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HAKUOHJE 27.1.2023 avautuvaan 
hakuun 
Erityisavustukset riistatalouden 

edistämiseen 

27.1.2023 
 

AVUSTETTAVA TOIMINTA 
 
Riistatalouden edistämisen määrärahaa voi-
daan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyynti-
lupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momen-
tissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoituk-
sia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian 
mukaiset kehittämishankkeet kuten esimer-
kiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittä-
minen, suurpetokantojen hallinta ja riistan 
elinympäristöä parantavat hankkeet. 
 
Avustuksen saamisen ehtoja ovat:  

 käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys  

 valtionavustuksen perusteltavuus 
avustukselle asetettujen tavoitteiden 
kannalta  

 tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan 
laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin 
nähden  

 avustuksen kilpailuneutraalisuus.  
 
 
27.1.2023 käynnistyvässä haussa painopis-
teet ovat:  

 riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tu-
kevat hankkeet,  

 riistanhoitoyhdistysten ammattimaista 
toiminnanohjausta tukevat hankkeet 
  

Haku on jatkuva eli voimassa toistaiseksi mää-
rärahojen niin salliessa.  
 
AVUSTUSTA VOIVAT SAADA 
 
27.1.2023 käynnistyvässä haussa avustusta 
voivat saada riistanhoitoyhdistykset. 
 
AVUSTUKSEN EHDOT 
 
Avustuksiin sovelletaan lakia riistanhoitomak-
susta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) ja val-
tionavustuslakia (688/2001).  
 
Hankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja, yh-
teistä etua koskevia ja hankkeen tulosten tulee 
olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai use-
ampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö 
voi sitoutua avustuksen maksamiseen kerral-
laan enintään määrärahan käyttöajan puit-
teissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset 
voivat olla enintään 2-vuotisia.   
 

Avustusta saadaan käyttää ainoastaan valtion-
avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 
Myönnettävä avustus ei saa kattaa valtion-
avustuksen kohteena olevasta hankkeesta ai-
heutuvien kokonaiskustannusten täyttä mää-
rää, jollei valtionavustuksen myöntämisen ta-
voitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja 
perustelluista syistä muuta johdu. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö voi päivittää tar-
vittaessa 27.1.2023 julkaistun toistaiseksi voi-
massaolevan haun hakuehtoja- ja ohjeita. 
Mahdolliset päivitykset julkaistaan ministeriön 
verkkosivuilla.    
 
TUKEA EI MYÖNNETÄ MM. SEURAAVIIN 
KULUIHIN:  
 
Kustannuksiin, jotka eivät liity tuettavaan hank-
keeseen. Lisätietoja hyväksyttävistä ja ei-hy-
väksyttävistä kustannuksista on ”erityisavus-
tusten yleiset ehdot, 2018” ohjeessa. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ei hyväksy 
avustuksella katettaviksi kustannuksiksi 
riistanhoitoyhdistysten hankkeiden yleiskus-
tannuksia, koska riistanhoitoyhdistykset saavat 
Suomen riistakeskuksen myöntämää yleis-
avustusta, jolla katetaan yleiskustannuksia ku-
ten esimerkiksi yleishallinnon kuluja. Yleiskus-
tannuksia ovat avustuksen saajan yleishallin-
nosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi 
kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai 
hankkeeseen. 

 
Avustusta ei voida käyttää riistanhoitoyhdistys-
ten toiminnanohjaajan palkkauskustannuksiin, 
jotka ylittävät tason 2 925 euroa/htkk (100 % 
työaika, sis. sivukulut). Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö katsoo, että palkat ovat edellä maini-
tun tason alittavalta osin tukikelpoisia, koska 
ne eivät ylitä toimialan yleistä palkkatasoa. 
Riistanhoitoyhdistyksen omarahoitusosuuden 
kanssa kyseinen palkkataso voi ylittyä. 
 
Huom. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä 
tukevissa hankkeissa tukea voidaan myöntää 
toiminnanohjaajan palkkaamisen tukemiseen 
ja/tai uusien toimintamallien käyttöönotosta ai-
heutuneisiin kuluihin. Riistanhoitoyhdistysten 
ammattimaista toiminnanohjausta tukevissa 
hankkeissa tukea voidaan myöntää toiminnan-
ohjaajan palkkaamisen tukemiseen. 
 
TUEN HAKEMINEN 
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Erityisavustukset myönnetään hakemuksesta. 
Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella maa- 
ja metsätalousministeriöstä. Hakulomakkeen 
toimintasuunnitelman tiivistelmällä tarkoitetaan 
hankkeen toimintaa. Suunnitelmasta tulee il-
metä hankkeen tavoite, tehtävät toimenpiteet 
ja tulokset sekä mahdolliset yhteistyökumppa-
nit.  
 
Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: 

 Yhteisön toimintasuunnitelma  

 Yhteisön talousarvio 

 Avustettavaa hanketta koskeva kus-
tannusarvio, josta ilmenee erittely 
hankkeen palkka- ja kokonaiskustan-
nuksista sekä hankkeesta saatavista 
tuloista  

 Tiedot muista samaan hankkeeseen 
haetuista ja saaduista avustuksista  

 Hakulomakkeen liitevaatimukset 4 ja 5 
eivät koske riistanhoitoyhdistyksiä 

 
RAHOITUSPÄÄTÖS JA AVUSTUKSEN 
MAKSAMINEN 
 
Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymi-
seen ja riistanhoitoyhdistysten ammattimai-
seen toiminnanohjaukseen liittyviin avustuksiin 
voidaan tehdä jo hakuajan aikana. 
 
Avustus maksetaan valtionavustuksen saajalle 
yhtenä tai useampana eränä kustannusten 
ajoittumisen perusteella. 

 
 

 
 


