
 

LAUSUNTO                                                1(4) 
 
14.10.2021 

      

 
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y. 
(Kinturinkuja 4) PL 91, 11101 Riihimäki 
Puh. 010-841 0050 suomen@metsastajaliitto.fi   www.metsastajaliitto.fi
  

 
 
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. 
Kinturinkuja 4, PL 91 
11101 Riihimäki 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
00023 Valtioneuvosto 
kirjaamo@mmm.fi 
 
 
Lausuntopyyntö 31.8.2021 (VN/21086/2021-MMM-1) 
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
ASETUKSEKSI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN JA RIISTANHOITOYHDISTYSTEN 
JULKISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN MAKSUISTA VUOSINA 2022-2023 
 

Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta 
asetusluonnoksesta seuraavaa: 
 

 
1 § Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavan pykälässä mainittuja maksuja 
laskennallisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksiksi lasketaan 
palkkakustannuksia sekä postin, kopioinnin ja lupahallinto-ohjelman kuluja.  
 
Metsästäjäliitto pysyy aiemmassa kannassaan, että koska metsästäjät 
maksavat riistanhoitomaksuillaan Riistakeskuksen toiminnan, joita henkilöiden 
palkkakustannukset ja käytettävät ohjelmistot ovat, maksuperusteisiin ei tulisi 
näitä lisätä vielä erikseen, jolloin metsästäjät maksaisivat osittain uudelleen 
näitä kuluja lupapäätöksissä. On myös huomioitava, että Riistakeskus ei toimi 
julkisin verovaroin. 
 
Riistanhoitomaksujen lisäksi Riistakeskus saa käyttöönsä hirvieläinvahinkojen 
korvaamiseen suunnattujen pyyntilupamaksujen ylijäämää 
riistavahinkorekisterin ja muiden hirvieläinten metsästyksen hallinnointiin 
liittyvien tietojärjestelmien menoihin. Näistä varoista kustannettavat 
ohjelmistokulut tulee vähentää maksuperusteiden ohjelmistokustannuksista.  

 
Metsästäjäliitto katsoo, että metsästäjiltä kerätyt varat tulisi näkyä esitettyä 
voimakkaammin lupamaksujen hinnoissa, eikä lupien hintaa tule määritellä 
kokonaisuudessaan kustannusvastaavaksi.  
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Liitto esittää, että 1 §:n tarkoittamista lupahinnoista poistetaan kauttaaltaan 
palkkojen osalta noin 60 % ja kokonaan ohjelmistoperäiset laskennalliset kulut, 
koska näitä kuluja katetaan riistanhoitomaksuvaroista ja pyyntilupien 
saalismaksujen ylijäämästä. 
 
Erikseen Metsästäjäliitto toteaa yksittäisistä maksuista seuraavaa: 
 
- Pykälän 1 momentin 1 kohdan 10 §:n nojalla annetusta päätöksestä 

(pyyntilupa) esitetty 160 euroa tulee kohtuullistaa edellä mainituin 
perusteluin. Lupa koskee peltopyytä ja euroopanmajavaa ja lupien määrä 
on suhteellisen vähäinen. Nykyinen maksu on 110 euroa. 

 
- Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 26 §:n nojalla annetusta päätöksestä (hirvieläimen pyyntilupa) 
140 euroa tulee kohtuullistaa edellä mainituin perusteluin. Käsiteltävä 
lupamäärä on suuri, joskin juuri sitä jonka hallinnoinnin ohjelmistoihin 
Riistakeskus hyödyntää saalismaksujen ylijäämää ja jonka hallinnoinnista 
metsästäjät riistanhoitomaksussa usein ajattelevat maksavansa. Lisäksi 
luvilla on myös suurta yhteiskunnallista vaikutusta. Nykyinen maksu on 100 
euroa. 

 
- Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 35 §:n 5 momentin nojalla annetusta päätöksestä 
(aseenkuljetuslupa) 70 euroa. Maksun ennallaan pitäminen ja koko on 
muutoin hyväksyttävissä, mutta siitä tulisi vähentää ohjelmisto-osuus. 

 
- Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 40 §:n nojalla annetusta päätöksestä (lupa eräisiin 
riistanhoidollisiin toimenpiteisiin) 70 euroa. Maksun laskeminen nykyisestä 
100 eurosta on perusteltua. Lupia on vain noin 10 kappaletta vuodessa. 

 
- Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 42 §:n nojalla annetusta päätöksestä (lupa vierasperäisen 
eläimen maahantuontiin ja luontoon laskemiseen) 210 euroa. Puhtaasti 
kaupallisessa tarkoituksessa haetun maksun hinnaksi esitetty summa on 
kohtuullinen. Kuitenkin, mikäli tarkoituksena on parantaa yleistä 
riistakantaa, monipuolistaa tietyn lajin perimää tai muuten tarkoituksen 
mukaisesti vaikuttaa positiivisella tavalla riistalajistoon, kuten 
palautusistuttaa Suomesta kadonnut riistalaji, tulee tällaisen luvan 
myöntöön varata varoja ja antaa lupa maksutta. 

 
- Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 52 §:n nojalla annetusta päätöksestä (lupa koiran 
kouluttamiseen ja koirakokeeseen) 100 euroa tulee kohtuullistaa edellä 
mainituin perusteluin. Nykyinen hinta on 80 euroa, jota pidetään paitsi 
hinnaltaan, niin myös menettelyltään monin osin perusteettomana. 
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- Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 
metsästyslain 41 §:n ja 41 a §:n 1 momentin, 41 b §:n 1 tai 3 momentin, 41 
c §:n tai 41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä (ns. vahinkoperusteiset 
poikkeusluvat) 70 euroa. Hinta on perustellusti maksuperustetta pienempi, 
koska luvat kohdistuvat vahinkojen torjumiseen. Metsästäjäliitto pitää tätä 
tärkeänä. 

 
- Pykälän 1 momentin 8 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 41 § 3 momentin tai 49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen 
pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 70 
euroa. Hinta on perustellusti maksuperustetta pienempi, koska luvat 
kohdistuvat usein vahinkojen torjumiseen tai muuhun yhteiskuntaa, luontoa 
ja eläinkantojen hallintaa hyödyttävään perusteeseen. Metsästäjäliitto pitää 
tätä tärkeänä. Lupia tehdään vuodessa noin 10 kappaletta, joten tällä ei ole 
myöskään merkittävää taloudellista vaikutusta. 

 
- Pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 41 a §:n 3 momentin tai 41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta 
päätöksestä (ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat) 200 euroa. Hintaa tulee 
kohtuullistaa edellä alussa mainituin perusteluin. Metsästäjät maksavat jo 
maksuissaan näitä palveluita ja palkkoja. 

 
- Pykälän 1 momentin 10 kohdan mukaan Suomen riistakeskus perisi 

metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta päätöksestä 130 euroa. 
Nykyinen hinta on 155 euroa. Hinnan laskemisesta huolimatta tätäkin tulee 
kohtuullistaa edellä alussa mainituin perusteluin. Metsästäjät maksavat jo 
maksuissaan näitä palveluita ja palkkoja. 

 
Lisäksi liitto pitää viimeistä momenttia kannatettavana:  
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos eläimen pyydystämistä tai 
tappamista koskevassa lupa- tai hyväksymispäätöksessä tehdään samalla 
päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei 
peritä erillistä maksua. 

 
 
 2 § Suomen Riistakeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet 
  
 Pykälä on perusteltua jättää ennalleen. 
 
3 § Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 
 

Pykälä on perusteltua jättää ennalleen. 
 
4 § Muut julkisoikeudelliset suoritteet 

Liitto pitää esitettyä metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen jäljennöksen 
antamisesta perittävää 20 euron maksua hyväksyttävänä. 
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Riihimäellä 14.10.2021 
 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 
   
     
                 
 

Jaakko Silpola  Teemu Simenius 
Toiminnanjohtaja  Järjestöpäällikkö 
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