SOPIMUS LIIKENTEESSÄ VAMMAUTUNEIDEN JA KUOLLEIDEN ELÄINTEN
JÄLJESTÄMISESTÄ JA TALTEENOTOSTA

Sopimuksen osapuolet:

_________________________________
___________________________

poliisilaitos

riistanhoitoyhdistys

Sovittava asia:

Hirvieläinten jäljestäminen yllämainitun riistanhoitoyhdistyksen
toimialueella sekä poliisin avustaminen suurpetojen ja villisian
jäljestämisessä ja karkotustilanteissa.

Voimassaolo:

x.x.2010 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi

Jäljestyksen järjestäminen
Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta huolehtia liikenneonnettomuudessa tai
muutoin vammautuneiden tai poliisin tehtävänannon perusteella poistettavien
hirvieläinten jäljittämisestä, lopettamisesta ja asianmukaisesta talteenotosta.
Riistanhoitoyhdistys
käynnistää
toimenpiteet
saatuaan
ilmoituksen
hätäkeskuksesta tai poliisilta ja jäljitys on pyrittävä aloittamaan mahdollisimman
pian ilmoituksen vastaanoton jälkeen.
Riistanhoitoyhdistys on velvollinen ylläpitämään ajantasaisia tietoja
yhteyshenkilöistä, joihin hätäkeskus tai poliisi ottaa yhteyttä kolarin tai muun
jäljestystä vaativan tilanteen sattuessa. Yhteyshenkilöt on haettavissa
riistanhoitoyhdistyksittäin
Riistaweb
–
järjestelmästä
osoitteessa
http://riistaweb.riista.fi
Riistanhoitoyhdistyksen
nimeämät
yhteyshenkilöt
huolehtivat toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta
alueellaan.
Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta avustaa poliisiviranomaisia suurpetojen
ja villisian jäljestämis-, lopettamis- tai karkotustilanteissa. Poliisiviranomainen
vastaa toimimisesta edellä mainituissa suurpetotilanteissa ja johtaa tehtävää.
Tämän sopimuksen nojalla tapahtuvassa toiminnassa ei ole kyse
metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä, vaan eläinsuojelullisista syistä
poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa
metsästysoikeudesta riippumatta.
Hirvieläimen vasan jäädessä orvoksi ennen syyskuun viimeistä lauantaita
tapahtuneessa onnettomuudessa, orpo eläin pyritään lopettamaan tehtävän
puitteissa eläinsuojelullisista syistä.
Riistanhoitoyhdistys
sitoutuu
huolehtimaan
omalla
kustannuksellaan
hätäkeskuksen tai poliisin ilmoittamista tämän sopimuksen piiriin kuuluvista
tehtävistä ja riistanhoitoyhdistys pyrkii huolehtimaan siitä, että toimintaa varten
on käytettävissä tehtävään soveltuvia koiria.
Kuolleen tai lopetetun eläimen omistusoikeus
Riistanhoitoyhdistys saa käyttöönsä kolarissa kuolleen tai jäljestyksen
päätteeksi tai muutoin tämän sopimuksen nojalla lopetetun valtiolle kuuluvan
hirvieläimen tai villisian ja voi käyttää sen hyväkseen parhaakseen katsomalla
tavalla. Valtiolle ei suoriteta maksuja eläimistä (maa- ja metsätalousministeriön
kannanotto 3.2.2010). Metsästysaikana riistanhoitoyhdistyksen tulee selvittää
Metsästyslain 83§:n mukainen riistaeläimen omistusoikeus.
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Kuolleen tai lopetetun suurpedon omistusoikeus kuuluu valtiolle. Suurpetojen ja
villisian osalta jäljitys, lopettamis- ja mahdollisten muiden tehtävästä
aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta riistanhoitoyhdistykselle ja muille
tehtävää hoitamaan kutsutuille sovitaan tapauskohtaisesti.
Riistanhoitoyhdistys sitoutuu kustannuksellaan huolehtimaan elintarvikkeeksi
kelpaamattomien ruhojen ja teurasjätteiden asianmukaisesta hyödyntämisestä
tai hävittämisestä.
Sopimus ei koske luonnosta löydettyjä muutoin kuolleita eläimiä.
Riistanhoitoyhdistys voi huolehtia myös alueeltaan asutuksen läheisyydestä
löytyneiden ja merkittävää terveydellistä haittaa aiheuttavien hirvieläinten
raatojen hävittämisestä. Tämä edellyttää terveysviranomaisen pyyntöä ja
erillistä sopimusta tällaisen työn suorittamisesta ja kustannusten korvaamisesta.
Vastuu vahingoista
Eläimen jäljittämisen, karkottamisen, lopettamisen, kuljettamisen tai käsittelyn
yhteydessä tehtävään osallistuneille henkilöille, koirille tai muulle omaisuudelle
aiheutuneet vahingot korvataan poliisilain 47 §:n mukaisesti tai
metsästäjävakuutuksesta. Tehtävässä toimivilla tulee olla riistanhoitomaksu
maksettuna, jotta he ovat toimintaa suorittaessaan metsästäjävakuutuksen
piirissä.
Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Tällä sopimuksella kumotaan XXXXXX riistanhoitoyhdistyksen ja XXXXXX
poliisilaitoksen välillä xx.xx. tehty aikaisempi vastaava sopimus ilman erillistä
irtisanomisaikaa.
Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja irtisanomisen on
tapahduttava kirjallisesti. Sopimuksen voimassaolo lakkaa kolmen (3)
kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta.
Osapuolten tulee saattaa sopimuksen sisällön tarkistamishalukkuus toisen
osapuolen tietoon vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä.
Säädökset
Poliisilaki (493/95) 25, 45 a ja 47 §, Metsästyslaki (615/93) 83 ja 84 §, Eläinsuojelulaki
(247/96) 14§
Sopimusta on tehty X samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin
sopimusosapuolelle.
Päiväys ____ . ____ . 2010
Allekirjoitukset nimenselvennyksineen

____________________, poliisipäällikkö ___________________poliisilaitos
____________________, puheenjohtaja ___________________riistanhoitoyhdistys
____________________, toiminnanohjaaja _________________riistanhoitoyhdistys
2(2)

