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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS RIISTANHOITOYHDISTYSTEN
VALTIONAVUSTUKSEN JAKOPERUSTEISTA
Pääasiallinen sisältö
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksesta 35 % jaetaan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa ja 65
% erilaisten toimintaa kuvaavien suoritteiden mukaisessa suhteessa. Koronaviruspandemia on estänyt riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja tapahtumien järjestämistä vuoden 2020 keväästä lähtien,
mikä voi aiheuttaa odottamattomia muutoksia riistanhoitoyhdistysten vuoden 2021 valtionavustuksen jakamiseen.
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteita muutettaisiin siten, että riistanhoitoyhdistysten yleisavustus jaettaisiin sen maksamisvuotta edeltävän nykyisen yhden vuoden sijaan edellisten kahden vuoden yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella. Tällöin vuoden 2021 valtionavustus määräytyisi vuosien 2019 ja 2020 yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella. Esityksen tavoitteena on estää yleisavustuksen odottamattoman suuria vaihteluita esimerkiksi koronavirustilanteen estäessä riistanhoitoyhdistysten koulutustilaisuuksien järjestämistä keväästä 2020 lähtien.
Vuodesta 2018 alkaen portaittain käyttöön otetut valtionavustuksen uudet jakoperusteet näyttävät
aktivoineen riistanhoitoyhdistyksiä järjestämään monia koulutustapahtumia ja metsästyksen valvontaa aiempaa merkittävästi kattavammin vuonna 2019. Asetus antaisi aikaa sopeuttaa riistanhoitoyhdistysten toimintaa koronapandemian estämisen edellyttämällä tavalla.
1. Nykytila
Riistanhoitoyhdistysten (282 kpl) toiminnan rahoituksesta säädetään riistahallintolaissa (158/2011)
ja riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa (616/1993). Riistanhoitoyhdistysten
valtionavustuksen jakoperusteet uudistettiin vuonna 2017. Muutos tuli voimaan 1.1.2018. Vapaaehtoisten yhdistymisten kautta riistanhoitoyhdistysten määrä on vähentynyt 13 yhdistyksellä vuoden
2018 jälkeen.
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustus on vuonna 2020 yhteensä 2,588 miljoonaa euroa. Se on budjetoitu valtion talousarvion momentille 30.40.50 Riistatalouden edistäminen. Riistanhoitoyhdistyksille osoitettua valtionavustusta lisättiin 248 000 eurolla vuodelle 2020. Riistanhoitoyhdistyksen
valtionavustuksen keskiarvo yhtä riistanhoitoyhdistystä kohti on noin 9 200 euroa (edellisenä vuonna 8 000 euroa).
Suomen riistakeskus toimii valtionapuviranomaisena riistanhoitoyhdistyksen valtionavustuksen
osalta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää erityisavustusta kannustamaan vapaaehtoisiin yhdistymisiin tukemalla yhdistyvien riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta ja uusien
toimintamallien käyttöönottoa sekä riistanhoitoyhdistysten alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin.
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista säädetään laissa siten, että valtionavustuksen jakoperusteet tukevat riistapolitiikan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden kannalta
tärkeitä tehtäviä. Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 4 momentin mukaan riistanhoitoyhdistysten valtionavustukseen osoitetun määrärahan jakoperusteena käytetään: 1)
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toiminnanohjauksenpalvelutarvetta;2) metsästyksenvalvontaa; 3) suurriistakantojenhoitoa; 4)
koulutuksiaja nuorisotyötä;5) riistalaskentoihinkannustamista;6) valtionmaidenmetsästysjärjestelyjen edellyttämääpalvelutarvettametsästyslain8 §:ssätarkoitetullaalueella.
Maa-ja metsätalousministeriön
asetuksella(1293/2018)on annettutarkempiasäännöksiäriistanhoitoyhdistystenvaltionavustuksenjakoperusteista.Valtionavustuksenjakoperusteiksisäädetytsuoritteet ja niiden painoarvoton säädettysen perusteella,että ne tukevat ja kannustavatriistanhoitoyhdistyksiäriistapolitiikan kannaltatärkeidenyhteiskunnallistentehtävientoteuttamiseen,kuten riistalaskentojenkannustamiseen
ja kouluille, oppilaitoksille sekämuille nuorisoryhmillejärjestettävien
tilaisuuksien järjestämiseen.Valtionavustuksenjakoperusteidentavoitteenaon poistaa riistanhoitoyhdistystenvapaaehtoistayhdistymistäestävättasajakoperusteet
valtionavustuksenjakoperusteista. Tavoitteenaon yhtenäistääerilaiset jakoperusteetsiten, että riistanhoitoyhdistyksetovat koko
maassayhdenvertaisessa
asemassatoimintansatuotostenperusteellasaamansavaltionavustuksen
suhteen.
Nykytilanteessa35prosenttiayleisavustuksesta
jaetaanriistanhoitoyhdistystenjäsenmääränmukaisessasuhteessa.
Vuoden2019 lopussariistanhoitoyhdistyksissä
oli jäseniäyhteensä292 367. Mikäli
valtionavustussäilyisi vuoden2020 tasolla 2,588 miljoonaa euroa,jaettaisiin tällä perusteella905
800 euroa(vuonna2019 valtionavustusoli 2,34 miljoonaaeuroaja vastaavaosuus819000 euroa.)
Mikäli metsästäjämäärä
säilyisi nykytasolla305500metsästäjää,arvioidaanriistanhoitoyhdistyksen
valtionavustuksenjako-osuudenmääräksitällä jakoperusteenosalta3,10 euroajäsentäkohti(vuonna 2019 vastaavasti2,78 euroa).Jäsenmäärän
vaihteluväli oli 79 –7 693 (Kuva 1). Jakoperusteen
tarkoituksenaon kuvatariistanhoitoyhdistyksentoiminnanohjauksen
palvelutarvetta.

Kuva 1. Riistanhoitoyhdistysten jäsenmäärien jakauma suurimmasta pienimpään vuonna
2017.
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Nykytilassa 5 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen metsästyksen
valvontatapahtumien määrän mukaisessa
suhteessa. Jakoperusten tarkoituksena on
kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä järjestämään niiden julkisiin hallintotehtäviin
kuuluva metsästyksen valvonta aktiivisesti. Vuonna 2017 yhteensä 118 riistanhoitoyhdistystä raportoi järjestäneensä
metsästyksen valvontatapahtumia ja vastaavasti 177 ei järjestänyt niitä lainkaan.
Vuonna 2019 yhteensä 174 riistanhoitoyhdistystä järjesti vähintään yhden
metsästyksenvalvontatapahtuman, joten
valvontatapahtumien kattavuus oli 59 %
(Kuva 2). Kattavuus oli lisääntynyt 10
%:lla vuosien 2018 ja 2019 välillä.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden
2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella
129 400 euroa (vuonna 2019 117 000 euroa). Tällöin, mikäli kaikkien riistanhoitoyhdistysten valvontatoiminnan määrä
säilyisi nykytasolla, valvontatoimintaa
harjoittaneen
riistanhoitoyhdistyksen
valtionavustuksen jako-osuuden määräksi tämän jakoperusteen osalta arvioidaan
muodostuvan noin 100 euroa yhtä valvontatapahtumaa (yhteensä 1 350 vuonna 2019) kohti.

Kuva 2. Metsästyksen valvontatapahtumat vuonna 2019.
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Nykytilassa 12,5 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistyksille niiden toimintaalueella järjestettyjen metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrän mukaisessa suhteessa.
Jakoperusten tarkoituksena on kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä järjestämään uusien metsästäjien
koulutusta kaikkien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla kattavasti koko maassa. Yhdellä koulutuksella tarkoitetaan kurssia, jonka kesto on vähintään 12 tuntia.
Vuonna 2017 yhteensä 208 riistanhoitoyhdistystä järjesti vähintään yhden metsästäjätutkintoon valmistavan koulutuksen. Vuonna 2019 kurssin järjestäneiden
yhdistysten määrä oli noussut 221 yhdistykseen, joka vastaa 75 % kaikista riistanhoitoyhdistyksistä. Koko maassa järjestettiin yhteensä 363 kurssia. Vuosien 2018 ja
2019 välillä alueellinen kattavuus eli järjestäjien määrä oli noussut 4 %.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden
2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella
323 500 euroa (vuonna 2019 vastaavasti
292 500 euroa). Tällöin, mikäli kaikkien
riistanhoitoyhdistysten järjestämien metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrä säilyisi nykytasolla, yhden koulutuksen järjestämisen valtionavustuksen
jako-osuuden määräksi tämän jakoperusteen osalta arvioidaan muodostuvan noin
900 euroa. Jos nykyisten järjestettyjen
kurssien lisäksi kaikki tällä hetkellä kurssia järjestämättömät riistanhoitoyhdistykset aktivoituisivat järjestämään yhden
koulutuksen, arvioidaan yhden koulutuksen jako-osuuden määräksi muodostuvan
noin 760 euroa.

Kuva 3. Metsästäjätutkintoon valmistavat kurssit vuonna 2019.
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Nykytilassa 10 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistysten niiden toiminta-alueella
järjestettyjen muiden koulutustilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa. Jakoperusten tarkoituksena on kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä järjestämään metsästäjien koulutusta kaikkien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla kattavasti koko maassa. Jotta riistanhoitoyhdistysten koulutuksia järjestettäisiin lähipalveluna mahdollisimman kattavasti, ja jotta rahoitus kannustaisi myös pieniä riistanhoitoyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan, luettaisiin koulutustilaisuus valtionavustuksen jakoperusteissa sen riistanhoitoyhdistyksen hyväksi, jonka toiminta-alueella tilaisuus järjestetään. Riistanhoitoyhdistys voisi lukea hyväkseen sen
toiminta-alueella järjestetyt koulutukset
myös silloin, kun riistanhoitoyhdistys järjestää koulutuksen yhteistyössä muun tahon kanssa, mikäli riistanhoitoyhdistys
on mukana yhtenä vastuullisena järjestäjänä.
Vuonna 2017 yhteensä 249 riistanhoitoyhdistystä järjesti vähintään yhden
metsästäjille suunnatun muun koulutuksen. Vuonna 2019 koulutustilaisuuden
järjestäneiden
riistanhoitoyhdistysten
määrä oli sama ja ne järjestivät yhteensä
1421 koulutustilaisuutta. Vuosien 2018 ja
2019 välillä alueellinen kattavuus eli järjestäjien määrä oli laskenut 4 %.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden
2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella
258 800 euroa (vuonna 2019 vastaavasti
234 000 euroa). Tällöin, mikäli kaikkien
riistanhoitoyhdistysten järjestämien metsästäjille suunnattujen koulutusten määrä
säilyisi nykytasolla, yhden koulutuksen
järjestämisen valtionavustuksen jakoosuuden määräksi tämän jakoperusteen
osalta arvioidaan muodostuvan noin 180
euroa.

Kuva 4. Metsästäjille suunnattujen koulutustilaisuuksien määrä vuonna 2019.
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Nykytilassa 10 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistyksille niiden
toiminta-alueella järjestettyjen kouluille,
oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille
tarkoitettujen tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa. Jakoperusteen tarkoituksena on kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä
järjestämään nuorisotyötä kaikkien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla kattavasti koko maassa.
Vuonna 2017 yhteensä 135 riistanhoitoyhdistystä järjesti vähintään yhden koulu-, oppilaitos- tai nuorisotilaisuuden.
Vuonna 2019 nuorisotilaisuuksia järjestäneiden yhdistysten määrä oli noussut 207
yhdistykseen, joka vastaa 70 % kaikista
riistanhoitoyhdistyksistä. Vuosien 2018 ja
2019 välillä alueellinen kattavuus eli järjestäjien määrä oli noussut 13 %. Koko
maassa järjestettiin yhteensä 899 tilaisuutta.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden
2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella
258 800 euroa (vuonna 2019 vastaavasti
234 000 euroa). Tällöin, jos kaikkien riistanhoitoyhdistysten kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille järjestämien tapahtumien määrä säilyisi nykytasolla, yhden tilaisuuden järjestämisen valtionavustuksen jako-osuuden määräksi
tämän jakoperusteen osalta arvioidaan
muodostuvan noin 290 euroa.

Kuva 5. Kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille järjestetyt tilaisuudet vuonna
2019.
Nykytilassa 2,5 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan suurpetohenkilöverkoston aktiivisuuden mukaisessa suhteessa. Suomen riistakeskus on tulkinnut jakoperustetta käytännössä siten, että riistanhoitoyhdistyksistä on laskettu kaikki suurpetoyhdyshenkilöt, jotka ovat kirjanneet vuoden aikana vähintään yhden suurpetohavainnon Luonnonvarakeskuksen TASSU-tietojärjestelmään. Lähes kaikissa Suomen riistanhoitoyhdistyksissä oli vähintään yksi aktiivinen suurpetoyhdyshenkilö. Suurpetohavaintoja kirjanneita suurpetoyhdyshenkilöitä oli vuonna 2019 yhteensä 2153 henkilöä ja edellise-
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nä vuonna 2094 henkilöä. Henkilöiden määrä kasvoi vajaat 3 % vuosien välillä. Ainoastaan Helsingin, Tampereen, Kolarin, Ranuan, Savukosken, Tervolan, Tornion ja Utsjoen riistanhoitoyhdistyksissä ei ainutkaan suurpetoyhdyshenkilö kirjannut havaintoja vuonna 2019, mitä selittänee suurpetokantojen harvuus näillä alueilla. Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden 2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella 64 700 euroa (58 500 euroa). Suurpetokantojen arvioinnissa ollaan tulevina vuosina
ottamassa käyttöön DNA-näytteisiin perustuvia menetelmiä. DNA-näytteitä keräävät muutkin henkilöt voitaisiin lukea mukaan valtionavustukseen vaikuttavaan toimintaan aktiivisia suurpetoyhdyshenkilöitä vastaavina henkilöinä. Tarkoituksena on kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä aktivoimaan
suurpetoyhdyshenkilöverkoston toimintaa ja DNA-näytteiden keräystä.
Nykytilassa 5 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistysten hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua koskevien tilaisuuksien määrän
mukaisessa suhteessa. Jakoperusten tarkoituksena on kuvata osittain riistanhoitoyhdistyksen palvelutarvetta suurriistakantojen hoidossa ja kannustaa riistanhoitoyhdistyksiä ohjaamaan hirvieläinten
pyyntilupien osakkaita hakemaan kannan säätelyn toteuttamiseksi suunniteltu määrä pyyntilupia ja
myös kohdentamaan verotusta syksyllä metsästyskauden kuluessa entistä tarkempien tietojen perusteella.
Vuonna 2016 metsästysasetusta muutettiin siten, että
riistanhoitoyhdistys ei enää anna lausuntoa hirvieläinten pyyntilupahakemuksesta, vaan laatii ennen hakemusten jättämistä pyyntisuunnitelman. Hirvenmetsästyksen saaliin ja havaintojen reaaliaikainen kirjaaminen Oma riista –järjestelmään mahdollisti ensi kertaa
syksyllä 2017 Luonnonvarakeskuksen julkaiseman
reaaliaikaisen hirvenmetsästyksen ennusteen hirvitalousalueittain.
Vuonna 2018 yhteensä 266 riistanhoitoyhdistystä (90
%) järjesti vähintään yhden hirvieläinverotuksen
suunnittelua koskevan tilaisuuden. Vuonna 2019 tilaisuuksia järjestäneiden yhdistysten määrä oli laskenut
262 riistanhoitoyhdistykseen, joka vastaa 89 % kaikista riistanhoitoyhdistyksistä. Koko maassa tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 446. Suomen riistakeskuksessa on vuosina 2019-2021 käynnissä laaja Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen –hanke, joka osaltaan voi kehittää verotussuunnittelun yhteistyötä erityisesti hirvitalousalueiden tasolla.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden 2020 tasolla,
jaettaisiin tällä perusteella 129 400 euroa (117 000
euroa). Tällöin, jos kaikkien riistanhoitoyhdistysten
hirviverotussuunnittelutilaisuuksien määrä säilyisi
nykytasolla, yhden tilaisuuden järjestämisen valtionavustuksen jako-osuuden määräksi tämän jakoperusteen osalta arvioidaan muodostuvan noin 290 euroa.
Kuva 6. Hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille järjestetyt hirvieläinten verotussuunnittelutilaisuudet vuonna 2019.
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Nykytilassa 7,5 % prosenttia yleisavustuksesta jaetaan riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueella laskettujen riistakolmioiden, peltokolmioiden ja vesilintulaskentapisteiden mukaisessa suhteessa. Jakoperusten tarkoituksena on kuvata riistanhoitoyhdistysten palvelutarvetta metsästäjien kannustamisessa toiminta-alueellaan suoritettaviin riistalaskentoihin.
Vuonna 2017 yhteensä 276 riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueella laskettiin vähintään yksi riistakolmio, peltokolmio tai vesilintujen laskentapiste, yhteensä 2 362 laskentaa. Yhteensä 19 riistanhoitoyhdistyksen alueella ei laskettu lainkaan riistakolmioita, peltokolmioita eikä vesilintujen laskentapisteitä. Vuonna 2019 laskentojen määrä oli noussut 4 609 kappaleeseen. Nousua vuosien
2018 (yhteensä 2985 laskentaa) ja vuoden 2019 välillä oli 54 %, mikä johtuu erityisesti vesilintujen
laskentapisteiden lisäyksestä. Passiivisten, vailla laskentoja olevien riistanhoitoyhdistysten määrä
oli laskenut kahdella ollen 17. Vuonna 2020 koronavirustilanne ei estänyt riistakolmioiden kesälaskentaa, vaan laskennat kattoivat normaaliin tapaan yhteensä 1029 riistakolmiota.
Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden 2020
tasolla, jaettaisiin tällä perusteella 194 100
euroa (175 500 euroa). Tällöin, mikäli kaikkien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla
laskettujen laskentojen määrät säilyisivät nykytasolla, yhden laskennan vaikutukseksi valtionavustuksen jako-osuuteen arvioidaan
muodostuvan noin 40 euroa.

Kuva 7. Riistakolmiolaskentojen tavoitteen
toteutuminen riistanhoitoyhdistysten alueilla vuoden 2020 kesälaskennassa. Tumman vihreä väri kertoo tavoitteen täyttyneen ja muut värit, kuinka monta riistakolmiota vielä tavoitteen saavuttamiseksi
pitäisi laskea. Lähde: Luonnonvarakeskus
/ www.riistakolmiot.fi (tilanne 14.9.2020).
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Nykytilassa 5 prosenttia yleisavustuksesta jaettaisiin riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen hirvieläinten suurriistavirka-aputehtävien määrän mukaisessa suhteessa. Jakoperusten tarkoituksena on kuvata osittain riistanhoitoyhdistyksen palvelutarvetta hirvieläinkantojen hoidossa ja
sitä palvelutarvetta, joka riistanhoitoyhdistyksille aiheutuu suurriistavirka-apuverkoston ylläpidosta,
kouluttamisesta ja kannustamisesta. Käytännössä liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden hirvieläinten jäljitystyön tekevät vapaaehtoisena harrastuksena paikallisten metsästysseurojen aktiiviset metsästäjät, mutta riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on koordinoida vapaaehtoistyötä. Suurpetojen ja villisian jäljityksistä, karkottamista ja lopettamista koskevia tehtäviä ei huomioida valtionavustuksen jakoperusteissa, koska poliisi maksaa niistä erillisen sopimuksen mukaisen korvauksen.
Vuonna 2017 hirvieläinten suurriistavirka-aputehtäviä raportoitiin riistavahinkorekisteriin 11 061
kappaletta. Vuonna 2019 SRVA-tapahtumia raportoitiin 14 785 kappaletta. Vuosien 2018 (13513)
ja 2019 välillä määrä kasvoi 9 %. Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden 2020 tasolla, jaettaisiin tällä
perusteella 129 400 euroa (117 000 euroa). Tällöin, mikäli SRVA-tehtävien määrä säilyisi nykytasolla, yhden hirvieläintehtävän vaikutukseksi valtionavustuksen jako-osuuteen tämän jakoperusteen
osalta arvioidaan muodostuvan noin 9 euroa.
Nykytilassa 5 prosenttia yleisavustuksesta jaettaisiin susireviiriyhteistyöryhmien toimintaan osallistuville riistanhoitoyhdistyksille. Susireviirin yhteistyöryhmän alueella riistanhoitoyhdistykselle aiheutuu merkittävästi työtä susiasioiden tiedotuksesta, havaintojen selvittämisestä, suurpetoyhdyshenkilöiden aktivoinnista, susivahinkojen estämisestä sekä konfliktien hallinnasta. Mikäli valtionavustus säilyisi vuoden 2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella 129 400 euroa (117 000 euroa).
Vuonna 2018 yhteensä 60 riistanhoitoyhdistystä osallistui susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan.
Vuonna 2019 määrä oli 40. Mikäli kaikki tällä hetkellä toimivat susireviiriyhteistyöryhmät jatkaisivat toimintaansa, vaikutukseksi valtionavustuksen jako-osuuteen tämän jakoperusteen osalta arvioidaan muodostuvan noin 3 235 euroa. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan perhelaumojen
määrä oli maaliskuussa 2020 arviolta noin 20 % suurempi kuin maaliskuussa 2019. Sen vuoksi susireviiriyhteistyöryhmien toimintaan osallistuu todennäköisesti edellisvuotta enemmän riistanhoitoyhdistyksiä, jolloin yhtä riistanhoitoyhdistystä kohti valtionavustukseen vaikuttava jako-osuus arvioidaan muodostuvan pienemmäksi.
Lopuksi nykytilassa 2,5 prosenttia yleisavustuksesta jaetaan metsästyslain 8 §:n alueen riistanhoitoyhdistyksille niiden toiminta-alueille myönnettyjen Metsähallituksen pienriistan metsästyslupien
määrän mukaisessa suhteessa, koska riistanhoitoyhdistykset osallistuvat Metsähallituksen lupametsästysalueiden käytön suunnitteluun ja lupametsästäjien neuvontaan. Mikäli valtionavustus säilyisi
vuoden 2020 tasolla, jaettaisiin tällä perusteella 64 700 (58 500 euroa). Vuonna 2019 lupia myytiin
yhteensä 39 926 kappaletta. Mikäli lupamäärät säilyisivät nykyisellä tasolla, muodostuisi yhden luvan vaikutukseksi valtionavustuksen jako-osuuteen arviolta noin 1,5 euroa.
Vuonna 2019 riistanhoitoyhdistykset järjestivät monia koulutustapahtumia aiempaa kattavammin.
Riistanhoitoyhdistyksen yleisavustus voi joka tapauksessa vähentyä yhden vuoden aikana enintään
20 prosenttia.
Valtionavustuksen lisäksi riistanhoitoyhdistyksille kertyy merkittävästi tuloja julkisista hallintotehtävistä perittävistä maksuista. Maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina
2020 ja 2021 (1319/2019). Riistahallintolain 32 §:n mukaan riistanhoitoyhdistysten muut tulot on
käytettävä toiminnasta syntyneisiin menoihin voittoa tuottamatta.
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2. Esityksen ehdotukset ja tavoitteet
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteita muutettaisiin siten, että riistanhoitoyhdistysten yleisavustus jaettaisiin sen maksamisvuotta edeltävän nykyisen yhden vuoden sijaan edellisten kahden vuoden yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella. Tällöin vuoden 2021 valtionavustus määräytyisi vuosien 2019 ja 2020 yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella.
Esityksen tavoitteena on estää ja tasoittaa yleisavustuksen odottamatonta vaihtelua esimerkiksi koronaviruspandemian vuoksi peruttujen riistanhoitoyhdistysten koulutus- ja muiden tilaisuuksien perumisen takia.
Mikäli asetusta ei annettaisi, saattaisi alkuvuodesta 2020 ennen koronaviruspandemian leviämistä
koulutustilaisuuksia järjestänyt riistanhoitoyhdistys saada nykyisillä valtionavustuksen jakoperusteilla suhteettoman suuren avustuksen, jos avustuksen jakoon vaikuttavat muiden riistanhoitoyhdistysten kesälle ja syksylle suunniteltu toiminta joudutaan perumaan koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi. Asetus antaisi aikaa sopeuttaa ja kehittää riistanhoitoyhdistysten toimintaa koronapandemian estämisen edellyttämällä tavalla.

3. Esityksen vaikutukset
Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska asetus ei vaikuta valtion talousarviossa riistanhoitoyhdistyksille osoitetun määrärahan kokonaismäärään, vaan ainoastaan talousarviossa osoitetun määrärahan jakamiseen riistanhoitoyhdistyksille.
Esityksellä on taloudellisia vaikutuksia riistanhoitoyhdistysten toimintaan. Valtionavustus on viime
vuosina kattanut keskimäärin noin 55 % riistanhoitoyhdistysten varsinaisen toiminnan menoista.
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen keskiarvo on 9 200 euroa. Esitys estäisi riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksien odottamatonta vaihtelua, mikä parantaisi riistanhoitoyhdistysten toiminnan ja rahoituksen ennustettavuutta vuodelle 2021. Tämä edistäisi ja antaisi aikaa sopeuttaa riistanhoitoyhdistysten toimintaa koronapandemian edellyttämällä tavalla.
Valtionavustuksen jakaminen esityksen mukaisten kahden edellisen vuoden yhteenlaskettujen toiminnan tuotosten perusteella ohjaa rahoitusta entistä enemmän sellaisille riistanhoitoyhdistyksille,
jotka toteuttivat toimintaa vuonna 2019, mutta eivät välttämättä järjestä toimintaa vuonna 2020 koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitusten ja toiminnan peruuttamisen vuoksi.
Vuonna 2020 riistanhoitoyhdistyksille ei siten todennäköisesti aiheudu niin paljon menoja tästä valtionavustukseen vaikuttavasta toiminnasta, mikä parantaa tällaisten riistanhoitoyhdistysten taloudellista tilannetta verrattuna siihen, ettei asetusta muutettaisi. Vastaavasti vuonna 2020 toimintaa järjestäneet riistanhoitoyhdistykset saavat pienemmät avustukset, kuin tilanteessa, jossa asetusta ei
muutettaisi.
Esityksen arvioidaan turvaavan riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien suorittamisen,
muun toiminnan jatkuvuuden ja antavan riittävän ajan sopeuttaa toimintaa koronaviruspandemian
leviämisen estämisen edellyttämällä tavalla sekä aktivoida edelleen toimintaa vuonna 2021.

4. Yksityiskohtaiset perustelut
1§

Riistanhoitoyhdistysten yleisavustuksen jakoperusteet
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoihin tarkoitettu yleisavustus jaettaisiin sen maksamisvuotta edeltävien kahden
vuoden yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella. Aiemmassa säännöksessä
yleisavustus jaettiin maksamisvuotta edeltävän vuoden toimintatietojen perusteella.
Muilta osin jakoperusteita ei muutettaisi.
2§

Voimaantulo
Asetus tulisi voimaan 1.1.2021. Samalla kumottaisiin aiempi säädös samasta asiasta.

5. Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen riistakeskukselta riistanhoitoyhdistysten toimintatietoja vuosilta 2018 ja 2019. Luonnoksesta on pyydetty lausuntoja seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, sisäministeriö, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Metsähallitus, luonnonvarakeskus, poliisihallitus, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen Metsästäjäliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC),
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, WWF Suomi, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kennelliitto, Birdlife Suomi ry, Natur och Miljö r.f,, Luonto-Liitto, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ja Luonnonsuojeluliitto Tapiola. Lausunnoissa todettiin…

6. Voimaantulo
Tämä asetus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

