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13.12.2021 

Huom. Hakuilmoitusta (julkaistu 8.12.2021) on korjattu 13.12.2021 lisäämällä tarkennus, että 

päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista 

toiminnanohjausta tukeviin avustuksiin voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Erityisavustushaku riistanhoitoyhdistysten 

toimintaa ja riistataloutta kehittäville 

hankkeille 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja 

paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa 

voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 

momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin 

strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten 

toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat 

hankkeet. 

Erityisinä painopistealueina 8.12.2021 käynnistyvässä haussa 

ovat:  

 

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet 

2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet 

3. riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä tekemä suurpetovahinkojen ennaltaehkäisy 

4. riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kouluyhteistyötä edistävät hankkeet  

5. metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävät hankkeet 

6. muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet.  

Hakemuksia edellä mainittuihin (1 – 5) riistanhoitoyhdistysten toimintaa tukeviin ja 

kehittäviin hankkeisiin toivotaan erityisesti riistanhoitoyhdistyksiltä. 

 

1. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeva avustus: 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vapaaehtoisesti yhdistyneille riistanhoitoyhdistyksille: 

1.1. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen, tai 
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1.2. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjauksen 

vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla. 

Hakukelpoisia ovat vuonna 2021 aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja 

vuonna 2022 päätöksen yhdistymisestä tekevät riistanhoitoyhdistykset. 

Avustuksella kehitetään riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja sitä kautta se myös tukee 

julkisen riistakonsernin strategian vaikuttavuustavoitteita ja strategisia päämääriä. 

Kohdan 1.1. mukaista avustusta voidaan myöntää enintään kolmea (3) 

henkilötyökuukautta vastaavan työpanoksen palkkaamisesta aiheutuneisiin kuluihin. 

Kohdan 1.2. mukaista avustusta voidaan myöntää osa- tai kokopäiväisen 

toiminnanohjaajan palkkauksesta sekä uusien toimintamallien käyttöönotosta 

aiheutuneisiin kuluihin. 

Muuta huomioitavaa: 

Vuonna 2021 päätöksen yhdistymisestä tekeville riistanhoitoyhdistyksille avustus voidaan 

myöntää vuonna 2022 aloittavan uuden riistanhoitoyhdistyksen lukuun 1.1.2022 alkaen.  

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä. 

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeviin avustuksiin voidaan tehdä jo 

hakuajan puitteissa. 

Hakuaika: 8.12.2021–31.12.2022 

 2. Riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta 

tukeva avustus: 

Avustusta myönnetään osapäiväisesti tai kokopäiväisesti työskentelevän 

toiminnanohjaajan palkkaamisen tukemiseen riistanhoitoyhdistykselle tai -yhdistyksille, 

joiden jäsenmäärä on vähintään 2000 jäsentä. Avustuksen perusteena on 

toiminnanohjauksen palvelutarve eli jäsenistön koko.  

Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan 

palkkaaminen hoitamaan hakemuksessa mainitun rhy:n tai rhy:iden tehtäviä ja 

kehittämään yhteistoimintaa. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteistyötä 
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riistanhoitoyhdistysten välillä, mikä voi olla esimerkiksi toiminnanohjaajan johdolla 

tapahtuvaa osaamisen ja tiedon jakamista riistanhoitoyhdistysten kesken tai erilaisia 

yhteistyössä tapahtuvia ponnistuksia ja/tai useamman yhdistyksen tehtävien hoitamista. 

Toiminnanohjaajan palkkauksella on siis tarkoitus mahdollistaa yhteistoiminnan muotojen 

kehittäminen alueellisella tasolla, tehtävien ammattimainen hoitaminen sekä osaamisen 

kehittäminen. Lisäksi avustuksen on tarkoitus madaltaa kynnystä osa- tai kokopäiväisen 

toiminnanohjaajan pidempiaikaiseen palkkaamiseen.  

Avustuksella kehitetään riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja sitä kautta se myös tukee 

riistakonsernin strategian vaikuttavuustavoitteita ja strategisia päämääriä. 

Toiminnanohjaajan tukea voidaan myöntää vähintään 2000 jäsentä kattavalle yksittäiselle 

riistanhoitoyhdistykselle tai hankkeelle, jossa toiminnanohjaaja hoitamien 

riistanhoitoyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä kattaa vähintään 2000 jäsentä. 

Toiminnanohjaaja palkataan riistanhoitoyhdistykselle tai yhteiseksi useammalle kuin 

yhdelle riistanhoitoyhdistykselle.  

Edellytykset: 

Avustuksen myöntäminen edellyttää riistanhoitoyhdistykseltä toiminnanohjaajan 

palkkaukseen kohdennettavaa 50 % omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuus voi koostua 

riistanhoitoyhdistyksen yleisavustuksesta, suoritteista perittävistä maksuista kertyvistä 

tuloista ja/tai riistanhoitoyhdistyksen muista tuloista kuitenkin niin, että vähintään 5 % 

kokonaisrahoituksesta koostuu suoritteista perittävistä maksuista kertyvistä tuloista ja/tai 

riistanhoitoyhdistyksen muista tuloista. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä 

määräytyy riistanhoitoyhdistyksen ja/tai riistanhoitoyhdistysten yhteenlasketun 

jäsenmäärän mukaan taulukon mukaisesti.  

Taulukko. 

Jäsenmäärä Tuetut 
htkk, kpl 
/ vuosi 

Avustus 
enintään, 
euroa / 
vuosi 

Edellytetty 
omarahoitusosuus 
vähintään 50 %, 
(toim.ohjaajan 
palkkaan) / vuosi 

Edellytetty vähintään 
5 % osuus 
kokonaisrahoituksesta 
/ vuosi, joka koostuu 
suoritteista 
perittävistä maksuista 
tai muista tuloista. 
Huom. 5 % osuus 
sisällytetään 
omarahoitusosuuteen. 
 

5000≤ 6 17 550 € 17 550 €  35 100  x 0,05 = 1 
755 € 

4000≤ 5 14 625 € 14 625 € 29 250 x 0,05 = 
1462,5 € 

3000≤ 4 11 700 € 11 700 € 23 400 x 0,05 = 1170 
€ 



  

4 
 

Hakuilmoitus 

VN/31858/2021 

 

Jäsenmäärä Tuetut 
htkk, kpl 
/ vuosi 

Avustus 
enintään, 
euroa / 
vuosi 

Edellytetty 
omarahoitusosuus 
vähintään 50 %, 
(toim.ohjaajan 
palkkaan) / vuosi 

Edellytetty vähintään 
5 % osuus 
kokonaisrahoituksesta 
/ vuosi, joka koostuu 
suoritteista 
perittävistä maksuista 
tai muista tuloista. 
Huom. 5 % osuus 
sisällytetään 
omarahoitusosuuteen. 
 

2000≤ 3 8 775 € 8 775 € 17 550 x 0,05 = 877,5 
€ 

 

 

Jos toiminnanohjaaja on tarkoitus palkata useammalle kuin yhdelle 

riistanhoitoyhdistykselle, niin hakemuksessa pyydetään selvittämään tai selostamaan, 

miten toiminnanohjaajan työpanos jakautuu yhdistysten kesken. 

Tarkentavia ohjeita haettaessa avustusta toiminnanohjaajan 

palkkaamiseen useammalle rhy:lle: 

Kun toiminnanohjaaja on tarkoitus palkata useammalle kuin yhdelle rhy:lle, niin avustusta 

tähän voivat hakea joko riistanhoitoyhdistys muiden puolesta tai sitten 

riistanhoitoyhdistykset yhdessä. Toiminnanohjaajan palkkaamiseen liittyvä avustus 

voidaan myönteisen päätöksen jälkeen maksaa joko yhdelle riistanhoitoyhdistykselle (joka 

hakee avustuksen muiden puolesta) tai useammalle riistanhoitoyhdistykselle. Avustuksen 

saanut rhy voi hoitaa työnantajavelvoitteet keskitetysti tai se voi siirtää osan avustuksesta 

toisille riistanhoitoyhdistyksille, mikäli palkkausta ei hoideta keskitetysti. 

Muuta huomioitavaa: 

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

laatu, taloudellisuus ja toiminnan kohderyhmä. 

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukeviin avustuksiin 

voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Hakuaika: 8.12.2021–31.12.2022. 
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3. Riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä tekemää 

suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyä tukeva avustus: 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti riistanhoitoyhdistyksille yhteistyössä tehtävään 
suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyyn. Tällaista toimintaa voivat olla esimerkiksi henkilön 
palkkaaminen tai kouluttaminen vastaamaan useamman riistanhoitoyhdistyksen alueella 
vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvästä toiminnasta. Henkilö voisi toimia alueella 
esimerkiksi riistakeskuksen susikoordinaattoreiden tukena. Erityisesti tuetaan hankkeita, 
joissa tavoitteena on vahvistaa paikallistasolla osaamista vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja 
tukea jo olemassa olevaa riistakeskuksen aluetoimistojen toimintaa suurpetovahinkojen 
ennaltaehkäisemiseksi. Vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvää toimintaa voivat olla 
esimerkiksi osaamisen kehittäminen potentiaalisten vahinkokohteiden kartoituksessa 
yhteistyössä Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen kanssa, suojausmateriaalien 
toimittaminen vahinko- tai riskikohteille, osaamisen kehittäminen vahinkoa kärsineiden 
kohtaamisessa ja neuvomisessa sekä paikallisen susireviiriyhteistyöryhmä toiminnan 
kehittäminen.  

Hanke tai hankkeet tukevat riistakonsernin strategian mukaista riistavahingot ja -konfliktit 

ovat hallinnassa vaikuttavuustavoitetta. Lisäksi tuetaan riistakonsernin strategisia 

päämääriä kuten esimerkiksi riistatalouden vahvistamista osana biotaloutta ja luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämistä sekä sitä, että toimintatavat ovat asiakaslähtöisiä ja 

ennakoivia. Hanke tai hankkeet edistävät myös suurpetokantojen hoitosuunnitelmien 

toimeenpanoa. 

Muuta huomioitavaa:  

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan 

kohderyhmä. 

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Hakuaika: 8.12.2021–15.2.2022. 

4. Riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden 

kouluyhteistyötä edistävä avustus: 

Avustusta myönnetään riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kuten kuntien 
yhteishankkeille, joissa jaetaan esimerkiksi riistakonsernin strategioiden tai lajikohtaisten 
hoitosuunnitelmien mukaista tietoa esimerkiksi kouluyhteistyönä tai vastaavana 
nuorisotyönä. Esimerkkejä tällaisesta hankkeesta ovat esimerkiksi riistakurssit tai 
metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit. 
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Hanke tai hankkeet tukevat erityisesti seuraavia riistakonsernin strategian 

vaikuttavuustavoitteita: riistatalous luo hyvinvointia sekä metsästys ja riistanhoito on 

eettistä ja vastuullista. Lisäksi hankkeella tai hankkeilla tuetaan riistakonsernin strategisia 

päämääriä kuten esimerkiksi riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten 

tunnistamista ja arvostusta sekä aktiivista toimintaa sidosryhmien kanssa.   

Muuta huomioitavaa:  

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan 

kohderyhmä. 

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Päätöksiä kouluyhteistyöhön liittyviin avustuksiin voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Hakuaika: 8.12.2021–15.2.2022. 

5. Metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävä avustus:  

Avustusta myönnetään hankkeille, jotka edistävät turvallisia, eettisiä ja kestäviä 

metsästystapoja joko koulutuksen, neuvonnan tai metsästykseen liittyvän valvonnan 

kautta. 

Hanke tai hankkeet tukevat riistakonsernin strategian mukaista metsästys ja riistanhoito on 

eettistä ja vastuullista vaikuttavuustavoitetta. Lisäksi hankkeella tai hankkeilla tuetaan 

julkisen riistakonsernin strategian päämääriä kuten toimintatapojen kehittämistä ennakointi 

ja vaikuttavuus huomioiden. 

Metsästyksenvalvonta: 

Avustusta myönnetään hankkeille, joilla edistetään riistanhoitoyhdistysten tehtävää 

avustaa viranomaisia metsästyksen valvonnassa riistahallintolain 14 §:ssä lueteltujen 

riistanhoitoyhdistysten tehtävien mukaisesti. 

Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten välisen yhteistyön 
kehittäminen metsästyksenvalvonnassa ja riistanhoitoyhdistysten sekä 
erävalvontaviranomaisten (poliisi, Metsähallitus, Rajavartiolaitos) yhteistyön kehittäminen 
metsästyksen valvonnassa. Esimerkki riistanhoitoyhdistysten välisestä 
valvontahankkeesta voisi olla esimerkiksi yhteiset metsästyksen valvontaan liittyvät 
ponnistukset (esimerkiksi kiellettyjen pyyntivälineiden valvonta) ja yhdistysten välinen 
valvonta-apu. Lisäksi hankkeet voivat olla esimerkiksi metsästyksen valvonnan 
kehittämiseen tähtääviä koulutushankkeita, jotka riistanhoitoyhdistykset tekevät 
yhteistyössä alueen viranomaisten ja riistakeskuksen kanssa.  
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Metsästyksen turvallisuuden ja kestävyyden edistäminen koulutuksen 

kautta: 

Avustusta myönnetään riistanhoitoyhdistysten ensisijaisesti yhteisille ja muiden toimijoiden 

kuten esimerkiksi riistakeskuksen kanssa tehtäville koulutus- ja neuvontahankkeille, joissa 

edistetään vastuullista, turvallista ja kestävää metsästystä, riistanhoitoa sekä 

pienpetopyyntiä alueella. Erityisesti tuetaan hankkeita, joissa koulutetaan alueella 

tapahtuvaan elinympäristöjen hoitoa tukevaan pienpetopyyntiin ja neuvotaan 

asianmukaisten pyyntivälineiden käytössä. Lisäksi tuetaan erityisesti hankkeita, jotka 

edistävät metsästyksen turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä.  

Muuta huomioitavaa: 

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan 

kohderyhmä. 

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Hakuaika: 8.12.2021–15.2.2022. 

 

6. Muut julkisen riistakonsernin strategian mukaisiin 

kehittämishankkeisiin tarkoitetut avustukset: 

Avustusta myönnetään julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin 

valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin. Julkisen riistakonsernin 2012-

2022 strategian mukaiset vaikuttavuustavoitteet ovat: 

 Riistatalous luo hyvinvointia 

 Riistakannat säilyvät elinvoimaisina 

 Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista 

 Riistavahingot ja -konfliktit ovat hallinnassa 

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti: 

 Riistalajien hoitosuunnitelmien, ohjelmien ja strategioiden toimenpiteiden 

toteuttamiseen 

 Taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen erityisesti 

Pohjois-Suomessa harvan laskentapisteverkoston alueilla; ja 

 Metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin 
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Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, 

vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan 

kohderyhmä.  

Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja 

metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään 

määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 

2-vuotisia. 

Hakuaika: 8.12.2021–15.1.2022 

  

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi: 

 käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 

 valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta 

 tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden 

 sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus. 

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö voi sitoutua 

avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. 

Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 2-vuotisia.  

Hankeavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistyksille, yleishyödyllisille 

oikeustoimikelpoisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä 

tutkimuslaitoksille. 

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet suomeksi sekä ruotsiksi 

ja hakulomakkeet löytyvät verkko-osoitteesta 

mmm.fi/erityisavustukset 

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon: 

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto 

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi 

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki 

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun 

päättymispäivänä kello 16.15 mennessä. 

https://mmm.fi/erityisavustukset
mailto:kirjaamo.mmm@gov.fi
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Lisätietoa 

asiantuntija Henna Väyrynen 

Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 

029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi 
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