KOIRIEN KOE- JA KOULUTUSLUPIEN HAKEMINEN
SUOMEN RIISTAKESKUS 2021

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysL 51 §:

Koiran kiinnipitovelvollisuus

Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä
tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran
pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa
palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa
koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin
ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun
kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden
lisääntymisaikana häiritsemättä.

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysL 52 §:

Koirakokeet ja koiran kouluttaminen

Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi
antaa luvan poiketa 51 §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta.
Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja
riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. (18.2.2011/159)
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen
käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa
elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun
metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista
koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja
kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei
vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran
metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on
kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa. (18.2.2011/159)

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysL 53 §:

Koiran pitäminen toisen alueella

Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa
pitää irti toisen alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueelta 1
momentin vastaisesti siellä oleva koira tai ottaa se talteen. Jos koiran avulla
metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle alueelle, alueen omistajan
tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai haukun jatkua
häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa
hae koiraa pois, alueen omistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus
keskeyttää ajo tai haukku sekä poistaa alueelta koira tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuja tapauksia.

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysL 54 - 55 §
Metsästyksen valvojan oikeudet koiranpidon valvonnassa (54 §)
‒ Jos 88 §:ssä tarkoitettu henkilö tapaa 51 ja 52 §:n säännösten vastaisesti
olevan koiran, hänellä on oikeus ottaa koira talteen.
‒ 2 momentti on kumottu L:lla 18.2.2011/159.

Koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet (55 §)
‒ Jos koira on 53 tai 54 §:n nojalla otettu talteen, talteenotosta on viipymättä
ilmoitettava koiran omistajalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille.
‒ Koiran omistajan, joka haluaa saada talteen otetun koiransa takaisin, on
lunastettava se kymmenen päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus koiran talteenotosta
hänelle tehtiin. Jollei koiraa lunasteta sanotun määräajan kuluessa tai 15 päivän
kuluessa siitä, kun talteenottaja ilmoitti talteenotosta poliisille, talteenottaja saa
koiran omistukseensa. Entisellä omistajalla on kuitenkin oikeus lunastaa koira
talteenottajalta takaisin niin kauan kuin koira on tämän hallussa maksamalla 3
momentissa tarkoitettu lunastusmaksu ja korvaus.
‒ Kun koiran on ottanut talteen muu kuin valtion viranomainen, koiran omistajan on
suoritettava talteenottajalle riistanhoitomaksun suuruinen lunastusmaksu sekä
korvaus koiran hoitamisesta. Jos koiran on ottanut talteen valtion viranomainen,
koiran omistajan on suoritettava korvaus hoitamisesta valtiolle. Hoitamisesta
suoritettavan korvauksen määrästä säädetään asetuksella.

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysL 41 § 3 mom:

Poikkeusluvat

Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa, 41 b §:n 1 ja 3 momentissa
sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myöntää luvan poiketa myös 32
§:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33
§:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34
§:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä
säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51
§:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta. Suomen
riistakeskus voi myöntää luvan poiketa 32 §:n 2 momentissa säädetystä
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksesta sekä 35 §:n 3
momentissa säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista
säännöksistä myös, jos hakija on pysyvästi tai pitkäaikaisesti
liikuntarajoitteinen. Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa 34 a §:n
1 momentin nojalla annetun asetuksen kiellosta. (13.7.2018/555)

KESKEISET SÄÄNNÖKSET
MetsästysA 12 §: Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä
Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä
sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä.

Metsäkauriin metsästyksessä 1 momentissa tarkoitettua koiraa saa
käyttää vain syyskuun viimeisestä lauantaista 31 päivään
tammikuuta.

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Metsästyslain 52 §: 2 momentin perusteella: luvat luonteeltaan
poikkeuslupia, seikkaperäinen tapauskohtainen lupaharkinta

• Tarkoittaa käytännössä vesityökokeita ja mm. vinttikoirakokeet, PAVI…
• Ei myönnetä ajaville koirille maaliskuulla (valvonnan ongelmallisuus, pitkä
säännösten mukainen muu koulutusmahdollisuus)
• Ei voida myöntää hirvieläinten metsästykseen käytettävien koirien
kokeeseen tammi-/helmikuulla (lupa mahdollinen myöntää vain ajalla 1.3.–
19.8., ei pääsääntöisesti myönnetä, koska pitkä säännösten mukainen
muu mahdollisuus)
• Lupaa ei pääsääntöisesti myönnetä kanakoirakokeisiin (poikkeus:
Enontekiö, Inari ja Utsjoki maaliskuun aikana)
• Luvan käyttäjällä oltava oikeus tarkoitettuun toimintaan hakemuksessa
mainitulla alueella
• Päätöksestä perittävä maksu on 80 euroa v. 2021

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Päätökseen kirjattavat rajoitukset:
– Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Päätös ei oikeuta sellaisen kokeen tai kokeen osan
suorittamiseen, jossa toiminnan tarkoituksena on rauhoitettujen
riistaeläinten tai muiden rauhoitettujen eläinten etsiminen,
paikallistaminen, haukuttaminen tai ajo tai muu edellisiin
verrattava häirintä.

– Lupaa ei myönnetä lintudirektiivin mukaisille erityisille
suojelualueille (Natura 2000, SPA), eikä muille luonteeltaan
vastaaville suojelualueille

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Päätökseen kirjattavat rajoitukset:
– Vesilintupoikueiden kriittisen kehitysvaiheen aikana,
ajanjaksolla xx.xx – xx.xx ei luvan käyttö sallittua sellaisilla
vesistön osilla, joilla koirien jatkuva valvonta ei kasvillisuuden
peittävyyden vuoksi ole mahdollista
– Kriittiset kehitysvaiheet (riistantutkimuksen arvioon perustuen):
20.5.–30.6.: Etelä- ja Lounais-Suomi (Kaakkois-Suomi, Uusimaa, VarsinaisSuomi, Satakunta sekä Pohjois- ja Etelä-Häme)
1.6.–10.7.: Väli-Suomi (Keski-Suomi, Pohjanmaa, Rannikko-Pohjanmaa,
Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala)
20.6.–20.7.: Pohjoisimman Suomen alueet (Kainuu, Lappi ja Oulu)

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Palveluskoiralajit ja vinttikoirakokeet
– Toimintaan liittyvää harjoittelua (koulutusta) on pidettävä
metsästyslain 51 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisena
toimintana, johon ei lupaa tarvita.
– Poikkeuksena viestikoe (PAVI), johon liittyvään koulutukseen
sekä koe- ja kilpailutoimintaan lupa tarvitaan 1.3.-19.8.
– Edellinen koskee myös vinttikoirien maastojuoksukokeita
• Vesipelastuskoiratoiminta
– Verrattavissa koeluvan osalta muihin vesityökokeisiin,
harjoittelua pidettävä metsästyslain 51 §:n 2 momentin 3
kohdan mukaisena toimintana, johon ei lupaa tarvita
asianomaisen yhdistyksen järjestämissä harjoituksissa

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Hakemukset:
– Kartta/osoite alueesta
– Vastuuhenkilöiden yhteystiedot
– Arvio toiminnan toistuvuudesta (koulutus)
– Arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
– Koemuoto, esim. NOME-B
– Suositellaan hakemuksen tekemistä Oma riista-palvelussa
– Suositus: hakemukset Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle
noin 1,5-2 kuukautta ennen suunnitellun toiminnan aloittamista
– Hakemukset osoitetaan sille riistakeskuksen aluetoimistolle,
jonka alueelle suurin osa hakemuksessa tarkoitetusta alueesta
kuuluu
– Kokeella voi olla varapäivä tai –aika, näiden osalta haetaan
kuten vars. tapahtuma ja lisätietoihin merkitään minkä kokeen
varapaikasta tai –päivästä on kyse

KOIRAKOKEET JA KOULUTTAMINEN AJALLA 1.3.–19.8.
• Milloin lupaa ei tarvita?
– Kanakoiran tai muun lintukoiran kouluttaminen: ei oikeuta
rauhoitettujen riistaeläinten tai muiden eläinten häirintään,
koiran ohjaajan vastuulla
– Luolakoirakoetoiminnassa
– Metsästyslain 51 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisessa
muussa palvelutoiminnassa: mm. metsäkanalintujen pesien
etsintä merkintää ja suojausta varten maanmuokkaus- tai
kulotusaloilla tai sorkkaeläinten vasojen etsintä tuorerehun
tekoaloilta (käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa koiraa, koiran
ohjaaja vastaa toiminnan laillisuudesta)

KOIRIEN KOULUTUS KARHUTYÖSKENTELYYN JA
TAIPUMUSKOKEET
• Metsästyslain 52 §:n 3 momentin perusteella: luvat luonteeltaan
poikkeuslupia, seikkaperäinen tapauskohtainen lupaharkinta
• Toistaiseksi ja pääsääntöisesti ei myönnetä muiden suurpetojen tai saukon
osalta, karhun osalta myönnetään enintään kannanhoidollisen
poikkeuslupa-ajan kestoiseksi: 20.8. – 31.10.

• Lupaa voi käyttää vain alueella, jolla toiminnan harjoittajalla on siihen
maanomistajan/metsästysoikeuden haltijan antama lupa
• Taipumuskokeen ja koulutusluvan hakijana voi toimia mm. kennelpiiri tai
muu yhdistys

• Koelupa koskee kaikkia kokeeseen ilmoittautuvia koirakkoja
• Koulutuslupa koskee vastuu- tai yhteyshenkilölle ilmoittautuvia ja tämän
hyväksymiä koirakkoja
• Päätöksen ehdoissa velvoite ilmoittaa koulutustapahtuman aloittamisesta
sekä toiminnan rajoituksista ajan, koiramäärän ja karhuyksilöiden osalta.
• Päätöksestä perittävä maksu on 80 euroa v. 2021

KOIRIEN KOULUTUS KARHUTYÖSKENTELYYN JA
TAIPUMUSKOKEET
• Hakemukset:

– Koe-/koulutusalue: ulkorajojen kuvaus (esim. kennelpiirin alue
tai tietyn riistanhoitoyhdistyksen/tiettyjen riistanhoitoyhdistysten
alue) tai kartta
– Vastuuhenkilöiden yhteystiedot
– Arvio toiminnan toistuvuudesta
– Arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
– Suositellaan hakemuksen tekemistä Oma riista-palvelussa
– Suositus: hakemukset Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle
noin kuukausi ennen suunnitellun toiminnan aloittamista
– Hakemukset toimitetaan sille aluetoimistolle, jonka alueelle
suurin osa hakemuksessa tarkoitetusta alueesta kuuluu

