARN sidosryhmien
kuuleminen vko 10
RHY sidosryhmien
kuuleminen
RHY hirvikanta-arviot ja
suositukset sekä
Vhp kanta-arvio vko 11 →
verotussuunnittelu alkaa

RHY verotussuunnitelmat
valmiina 15.4. mennessä
Pyyntilupahakemusten
jättäminen 30.4. klo 16:15:00
mennessä

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKO
• Yleinen kokous on seuran korkein päätöksentekoelin
• Seuran yleinen talvikokous
- Yleensä talvikokous pidetään ennen RHY-kohtaisen kanta-arvion
valmistumista
- Hirvieläinasiat käsitellään sääntöjen mukaan
- Huomioidaan mahdollinen toiminta osana yhteislupaa
- Päätös mahdollisesta osallistumisesta yhteislupaan ja valtuutus
- Pyyntilupamäärää ei pidä lukita liian aikaisin, ennen kanta-arviota!

• Valtuutetut hoitavat lupasuunnittelun ja –hakemisen seuran päätöksien
rajoissa

YHTEISLUPA
• Yhteislupamenettely on useilla alueilla vakiintunut yleinen
käytäntö pyynti- ja poikkeuslupien hakemisessa
- 1.1.2018 alkaen yhteislupamenettelystä on säädetty myös metsästyslaissa
(MetsL 30 a §)

• Seura voi halutessaan kuulua hirvieläinmetsästyksen yhteislupaan
- Päätös ja valtuutus yhteislupakokoukseen ja –
sopimuksen allekirjoittamiseen

• Miksi?
- Hakijoiden oma lupahomma ja byrokratia kevenee

- Mahdollistaa joustavamman lupien käyttämisen
- Enemmän alueita metsästyskäyttöön
- Yhteistyön ja kannanhoidon kehittyminen
- Hyvin laadittu yhteislupasopimus selkeyttää toimintaa
Sopimuspohja: riista.fi

TOIMINTA OSANA YHTEISLUPAA
• Yhteislupakokous, sovitaan esimerkiksi:
- Pyyntilupien hakemisesta
- Pyyntilupien jakaminen ja pankkilupakäytäntö
- Metsästyskäytännöt
- Sopimus kannattaa tehdä kirjallisena

• Yhteisluvan hakijalle/haltijalle mahdollistetaan riittävä toiminta-aika:
- Osakkaan metsästysalue ja muut tarvittavat tiedot toimitetaan ajoissa
- Selvityspyyntöön vastaaminen, vastausajat ja säännöt
- Osakkaan metsästyksen päättäminen sekä maksuliikenne hoitoon
hyvissä ajoin

Sopimuspohja: riista.fi

PANKKILUPAKÄYTÄNTÖ
• Voi olla perusteltua anoa tarvittavan lupamäärän lisäksi
enemmän pyyntilupia. Ovat ns. ”pankkilupia/lisälupia”.
‒ Jos esim. kanta-arvioon liittyy epävarmuustekijöitä ja ylisuuri
hirvikanta on mahdollinen
‒ Tai vaikutetaan paikallisiin tihentymiin

‒ Mahdollistaa reagoinnin kesken jahtikautta, tarvittaessa
ylimääräiset luvat otetaan käyttöön
‒ Yhteislupa voi sopia menettelystä, ei tarvitse jakaa ennakkoon

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSALUEET
• Metsästysoikeus kuuluu alueen omistajalle, hän voi vuokrata tai antaa
metsästysoikeutensa kokonaan tai osittain
• Metsästysalueiden vuokraamisesta seuralle vastaa hallitus tai sen erikseen
valtuuttama työryhmä
• Toisen sopijapuolen vaatimuksesta metsästysvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja
allekirjoitettava

• Vähimmäismaapinta-alat pyyntilupahakuun, hirvelle 1000 ha ja muille
pyyntiluvanvaraisille hirvieläimille 500 ha yhtenäistä metsästysaluetta
• Pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen metsästysoikeus tulee olla koko metsästyskaudelle!
- Huomioi vuodenvaihteen yli jatkuvat metsästysajat!

• Hakuaika päättyy 30.4. klo 16:15:00, minkä jälkeen
kiinteistöjä ei voi lisätä hakemukseen!

METSÄSTYSALUEET JA NIIDEN HALLINTA
• Metsästysvuokrasopimukset ja niiden hallinta
- Perinteisesti paperilla tai sähköisesti
- Seuranta uusittavista sopimuksista

• Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa
Oma riista -palvelussa
- Jos on useampia karttoja esim. eri riistalle -> selkeä nimeäminen!
➢ ”Hirvihakemuskartta 2021, Metsän erä ry”

- ”Aluetiedoissa päivityksiä”, Maanmittauslaitoksen ilmoittamat
muutokset

• Metsästysseuran/-seurueen tulee itse tehdä tarvittavat
luvanhakijan tai osakkaan korjaukset alueeseen!
Kuvat: Risto Paakkonen

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS
• Metsästysvuokrasopimus
- Ei yhtä oikeaa mallia, sopijaosapuolten välinen
sopimus
- Vuokrauksen kohde, uusin kiinteistötunnus
- Vuokranantajan ja vuokralaisen tiedot
- Mitä riistaeläimiä sopimus koskee
- Mitä alueella on lupa tehdä
- Onko oikeus vuokrata eteenpäin
- Sopimuksen voimassaolo
- Rahallinen vastike vai vastikkeettomuus
- Sopijaosapuolten allekirjoitukset!
- Sopimuslomakkeelle löytyy valmiita pohjia:
riista.fi, metsastajaliitto.fi

VESIALUEEN METSÄSTYSOIKEUS
• Ampujan ja hirvieläimen tulee olla luvallisella
alueella
- Mille alueelle hirvieläin kaatuu?

• Metsästysalueen yhtenäisyys
- Vesialue voi toimia yhdistävänä osana

• Osakaskunnat
- Myös omaan metsästysalueeseen kuuluvasta
vesialueesta tai sen osasta sopimus
- Aikaa varattava myös osakaskunnan päätöksenteolle!

• Järjestäytymättömät vesialueet
- Sopimukset kullekin kiinteistölle

Sopimuspohjat: riista.fi, metsastajaliitto.fi

VALTIONMAAT
• Vuokrasopimus tai
• Aluelupa Metsähallitukselta
- Seurue, minimikoko, ampumakoe
- Haetaan aluelupaa (ML8§), riittävän suuri
alue hirvenmetsästykseen tai sirpalealue,
joka liittyy metsästysalueeseen ja
täydentää yksityismaita
• Huomioi ja tarkista hakuaika, mikäli on
tarkoitus metsästää valtionmaalla, yleensä
ajoittuu tammikuulle!
• Alueluvan lisäksi tulee hakea Suomen
riistakeskukselta hirvieläinten pyyntilupa

• Ohjeet ja lisätietoa: Eräluvat.fi

METSÄSTYSSEURAN VEROTUSSUUNNITTELU

Kuva: Asko Hämäläinen

METSÄSTYSSEURAN VEROTUSSUUNNITTELU
• Tavoitteena on hirvitalousalueen suunnitelman mukainen hirvieläinkanta
seuran ja sitä ympäröivällä alueella, tiheys ja rakenne
• Ennakkoon suunniteltu verotus ja siihen tarvittava pyyntilupamäärä on yksi
tärkeä osa hirvieläinten kannanhoitoa ja hallintaa
• Mitä yhdistyksen säännöt sisältävät?
• Milloin on aika suunnitella verotusta ja mitä siinä tulisi huomioida?
- Rytmittämällä Luke:n kanta-arvion ja HTA-suunnittelun kanssa on mahdollista hyödyntää
suunnittelussa parasta saatavilla olevaa tietoa
- Sidosryhmien näkökulman huomioiminen

• Verotussuunnitteluprosessi on jatkumo, päivitetään tiedon karttuessa!

VEROTUSSUUNNITTELUN ALOITTAMINEN
1) Pyyntiluvan hakemusalue
• Kauden vaihto Oma riistassa, uusi aluetunnus
hakemukseen

• Maanmittauslaitoksen aluetietopäivitykset
• Metsästysvuokrasopimusten tarkistaminen hyvissä ajoin
• Muodosta yhtenäinen hakemusalue

• Tarkista aiemman pyyntilupapäätöksen rajaukset
metsästysalueeseen
- Ei samoja päällekkäisiä tai sirpalealueita seuraavaan
hakemukseen!

HIRVIELÄINTEN HAKEMUSALUEET
• Vähimmäismaapinta-alat pyyntilupahakuun, hirvelle 1000 ha ja muille
pyyntiluvanvaraisille hirvieläimille 500 ha yhtenäistä metsästysaluetta
- Vaihtomaasopimusten hyödyntäminen, metsästyslupa
- Kaikki hakukelpoiset alueet samaan karttaan
- Ei päällekkäisyyksiä, sama alue voi olla vain yhdessä hakemuksessa (poikkeus
MetsL 8§-alue, valtionmaat)
- Ei sirpalealueita

• Oikeus pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen metsästämiseen tulee olla
koko metsästyskaudelle!
- Huomioi vuodenvaihteen yli jatkuvat metsästysajat!

• Hakuaika päättyy 30.4. klo 16:15:00, minkä jälkeen
kiinteistöjä ei voi lisätä hakemukseen!

VEROTUSSUUNNITTELUN MITOITUS
2) Alustava arvio verotuksen suunnasta.
• Usein verotussuunnittelun pohjana on edellisen kauden
havainnot
- Saalis ja sen rakenne
- Metsästyksen jälkeinen kanta vs. tavoite!
- Tilastot ja raportit löytyvät Oma riista –palvelussa!

- Kuinka edellisen kauden suunnittelu ja verotus
vaikutti osuneen kohdalleen?
• Kehityksen suunta ja hirvikanta metsästyksen jälkeen,
paljonko voisi olla nettotuotto?

• Mikä on tavoite metsästyksen jälkeiselle kannalle
- Laskea, pitää ennallaan vai nostaa?

KANTA-ARVION HYÖDYNTÄMINEN
3) Luonnonvarakeskuksen hirvieläinten kanta-arviot
valmistuvat
- Perustuu suurelta osin metsästäjien tuottamaan tietoon
- HTA-kokoukset maaliskuussa
- Hirvitalousaluekohtaiset tavoitteet hirvisaaliille ja saaliin rakenteelle

4) Riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmat valmistuvat
- Palautetaan aluetoimistolle 15.4. mennessä
- Rhy viestii pyyntiluvanhakijoille
- Tarjoaa pyyntiluvanhakijoille tietoa HTA-tason tavoitteista ja miten
RHY-tasolla voidaan tukea kehitystä tavoitteeseen pääsemiseksi

VEROTUSSUUNNITTELU, PYYNTILUPAHAKU
5) Haettavan pyyntilupamäärän määrittäminen
- Oliko omat havainnot ja arvio linjassa Luken hirvikanta-arvion
sekä hirvitalousalueen ja riistanhoitoyhdistyksen
verotussuunnitelmien kanssa?
- Kuinka arvioitu lupamäärä tukee tavoitteisiin pääsemistä?
- Haettava lupamäärä on hakijan itsenäinen päätös

6) Hirvieläinten pyyntilupahakemus
- Oma hakemus tai osana yhteislupaa
- Tutustuminen pyyntilupahaun ohjeisiin
- Hakemuksen huolellinen täyttäminen, voi tallentaa
keskeneräisenä
- Pyyntilupahakemuksen tarkistaminen ja jättäminen käsittelyyn
viimeistään 30.4. klo 16.15.00 mennessä (Oma riista)
- Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!

PYYNTILUPAKÄSITTELY JA -PÄÄTÖS
7) Mahdollinen selvityspyyntö
-

Päällekkäiset alueet toisen luvanhakijan kanssa
Sirpalealueet
Muut metsästysoikeuteen liittyvät selvitykset
Selvityksen antaminen pyydettyyn päivämäärään
mennessä

8) Pyyntilupapäätös
- Huolellinen tutustuminen pyyntilupapäätökseen
- Ehdot ja suositukset
- Luvansaajan tai lupaosakkaan on itse tehtävä tarvittavat
korjaukset metsästysalueeseen
- Pyyntiluvan mukainen kartta metsästäjille!

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKO, KESÄ-SYKSY
• Seuran kesäkokous käsittelee yleensä metsästystä ja sen käytäntöjä
koskevia asioita
• Käsiteltäviä asioita voi olla esimerkiksi:
- Vahvistetaan hirvieläinten metsästysohjesäännöt, jos sellaiset on käytössä ->
sääntöpohjat
- Vahvistetaan metsästyksenjohtajat
- Vahvistetaan hirvieläinmetsästykseen osallistujat
- Osallistumisoikeus, seuran säännöt, jäsenten yhdenvertaisuus

- Onko erillinen hirvieläinpalaveri?
- Ja määritellään siellä käsiteltävät asiat

Sääntöpohjat hirvenmetsästykselle: Riista.fi, Metsästäjäliitto.fi

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSOHJESÄÄNTÖ
• Ennakkoon ja huolellisesti laadituin säännöin on mahdollista
tehdä päätös hirvieläinjahdin toimintatavoista
- Mahdollistaa jahdin paremman toimivuuden
- Määritellään esimerkiksi metsästyksenjohtajan, rivimetsästäjien
sekä seuran oikeudet ja velvollisuudet
- Hyvin ja huolellisesti laaditut säännöt selkeyttää toimintaa

•

Käsitellään yleisessä kokouksessa, sisältää esimerkiksi:
- Metsästysaika ja aloittaminen
- Metsästyskäytännöt, koiran käyttö
- Osallistumisoikeus ja –velvollisuus

- Kaatajanmääritys ja saaliinjako
- Rikkomusseuraamukset ja erimielisyysratkaisut
Sääntöpohjat hirvenmetsästykselle: Riista.fi, Metsästäjäliitto.fi

Kuva: Risto Paakkonen

METSÄSTYKSENJOHTAJA
• Pyyntiluvansaajan tulee nimetä metsästyksenjohtaja
(MetsL30§)
- Ilmoitus metsästyksenjohtajista rhy:lle ennen metsästystä,
myös tarvittava määrä varajohtajia!

• Metsästyksenjohtajan tehtävät:
- Johtaa metsästystä turvallisesti, kestävällä tavalla,
vahvistaa ilmoitukset havainnoista ja saaliista
- Vastaa metsästyksen toteutumisesta säännösten,
pyyntiluvan mukaisella sekä muutenkin hyväksyttävällä
ja sovitulla tavalla (hirvenmetsästysohjesääntö)

• Metsästyksenjohtajalla tulee olla perustaidot hallussa
- Koulutuksiin osallistuminen ja tietojen pitäminen ajan
tasalla

Kuva: Risto Paakkonen

VALIKOIVA VEROTUS
• Hirvieläinkannan hoitaminen vaatii tavoitteellisen
suunnitelman, jota toteutetaan valikoivalla verotuksella
- Tulee olla myös toteutettavissa alueen hirvikannan ja
metsästystilanteiden puitteissa
- Tavoitteisiin pyrkivää ja pitkäjänteistä
- Pyyntilupien määrä vaihtelee, pankkilupakäytäntö
Esim.

• Tavoitteet jäävän kannan tiheys-, sukupuoli- ja
ikäjakaumalle
- Hirvieläintiheys

- Naaras/uros-suhde
- Jäävän kannan vasaosuus
- Pyritään suosituksin, ehdot mahdollisia
Lisätietoa: www.riistainfo.fi

Tiheystavoite
Vasoja talvikannassa
L/S-suhde enintään

3
25
1,5

/1000ha
%

Kuva: Keijo Väänänen
Pinta-ala
ha
1000
3000
10000
30000
100000

Hirviä
3
9
30
90
300

Vasoja

Lehmiä

Sonneja

2
8
23
75

4
13
40
135

3
9
27
90

VEROTUSSUUNNITTELU – VALIKOIVA VEROTUS
• Pyyntilupien jakaminen ja niiden käytön sekä
valikoivan verotuksen suunnittelu
- Kaadettavat urokset, naaraat ja vasat
- Kaadettavien aikuisten ikäjakauma

• Pankkilupakäytännön hyödyntäminen seurassa tai
yhteisluvassa!
- Paljonko lupia käyttöön alkuvaiheessa?
- Päätöksenteko käyttöön ottamisesta

• Toteuttamisen kannalta metsästäjien tulisi pystyä
tunnistamaan metsästettävästä eläinlajista sukupuoli
ja ikäluokka
-> Koulutuksiin osallistuminen ja muu materiaali
-> Harjoittelemalla käytännöntilanteissa!

VEROTUSSUUNNITTELU METSÄSTYSKAUDELLA
• Metsästyksen toteuttaminen ja pyyntilupien
käyttäminen suunnitellusti sekä valikoiden
• Metsästyksen aikainen havainnointi heti kauden
alusta lähtien
• Seuran ja RHY-/HTA-tason välitarkastelut sekä
Luken verotusennuste.
- Onko tarvetta hillitä/tehostaa pyyntiä, pankkilupien käyttö?

• Jahdin loppukausi, valikoiva verotus ja jäljellä
olevien pyyntilupien kohdentaminen tarvittaessa

Kuva: Risto Paakkonen

HIRVIELÄINTIEDON TUOTTAMINEN
• Välttämätön hirvitutkimukselle, hyödyttää metsästäjiä
• Havaintojen ja saaliiden kirjaaminen maastossa, ovat
heti tallessa ja paikka tulee oikein. Tietoja voi
täydentää myöhemmin
- Havainto- ja saalismerkinnän voi tehdä myös seuran
hirviryhmään kuuluva metsästäjä

• Metsästyksenjohtaja kirjaa metsästyspäivät sekä
varmistaa (hyväksyy / jättää hyväksymättä) muiden
tekemät ilmoitukset
- Myös päivät, jolloin ei havaintoja/saalista

• Metsästyksen sujuvuuden kannalta on helpointa, kun
on selvä suunnitelma saaliiden ja havaintojen
kirjaamisesta, kuka tekee ja milloin

YHTEENVETOA KEHITYSKOHTEISTA

• Suunnitteluprosessi
- Ajoitus ja käytettävissä olevien tietojen
hyödyntäminen
- Metsästysalueet ja vuokrasopimukset
- Yhteislupamahdollisuus ja muu yhteistyö
- Sääntöjen/hirvisääntöjen tarkastelu,
päivittäminen ja käyttöönotto tarvittaessa

YHTEENVETOA KEHITYSKOHTEISTA

• Toteutus
- Pyyntilupien jakaminen, seurueet ja
alueet
- Valikoiva verotus

- Hirvitiedon tuottaminen ja seuranta
- Oma riista –palvelun hyödyntäminen
- Välitarkastelut ja
pankkilupamenettely

Hyvän suunnittelun lisäksi toteutus
vaikuttaa merkittävästi tulokseen!

LISÄTIETOA

