
   
  

 

 

 

 

 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettavaksi nykyisestä kol-
mestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Esitys liittyy valtion vuoden 
2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Riistanhoitomaksun suuruudesta säädetään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anne-
tun lain (616/1993) 1 §:ssä. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain 
(615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava 
valtiolle riistanhoitomaksu. Henkilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hir-
vieläimen metsästyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole 
velvollinen suorittamaan riistanhoitomaksua. Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. 
Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta.  

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 riistakeskukselle ja 
riistanhoitoyhdistyksille valtionavustus niille riistahallintolain (158/2011) 2 ja 14 §:ssä sääde-
tyistä tehtävistä aiheutuviin käyttö- ja pääomamenoihin sekä metsästäjäin ryhmävakuutuksesta 
aiheutuviin menoihin.  

Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään kokeilutoimin-
taan ja muuhun riistatalouden edistämiseen, metsästysmuseotoiminnan tukemisesta aiheutuviin 
menoihin, vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suo-
rittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden toteuttami-
seen sekä maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hank-
keiden toteuttamiseen.  

Riistanhoitomaksua on korotettu viimeksi vuonna 2017, jolloin maksu korotettiin 33 eurosta 39 
euroon. Korotuksella turvataan erityisesti riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjauksen sekä riis-
tanhoitoyhdistysten vapaaehtoisen yhdistymisen taloudellisia edellytyksiä.  

1.2 Nykytilan arviointi 

Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä metsästäjärekisterissä on noin 370 000 metsästäjän tie-
dot. Rekisterissä olevista metsästäjistä noin 300 000 maksaa vuosittain riistanhoitomaksun. 
Maksaneiden joukossa on keskimäärin 8600 alle 18-vuotiasta. Metsästäjien keski-ikä on noin 
50 vuotta. Metsästäjäkunnan ikääntyminen on pitkään tunnettu ongelma, joka johtuu osaltaan 
väestön ikärakenteen muutoksesta. Nykyistä kehityskulkua ei kuitenkaan voida pitää tyydyttä-
vänä. 
 
Metsästäjien ikääntyminen on uhka metsästyskulttuurin jatkuvuudelle sekä myös laajemmin 
yhteiskunnan eri toiminnoille. Metsästäjät huolehtivat riistakantojen hallinnasta, mikä on en-
siarvoisen tärkeää liikenne-, maa- ja metsävahinkojen rajoittamisen kannalta. Metsästäjät vas-
taavat myös riistanhoidosta sekä liikennevahingoissa loukkaantuneiden eläinten jäljittämisestä 
ja lopettamisesta. Edellä mainitut ovat esimerkkejä niistä tehtävistä, joiden hoitaminen edellyt-
tää myös tulevaisuudessa metsästäjien panosta. Tämän vuoksi nuorten metsästysharrastusta on 
tuettava nykyistä enemmän. 
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2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  ehdotukset   

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että jos henkilö on metsästysvuoden alkaessa alle 18-vuotias, riistanhoitomaksun suuruus olisi 
20 euroa. Metsästyslain 4 §:n mukaan metsästysvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 
päivänä heinäkuuta. 

Esitys vähentäisi osaltaan metsästysharrastuksen aiheuttamaa kustannusrasitetta, mikä toivotta-
vasti kannustaa lisää nuoria harrastuksen pariin. Nuorten riistanhoitomaksun alennus toimisi 
myös esimerkinomaisena aloitteena muille toimijoille, jotta nuorten metsästysharrastusta saa-
taisiin edistettyä laajemmin. 

3  Esityksen vaikutukset  

Riistanhoitomaksun vuoden 2019 arvioitu kokonaiskertymä on 11 700 000 euroa. Riistanhoito-
maksun maksaa vuosittain keskimäärin 8 600 alle 18-vuotiasta, joten nuorten riistanhoitomak-
sun alennuksesta aiheutuu noin 160 000 euron vähennys maksukertymään.  

4  Asian valmiste lu  

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä.  

Esityksestä on pyydetty lausunnot. 

5  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  
 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

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

kuin se on laissa 967/2017, seuraavasti: 
 

1 § 
 

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna 
metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Hen-
kilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomie-
henä taikka vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan riistan-
hoitomaksua. Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Suomen riistakeskus antaa met-
sästyskortista pyynnöstä maksajalle jäljennöksen. 

Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta. Jos henkilö on metsästysvuoden 
alkaessa alle 18-vuotias, riistanhoitomaksun suuruus on 20 euroa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   kuuta 20  . 

————— 
 
 
Helsingissä   päivänä   kuuta 2018 

 
Pääministeri 

Juha Sipilä 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

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

kuin se on laissa 967/2017, seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 § 1 § 

 
Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toi-

mii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoi-
tettuna metsästyksen johtajana, on metsästys-
vuosittain suoritettava valtiolle riistanhoito-
maksu. Henkilö, joka toimii metsästäjän 
apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen met-
sästyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla ta-
valla avustaa metsästyksessä, ei ole velvolli-
nen suorittamaan riistanhoitomaksua. Maksun 
suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Suo-
men riistakeskus antaa metsästyskortista 
pyynnöstä maksajalle jäljennöksen. 

Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa 
metsästysvuodelta.  

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toi-
mii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoi-
tettuna metsästyksen johtajana, on metsästys-
vuosittain suoritettava valtiolle riistanhoito-
maksu. Henkilö, joka toimii metsästäjän 
apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen met-
sästyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla ta-
valla avustaa metsästyksessä, ei ole velvolli-
nen suorittamaan riistanhoitomaksua. Maksun 
suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Suo-
men riistakeskus antaa metsästyskortista 
pyynnöstä maksajalle jäljennöksen. 

Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa 
metsästysvuodelta. Jos henkilö on metsästys-
vuoden alkaessa alle 18-vuotias, riistanhoito-
maksun suuruus on 20 euroa. 

                            ———  
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   kuuta 

20  . 
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