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Laki
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §,

3 §:n 1 momentti ja 7 a–7 c §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 949/2012, 3 §:n 1 momentti laissa 160/2011, 7 a §

laeissa 1237/1999 ja 160/2011, 7 b § laissa 1237/1999 ja 7 c § laissa 575/2014, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 160/2011, uusi 4–6 momentti seuraavasti:

1 §
Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tar-

koitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoi-
tomaksu. Henkilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen met-
sästyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole velvolli-
nen suorittamaan riistanhoitomaksua. Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti.
Suomen riistakeskus antaa metsästyskortista pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.

Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta.

3 §
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää,

minkä kolmen edellisen vuoden metsästäjämäärien perusteella arvioidaan samana vuonna
kertyvän riistanhoitomaksuina. Tästä määrärahasta myönnetään vuosittain Suomen riista-
keskukselle ja riistanhoitoyhdistyksille valtionavustus niille riistahallintolain 2 ja 14 §:ssä
säädetyistä tehtävistä aiheutuviin käyttö- ja pääomamenoihin sekä metsästäjäin ryhmäva-
kuutuksesta aiheutuviin menoihin. Suomen riistakeskuksen menot rahoitetaan kokonai-
suudessaan valtionavustuksella siltä osin kuin niistä ei peritä maksuja tai toimintaan ei
saada muuta rahoitusta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Suomen riistakeskus toimii valtionapuviranomaisena riistanhoitoyhdistyksen valtiona-

vustuksen osalta. Suomen riistakeskuksen myöntämän valtionavustuksen takaisinperintää
koskevan päätöksen osalta valtionapuviranomaisena toimii kuitenkin maa- ja metsätalo-
usministeriö. Riistanhoitoyhdistysten valtionavustukseen osoitetun määrärahan jakope-
rusteena käytetään:

1) toiminnanohjauksen palvelutarvetta;
2) metsästyksen valvontaa;
3) suurriistakantojen hoitoa;
4) koulutuksia ja nuorisotyötä;
5) riistalaskentoihin kannustamista;
6) valtionmaiden metsästysjärjestelyjen edellyttämää palvelutarvetta metsästyslain

8 §:ssä tarkoitetulla alueella.
HE 117/2017
MmVM 9/2017
EV 142/2017
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Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä riistan-
hoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista.

Riistanhoitoyhdistykselle myönnetty valtionavustus on käytettävä viimeistään myöntä-
misvuotta seuraavan tilikauden loppuun mennessä, jonka jälkeen käyttämättä jäänyt avus-
tus on palautettava.

7 a §
Suomen riistakeskus pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla metsästäjistä rekiste-

riä (metsästäjärekisteri), jota käytetään metsästäjien koulutuksen suunnitteluun ja neu-
vontaan, riistakantojen käytön suunnitteluun, riistanhoitoyhdistysten toiminnan ohjauk-
seen ja valvontaan, riistanhoitomaksujen seurantaan, metsästyksen valvontaan sekä tutki-
mukseen ja tilastojen laatimiseen. Lisäksi metsästäjärekisteriä käytetään riistanhoitomak-
sun suorittaneiden henkilöiden kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riistanhoi-
tomaksun tilillepanokortin osoitteiston selvittämiseen.

Suomen riistakeskus voi sopimuksella antaa rekisterinpitoa ja rekisterin käyttöä koske-
van tehtävän sellaisen yksityisen tahon hoidettavaksi, jolla on riittävät tekniset ja tiedolli-
set edellytykset tehtävän hoitamiseksi. Rekisterinpitoa ja käyttöä koskevia tehtäviä ovat:

1) rekisterin tekninen ylläpito;
2) rekisterin tietojen päivittäminen;
3) riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyttä koskevien tarkistuslistojen toimittaminen riistan-

hoitoyhdistyksille;
4) metsästyskortin toimittaminen kadonneen tilalle ja metsästyskortin toimittamista

koskeva neuvonta;
5) riistanhoitomaksun tilillepanokortin toimittaminen ja maksettujen riistanhoitomak-

sujen seuranta.
Henkilö toimii 2 momentin mukaisia tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virka-

vastuulla. Tehtävää suoritettaessa aiheutetun vahingon korvaamisesta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974). Rekisterinpitoa ja käyttöä koskevien tehtävien hoitamiseen
sovelletaan lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999), henki-
lötietolain (523/1999), hallintolain (434/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003), kielilain (423/2003) ja saamen kielilain (1086/2003) sään-
nöksiä.

7 b §
Metsästäjärekisteriin merkitään kustakin metsästäjästä seuraavat tiedot:
1) metsästäjän täydellinen nimi, osoite, kotikunta, kansalaisuus ja henkilötunnus;
2) metsästäjätutkinnon suorituspäivämäärä;
3) suoritetut riistanhoitomaksut vuosittain;
4) metsästysvuosi, jota suoritettu maksu koskee;
5) se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsen metsästäjä on;
6) tiedot hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta;
7) voimassaoleva metsästyskielto;
8) mahdollinen suostumus nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen suoramarkkinointiin;
9) metsästäjänumero ja Metsästäjä-lehden kielikoodi;
10) riistahallintolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitetut toimihenkilötehtävät;
11) tiedot metsästäjäin ryhmävakuutuksesta.
Henkilö, joka ei ole suorittanut riistanhoitomaksua viitenä edellisenä metsästysvuotena,

poistetaan rekisteristä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

7 c §
Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa metsästäjärekisterin tie-

toja, jotka ovat tarpeen:
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1) metsästäjien ryhmävakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle tässä laissa tarkoitettu-
jen vakuutusasioiden hoitamista varten;

2) maa- ja metsätalousministeriölle riistakantojen käytön suunnittelua varten;
3) riistanhoitoyhdistyksille riistakantojen käytön suunnittelua ja riistanhoitomaksujen

seurantaa sekä metsästäjien koulutuksen suunnittelua ja neuvontaa varten;
4) metsästyslain 88 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tahoille ja riistanhoitoyhdis-

tyksille metsästyksen valvontaa varten;
5) poliisille ja Metsähallitukselle lupaharkintaa varten; sekä
6) Luonnonvarakeskukselle tutkimusta ja tilastojen laatimista varten.
Rekisterinpitäjä voi salassapitosäännösten estämättä kohtuullista maksua vastaan luo-

vuttaa metsästäjärekisteriin merkittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsäs-
tysalan suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.

Rekisterissä olevien tietojen käsittelystä säädetään muutoin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Vuonna 2018 riistanhoitoyhdistysten valtionavustus määräytyy vuonna 2017 käytetyil-

lä jakoperusteilla. Vuonna 2019 valtionavustuksesta määräytyy puolet vuonna 2017 käy-
tetyillä jakoperusteilla ja puolet tämän lain mukaisilla jakoperusteilla.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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