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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta 
 
 

Suomen Metsästäjäliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa. 

 

 

Esityksessä ehdotetaan, että riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon ja alle 
18-vuotiailta 20 eurosta 22 euroon.  
 
Tavoitellun lisätulon kokonaismääräksi arvioidaan 1 260 000 euroa.  
Yllättäväksi kulueräksi todetaan etueläkevakuutuksen arvo, joka on ollut kolmena 
aiempana vuonna 350 000 euroa ja noussut yllättäen vuonna 2021 244 000 eurolla. 
Seuraavien vuosien etueläkemaksut arvioidaan olevan noin 600 000 euroa. 

 

Esityksen tavoitteena on turvata riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä tuloilla 
Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä, tehostaa riistahallinnon kansainvälistä 
vaikuttamista ja ohjata tuloja riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjauksen 
kehittämiseen ja ammattimaistamiseen. 
 
 
Metsästäjäliitto vastustaa korotusta. Riistanhoitomaksua on vasta 2018 korotettu 
kuudella eurolla 33 eurosta 39 euroon, jonka vaikutus oli 1 842 000 euroa. 
Korotuksella kehitettiin riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja Oma riista -palvelua. 
Riistanhoitoyhdistyksille korotuksista meni murto-osa. Kehittämisen jälkeen 
vastaavan kulutarpeen voidaan olettaa myös poistuvan. Oma riista -sovelluksen 
kehittämiseen on laitettu paljon rahaa, jonka tarkoitus on ollut tehostaa lupahallintoa. 
Tämän pitäisi jo tuoda säästöjä. Riistanhoitomaksua ei ole kuitenkaan missään 
vaiheessa alennettu, joten uusi korotus tarkoittaa vuositasolla yhteensä noin 3 
miljoonan euron siirtoa metsästäjiltä yhteiskunnalle maksukorotuksin vuoden 2018 
jälkeen. Lisäksi lupapäätösten maksuja on korotettu viimeksi vuonna 2021 tehdyllä 
päätöksellä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen Suomen riistakeskuksen ja 
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 
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määräävällä tavalla, vaikka metsästäjät jo maksavat Riistakeskuksen toiminnan 
riistanhoitomaksuissa. Tätä edeltävä lupamaksukorotus oli sitäkin merkittävämpi. 
Metsästäjien tulisikin saada merkittävät lupamaksualennukset suhteessa 
riistanhoitomaksua maksamattomiin henkilöihin.  
 
Yleisesti ottaen maksukorotusesityksen perusteluissa tulisi osoittaa tarkemmin mitä 
kaikkia tuottoja Riistakeskus eri tavoin kerää ja mihin niitä käytetään, sekä miten 
viimeisten vuosien aikana tämä on kehittynyt. Varojen kerääminen aiheeseen, johon 
varat eivät kuitenkaan ohjaudu, ei ole hyvää hallintoa. Riistakeskuksen maksujen 
nousupaineessa Metsästäjäliitto on samaan aikaan pitänyt jäsenmaksunsa vuosia 
samana metsästäjien ja yleishyödyllisten yhdistysten kustannusten pitämiseksi 
aisoissa. Metsästäjäliiton yleishyödyllisen toiminnan tukemiseksi liiton tulisi saada 
MMM:ltä/Riistakeskukselta valtionapua vakiintuneesti, kuten Ympäristöministeriö 
tukee suojelujärjestöjä. 
 
Riistakeskus käyttää myös Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 6 §:n 
mukaisesti metsästäjien maksamia pyyntilupamaksuvaroja hirvieläinten 
aiheuttamien vahinkojen korvaamisen ohella mm. riistavahinkorekisteristä ja muista 
hirvieläinten metsästyksen hallinnointiin liittyvistä tietojärjestelmistä aiheutuviin 
menoihin, joka mahdollistui vuonna 2015. Valtion talousarvioesityksen mukaan 
vuodelle 2022 pyyntilupamaksuja arvioidaan kertyvän 4 760 000 euroa. Korvattujen 
hirvieläinvahinkojen määrä 2013 - 2019 vaihteli vuosittain runsaan 400 000 euron ja 
1,95 miljoonan euron välillä LUKE:n Hirvieläinten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
elinkeinoihin ja ekosysteemiin -raportin mukaan, joka on laadittu vuonna 2021. 
Ylijäämä siirrettäväksi Riistakeskuksen toimintaan on merkittävä.  
 
Koska maksukorotuspaineet jatkuvasti kasvavat ja metsästäjien etenkin 
suurpetolupien kestävyydessä kokema kohtuuttomuus lupien 
täytäntöönpanokieltoineen jopa runsaiden karhun ja ilveksen osalta jatkuvat, herää 
liitolla ajatus siitä, onko hallinnon resurssit kohdennettu oikealla tavalla? Samoin 
etueläkemaksujen 70 % ennakoimaton nousu on aivan suhteeton, johon tulee 
reagoida vakuutusyhtiön suuntaan, ei vain metsästäjiltä kerättävää maksua 
korottamalla.  
 
Metsästäjäliitto pitää riistakeskuksen toimintaedellytysten turvaamista ja 
kansainvälistä vaikuttamista riistaviranomaisasioissa sekä riistanhoitoyhdistysten 
toimintaa tärkeänä. Kuitenkin varsinainen kansainvälinen edunvalvonta, mm. 
jäsenyys FACE:ssa, on sovittu Metsästäjäliiton tekemäksi ja tämän jäsenmaksun 
kustannukset jaettavaksi Riistakeskuksen kanssa. Tämäkin kuluerä jäi nopeasti 
täysimääräisenä Metsästäjäliiton maksettavaksi ja Riistakeskuksen säästöksi. Esitys 
ei avaa riittävällä tavalla sitä, mitä kansainvälisellä toiminnalla tarkoitetaan. 
 
Maksujen jatkuva korottaminen ja kaiken Riistakeskuksen toiminnan rahoittaminen 
pelkästään metsästäjiltä kerättävillä varoilla katsotaan olevan kohtuutonta. Samaan 
aikaan maksujen korottumisen kanssa metsästäjien toimintamahdollisuudet 
kapenevat suojelualueiden viedessä pyyntimaita ja perusteettomien valitusten 
kahlitessa luvanvaraista pyyntiä. Riistakeskuksen, julkisoikeudellisen laitoksen, joka 
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hoitaa julkisia hallintotehtäviä ja jonka asiakkaita ovat kaikki yhteiskunnan osat, 
voidaan todeta yhä enenevissä määrin palvelevan laajasti yhteiskunnallisia tarpeita, 
ei vain metsästäjien asiaa. Siksi liitto katsoo, että eläkekulut ja yhteiskunnallinen 
palvelu tulisi osittain kattaa valtion yleisistä verotuloista, eikä nostaa yhä enemmän 
metsästäjiltä kerättäviä maksuja. 

 
 

 
Riihimäellä 26.8.2022 
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