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METSÄSTYSSOPIMUS  

SOPIMUSOSAPUOLET:  

Pyyntiluvan saaja, hirvenpyyntioikeuden myyjä:  Hirvenpyyntioikeuden ostaja: 

KUUSAMON YHTEISMETSÄ  

Y-tunnus 9116845-7  

Kitkantie 21 

93600 KUUSAMO 
+358 407 500 026  

Hirvenpyyntioikeuden ostaja on se henkilö, joka on 

Kuusamon yhteismetsälle tehdyssä tarjouksessa 

mainittu ostajaksi.  

Pyyntiluvan saajan edustaja: Hirvenpyyntioikeuden ostajan seurueen edustaja: 

TIMO PÄTSI 

timo.patsi@kuusamonyhteismetsa.fi  
+358 400 207 896   

Tarjouksessa on mainittu seurueen tiedot 

sopimuksen tekemistä ja laskutusta varten. 
Pyyntioikeuden ostaja toimittaa Kuusamon 

yhteismetsälle 1.6.2018 mennessä 

metsästysseurueen yhteyshenkilön nimen, 

metsästäjänumeron ja yhteystiedot  

 

Ostettu pyyntioikeus 

Ostetun pyyntioikeuden tiedot ja maksettu hinta ilmoitetaan sähköpostitse pyyntioikeuden ostajalle. 

Tarjousmenettelyvaiheessa alla olevat tiedot ilmenevät myynnissä olevan pyyntioikeuspaketin 

tuotetiedoista:   

1) pyyntialueen tiedot (karttaliite)  

2) pyyntialueella sallittu kaadettavien hirvien lukumäärä (pyyntilupamäärä)  

3) pyyntioikeuden voimassaoloaika 

Pyyntioikeudesta maksettava kokonaishinta määräytyy 16.4.2018 päättyneessä tarjousmenettelyssä 

tehtyjen tarjousten mukaisesti. Tarjottu kauppahinta on ensimmäisen metsästyskauden (2018) hinta. 

Muilla metsästyskausilla (2019 ja 2020) noudatetaan samaa hinnoittelua. Tarjottuun hintaan lisätään 

pyyntilupamaksu. 

Siten kokonaishinta sisältää pyyntilupamaksun ja tarjouksen mukaisen korvauksen pyyntioikeudesta. 

Pyyntilupamaksu tilitetään edelleen valtiolle kaadetuista hirvistä seuraavasti: aikuinen hirvi 120 €/eläin, 

hirven vasa 50 €/eläin. Pyyntilupamaksu ei sisällä arvonlisäveroa. Jos pyyntioikeuden perusteella sallittu 

saalismäärä ei toteudu, myyjä palauttaa ostajalle pyyntilupamaksun kaatamatta jääneiden hirvien osalta.  

Loppuosa kokonaishinnasta on korvausta pyyntioikeudesta ja siihen sisältyy 24 % arvonlisäveroa. Korvausta 

pyyntioikeudesta ei palauteta. 

Ostaja ilmoittaa myyjälle mahdollista pyyntilupamaksun palautusta varten pankkitilin numeron 1.6.2018 

mennessä.  

Vuosien 2019 ja 2020 kauppahinta (sisältäen pyyntilupamaksut) peritään vuosittain maaliskuun loppuun 

mennessä. 

Ostaja maksaa vuoden 2018 hirvenmetsästysoikeuksista koko maksun Kuusamon yhteismetsän 

laskutuksen mukaisesti 31.5.2018 mennessä. 

 



 

Yleisiä sopimusehtoja  

Kuusamon yhteismetsä (Jarmo Korhonen) on hirvieläinten pyyntiluvan hakija ja saaja. Yhteismetsän alue on 

jaettu pyyntialueisiin ja hirvenpyyntioikeudet on myyty pyyntialueittain. Samalla metsästysalueella voi olla 

useampia metsästysseurueita.  

Ostaja ei saa myydä tai siirtää pyyntioikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Kuusamon yhteismetsän 

suostumusta.  

Hirvenmetsästys tapahtuu Kuusamon yhteismetsän valvonnassa ja ohjauksessa.  

Myyjän edustaja toimii yhdyshenkilönä riistanhoitoyhdistykseen, Suomen riistakeskukseen ja viranomaisiin. 

Myyjän edustaja tekee tarvittavat, luvansaajalle kuuluvat ilmoitukset ja maksaa pyyntilupamaksut Suomen 

riistakeskuksen tilille metsästyksen päätyttyä.  

Myyjä vastaa siitä, että ostajan maksamaan tuotteeseen on pyyntilupa. Jos myyjä ei saa pyyntilupia niin 

paljon kuin on hakenut, myyjä varaa oikeuden muutoksiin. Ostaja on kaupan ehdot hyväksyessään 

sitoutunut noudattamaan pyyntiluvan ehtoja niin kuin niitä on tässä sopimuksessa tarkennettu. 

Ostaja sitoutuu käyttämään Suomen riistakeskuksen OmaRiista -palvelua kaikkien pyyntilupaa koskevien 

ilmoitusten tekemiseen. Ostaja sitoutuu lisäksi perehtymään ja noudattamaan OmaRiista -palvelussa 

esitettäviin riistahallinnon ohjeisiin ja suosituksiin. 

 

Asiakirjat ja ohjeet  

1) Seurueille lähetetään elokuun loppuun mennessä postitse kaatolaput, joilla merkitään maastoon 

hirven kaatopaikka (ei ampumispaikka). Kaatolappuun on merkittynä pyyntiluvan saajan Suomen 

riistakeskukselta saaman pyyntiluvan numero.  

2) Muita paperisia asiakirjoja ei lähetetä, vaan muut tarpeelliset tiedot löytyvät OmaRiista -palvelusta: 

- Pyyntilupapäätös, johon tässä sopimuksessa tarkoitettu pyyntioikeuden kauppa sisältyy 

- Suomen riistakeskuksen tai paikallisen riistanhoitoyhdistyksen antamat ohjeet tai suositukset, 

joita on myös sopimuksessa sitouduttu noudattamaan.  

- Kuusamon yhteismetsän alueella metsästävien seurueiden yhteistiedot 

3) Metsästysalueen kartat lähetetään sähköpostilla seurueille pdf -tiedostoina 

 

Metsästysseurue ja tehtävät ilmoitukset  

Ostaja ilmoittaa yhteismetsälle seurueen yhteyshenkilön metsästäjänumeroineen 1.6.2018 mennessä.  

Ostaja tekee OmaRiista –palveluun vuosittain kaikki tarpeelliset ilmoitukset metsästyksenjohtajista ja 

varajohtajista sekä muista metsästykseen osallistuvista seuraavasti: 

- metsästyksenjohtajan nimi, metsästäjänumero ja yhteystiedot (”Yhteystiedot näkyvät kaikille 

seuran jäsenille”  

- varajohtajien nimet, metsästäjänumerot ja puhelinnumerot (näkyvyys vähintään ”Yhteystiedot 

näkyvät vain seuran yhteyshenkilöille ja metsästyksenjohtajille”, mielellään kaikille seuran jäsenille) 

- kunkin metsästykseen osallistuvan henkilön nimi ja metsästäjänumero.  Metsästykseen 

osallistuvien luetteloa voidaan täydentää metsästyskauden aikana.  

 



Seurue ilmoittaa yhteismetsälle laskutusta varten laskun maksajan yhteystiedot tarjousta tehdessään. 

Lisäksi seurue ilmoittaa metsästyksen aikaisista poikkeavista tapahtumista, kuten haavoittuneet eläimet ja 

ehtojen vastaiset kaadot välittömästi luvan saajalle. Normaalit ja ehtojen mukaiset kaadot sekä kaikki 

hirvihavainnot raportoidaan riistahallinnon OmaRiista –palveluun. 

Metsästysseurueeseen ei voi kuulua henkilöitä, joita on rangaistu metsästysrikkomuksesta tai 

metsästysrikoksesta viimeisen kuuden vuoden aikana. Mikäli seurueen metsästykseen todetaan 

osallistuneen em. rangaistuksiin tuomittuja, sitoutuu seurueen metsästyksenjohtaja maksamaan Kuusamon 

yhteismetsälle 2000,00 euroa sopimusrikkomuksesta. 

 

Metsästyksen johtaminen ja metsästys  

Myyjä nimeää OmaRiista –palvelun kautta (ML 30 §:n mukaan) metsästyksenjohtajiksi seurueen 

ilmoittamat metsästyksenjohtajat ja varajohtajat, joille kuuluu metsästysasetuksen 23 §:n mukaiset 

metsästyksenjohtajan tehtävät.  

Mikäli samalla pyyntialueella metsästää samanaikaisesti useampia seurueita, sopivat seurueet keskenään 

pyyntialueen käytöstä. Jos metsästysseurueiden kesken ei synny sopua pyyntialueista, metsästysluvan 

saajan edustaja päättää pyyntialueista. Metsästysseurueet pyrkivät Kuusamon yhteismetsän alueella 

lisäämään keskinäistä yhteistyötä pyynnin edistämiseksi, jotta kukin seurue saa pyyntilupansa käytettyä. 

Kukaan ei saa kuitenkaan mennä oman alueen ulkopuolelle esim. haukun perässä ilman kyseisen alueen 

vähintään yhden seurueen edustajilta saatua lupaa. Myyjällä on oikeus ohjata pyyntialueelle myös muita 

seurueita.  

Jokainen seurue vastaa joka suhteessa omasta metsästyksestään. Kuusamon yhteismetsä tai yhteismetsän 

edustaja ei vastaa seurueiden tekemistä rikkomuksista ja seurueilla on vastuu aiheuttamistaan vahingoista. 

 

Kaatoilmoitukset  

Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi ennen hirven ruhon poiskuljettamista kaatopaikalta OmaRiista –

palvelua käyttäen. Mikäli kaatopaikalla on yhteysongelmia, seurue tekee OmaRiista –palveluun ilmoituksen 

jokaisesta kaadosta heti saatuaan yhteyden nettiverkkoon. Edellisen lisäksi seurue tekee tekstiviestillä 

ilmoituksen jokaisesta kaadosta puhelinnumeroon +358 400 207 896 ennen hirven ruhon poiskuljettamista.  

1. Kaatoilmoitus tehdään OmaRiista –palveluun ilmoittaen kaikki tiedot.  

2. Puhelinilmoituksessa (tekstiviesti) on ilmoitettava seurue, ampuja, kaadon sijaintipaikka, kaadettu 

eläin ja päivämäärä. 

3.  Lisäksi kaatopaikalle on jätettävä säänkestävä kaatolappu täytettynä samoilla tiedoilla. Myös 

puhelinilmoituksessa (tekstiviesti) on ilmoitettava kaatopaikan tarkat koordinaatit. Myyjä toimittaa 

ostajalle kaatolaput ennen metsästyksen aloitusta. 

Mikäli kaatoilmoituksen antaminen em. tavalla laiminlyödään, seurue sitoutuu maksamaan Kuusamon 

yhteismetsälle 200,00 euroa sopimusrikkomuksesta. Ilmoituksen laiminlyönnin vuoksi ja jos siihen liittyy 

muita salailuun liittyviä piirteitä, kaato voidaan katsoa myös ilman pyyntilupaa tapahtuneeksi 

metsästykseksi (seurauksena on luvattomasta kaadosta johtuen rikosilmoituksen teko poliisille).  

Omalla alueella ammutun hirvieläimen, joka kaatuu jollekin muulle Kuusamon yhteismetsän pyyntialueelle, 

saa ampuja noutaa ja pitää. Seurue on velvollinen ilmoittamaan siitä kyseiselle yhteismetsän 

metsästysseurueelle välittömästi. Ensisijaisesti ammuttu hirvi kuuluu sitä ampuneelle seurueelle. 

 



 

Haavoittunut eläin  

Haavoitetusta eläimestä on tehtävä välittömästi ilmoitus tekstiviestillä tai puhelulla luvansaajan edustajalle 

puhelinnumeroon +358 400 207 896. Haavoitettu eläin luetaan pois sitä haavoittaneen kiintiöstä, kunnes 

luvansaajan edustaja ratkaisee, voidaanko haavoittuneen eläimen metsästys lopettaa ja voidaanko lupa sen 

osalta edelleen katsoa käyttämättömäksi.  

 

Kiintiöön nähden ylimääräiset kaadot  

Mikäli joku seurue kaataa omaan kiintiöönsä (ostamaansa pyyntioikeuteen) nähden ylimääräisen hirven, on 

ostaja velvollinen, mikäli yhteismetsän kiintiössä on myymättömiä lupia, lunastamaan ko. hirven myyjän 

määrittämällä hinnalla. Mikäli myyjällä ei ole enää myymättömiä lupia, arvotaan kaadettu hirvi jollekin 

seurueelle, jolla on hirvenpyyntioikeutta vielä käyttämättä. Myyjä voi myös osoittaa seurueen, jolle 

kaadettu hirvi toimitetaan. Ylimääräisen hirven kaatanut seurue sitoutuu tällöin maksamaan Kuusamon 

yhteismetsälle 200,00 euroa sopimusrikkomuksesta sekä ko. hirven pyyntilupamaksun. Hirven kaatanut 

seurue on velvollinen toimittamaan hirven Kuusamon keskustaan suolistettuna ja puhdistettuna. Mikäli 

joku seurue kaataa sellaisen hirven, joka ylittää luvansaajan (Kuusamon yhteismetsän) kiintiön, vastaa 

seurue yksin asiasta viranomaisille. 

 

Ilmoitukset metsästyksen päätyttyä  

Seurueen metsästysoikeus metsästysalueella päättyy, kun seurue saa metsästysalueelle ostamansa 

pyyntiluvat käytettyä. Metsästysoikeus päättyy myös, kun sallittu metsästysaika päättyy (lupia jää 

käyttämättä). Seurueen on metsästyksen päätyttyä toimittava seuraavasti: 

- seurueen metsästyksenjohtaja varmistaa kolmen vuorokauden kuluessa Kuusamon yhteismetsän 

edustajan kanssa, että seurueen kaadot ovat kirjautuneet oikein Oma Riista –palveluun. 

 

Hirvihavainnot 

Ostaja sitoutuu ilmoittamaan metsästyksen yhteydessä tehdyt hirvihavainnot OmaRiista -palveluun. Lisäksi 

metsästyksenjohtajan tulee varmistaa saalisilmoitusta varmistaessaan myyjän kanssa, että myös seurueen 

hirvihavainnot ovat kirjautuneet oikein OmaRiista –palveluun. 

 

Seurueet sitoutuvat perehtymään OmaRiistan –palvelun käytöstä tehtyihin riistakeskuksen ohjeisiin. 

Seurueet kirjaavat kaikki metsästyspäivät OmaRiistaan –palveluun. 

 

Karhun metsästys  

Hirvenpyyntioikeuden ostajalla ja hänen seurueellaan on oikeus metsästää karhua omalla pyyntialueellaan 

lain ja asetuksen määräämänä aikana ja asetuksen mukaisen karhukiintiön puitteissa. Mikäli seurue aikoo 

metsästää karhua ennen hirvenmetsästyksen alkua, on luettelo metsästäjistä toimitettava yhteismetsän 

toimistolle vähintään viikko ennen karhunmetsästyksen aloittamista ja tehtävä OmaRiista –palvelussa 

ilmoitukset metsästyksenjohtajista ja muista metsästäjistä. Karhun kaadon tapahduttua Kuusamon 

yhteismetsän pyyntialueelle seurue maksaa Kuusamon yhteismetsälle 50,00 euron kaatomaksun.  



 

Toimenpiteet sopimusrikkomuksissa  

Mikäli seurue rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai tämän sopimuksen ehtoja, voi ostaja ja hänen seurueensa 

menettää oikeutensa metsästää yhteismetsän alueella kesken metsästyskauden. Maksettuja 

metsästysmaksuja ei palauteta seurueelle. Seurueen metsästyksenjohtaja ja rikkomuksen tehnyt seurueen 

jäsen vastaavat joko yksin tai yhdessä tekonsa seuraamuksista. 

 

Erimielisyyksien selvittäminen  

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. 

Hirvenpyyntioikeuden ostaja on hyväksynyt tämän sopimuksen ehtoineen tehdessään 

hirvenpyyntieoikeuksista kirjallisen tarjouksen suljetussa tarjousmenettelyssä. Kuusamon yhteismetsän 

edustajat rekisteröivät määräajassa saapuneet tarjoukset. 

 

KUUSAMON YHTEISMETSÄ 

Jarmo Korhonen  


