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riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

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

2 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3—5 §, 7 §:n 1 momentti, 7 a §:n 1 momentti ja 7 c §:n
1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 1002/2001, 3 § osaksi laissa 1398/1995,
4 § osaksi laissa 1002/2001 sekä 7 a §:n 1 momentti ja 7 c §:n 1 momentti laissa 1237/1999,
seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Riistanhoitomaksun suuruus on 30 euroa
metsästysvuodelta.

2 §
Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on

osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon
sekä metsästystä koskevien säännösten ja
määräysten tuntemus suorittamalla metsästä-
jätutkinto Suomen riistakeskuksen nimittä-
mälle metsästäjätutkinnon vastaanottajalle.
Metsästäjätutkinnon vastaanottajan ratkai-
suun tyytymätön voi hakea oikaisua siten
kuin riistahallintolaissa (158/2011) sääde-
tään. Tutkinnon sisällöstä säädetään tarkem-
min maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella.
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain

määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää,

minkä kolmen edellisen vuoden metsästäjä-
määrien perusteella arvioidaan samana
vuonna kertyvän riistanhoitomaksuina. Tästä
määrärahasta osoitetaan vuosittain Suomen
riistakeskukselle ja riistanhoitoyhdistyksille
valtionosuus niiden käyttö- ja pääomamenoi-
hin sekä metsästäjien ryhmävakuutuksesta ai-
heutuviin menoihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrära-
haa voidaan käyttää lisäksi:

1) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liitty-
vään kokeilutoimintaan ja muuhun riistata-
louden edistämiseen;

2) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta
aiheutuviin menoihin;

3) vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien
valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorit-
tamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen
riistanhoitoa edistävien hankkeiden toteutta-
miseen;

4) maanomistajien suorittamien riistan
elinympäristöä merkittävästi parantavien
hankkeiden toteuttamiseen.
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Maa- ja metsätalousministeriö myöntää
edellä tarkoitetun määrärahan käytettäväksi 1
ja 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.
Samalla ministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä määrärahan käyttämisestä.

4 §
Metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetusta hir-

vieläimen pyyntiluvasta on suoritettava
maksu (pyyntilupamaksu) valtiolle. Pyyntilu-
pamaksu suoritetaan kultakin kaadetulta hir-
vieläimeltä. Luvan saajan on suoritettava
pyyntilupamaksu viimeistään seitsemän päi-
vän kuluttua hirvieläimen metsästyskauden
päättymisestä sen mukaan kuin valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään.

Pyyntilupamaksun suuruus on:
1) aikuisesta hirvestä 120 euroa;
2) hirvenvasasta 50 euroa;
3) aikuisesta kuusipeurasta, saksanhirvestä,

japaninpeurasta, valkohäntäpeurasta ja met-
säpeurasta 17 euroa;

4) kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeu-
ran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran vasasta
8 euroa.

5 §
Jos pyyntilupamaksua ei suoriteta määrä-

ajassa, Suomen riistakeskuksen on pantava se
maksuun. Maksun suorasta ulosottokelpoi-
suudesta ilman ulosottoperustetta säädetään
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007).

7 §
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä 3 §:ssä tarkoitetun määrä-

rahan käyttämisestä ja sen myöntämisessä
noudatettavasta menettelystä.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §
Suomen riistakeskus pitää automaattisen

tietojenkäsittelyn avulla metsästäjistä rekiste-
riä (metsästäjärekisteri), jota käytetään met-
sästäjien koulutuksen suunnitteluun ja neu-
vontaan, metsästyksen valvontaan sekä met-
sästys- ja riistanhoitotoiminnan käytännön
järjestelyihin sekä metsästykseen ja riistan-
hoitoon liittyvien muiden tehtävien hoitami-
seen ja tilastojen laatimiseen. Lisäksi metsäs-
täjärekisteriä käytetään riistanhoitomaksun
suorittaneiden henkilöiden kokonaismäärän
sekä metsästäjille lähettävän riistanhoitomak-
sun tilillepanokortin osoitteiston selvittämi-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

7 c §
Rekisterinpitäjä saa luovuttaa metsästäjäre-

kisterin tietoja 7 a §:ssä tarkoitettujen tehtä-
vien hoitamista varten maa- ja metsätalous-
ministeriölle, Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitokselle, muille viranomaisille, riistan-
hoitoyhdistyksille sekä metsästäjien ryhmä-
vakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle.
Rekisterinpitäjä voi kohtuullista maksua vas-
taan luovuttaa metsästäjärekisteriin merkitty-
jen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös
metsästysalan suoramarkkinointiin, jollei re-
kisteröity ole sitä kieltänyt.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.
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