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Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 7/1995 vp
Hallituksen esitys laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 56 §:n muuttamisesta ja laiksi
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 1995 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä tarkoitetun hallituksen esityksen 8811995 vp.
Valiokunta on tässä yhteydessä ottanut käsiteltäväksi myös eduskunnan 5 päivänä lokakuuta 1995 valiokuntaan lähettämän ed. Saarion ym.
lakialoitteen 26/1995 vp laiksi metsästyslain
56 §:n muuttamisesta ja laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina metsästysneuvos Seppo Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä, tutkimusjohtaja Eero Helle Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksesta, talouspäällikkö Pekka Lehikoinen Metsästäjäin Keskusjärjestöstä, toiminnanjohtaja Juha Kairikko Suomen
Metsästäjäliitosta sekä puheenjohtaja Taisto
Hiekkavirta Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitosta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö sekä oikeusministeriö ovat
antaneet kirjallisen asiantuntijalausunnon.
Hallituksen esitys

Hallituksen esityksessä ehdotetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia tarkistettavaksi siten, että kertyviä riistanhoitomaksuja vastaavaa määrärahaa saataisiin nykyistä laajemmin käyttää riistatalouden edistämisestä aiheutuviin menoihin.
Esitys liittyy vuoden 1996 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Lakialoite

Metsästyslain 56 §:n 1 momentissa on mainittu ne viranomaiset ja yhteisöt, jotka hoitavat
250655

metsästystä ja riistanhoitoa koskevia asioita.
Säännöksen mukaan metsästystä ja riistanhoitoa koskevia asioita hoitavat valtion viranomaisten lisäksi metsästäjien omatoimisuuteen
perustuvat Metsästäjäin Keskusjärjestö, riistanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset siten kuin
laissa tarkemmin säädetään. Lakialaitteessa
lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi maininta
valtakunnallisista metsästäjäjärjestöistä ja metsästysseuroista.
Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetun lain 3 §:n 1 momentissa on todettu, että
valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää, minkä
kolmen edellisen vuoden metsästäjämäärien perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän
riistanhoitomaksuina. Lainkohdan 2 momentista ilmenee, mihin tarkoituksiin 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa voidaan käyttää. Lakialaitteessa 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että momenttiin lisättäisiin uusi 4
kohta, jonka nojalla määrärahaa voitaisiin käyttää myös vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen ja
metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden tukemiseen. Lakialaitteessa ehdotetaan
momenttiin niin ikään lisättäväksi uusi 5 kohta,
joka mahdollistaisi määrärahan käyttämisen
edellä mainittujen tarkoitusten ohella maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä
merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen.
Valiokunnan kannanotot

Valiokunta pitää tarpeellisena hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain
3 §:ään. Muutoksella voitaisiin esityksessä todetun mukaisesti huolehtia muun muassa riistaalan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan ja metsästyskulttuurin edistämisestä, pyynti-
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laitteiden kehittämisestä ja testaamisesta, saaliin
hyväksikäytön edistämisestä, riistavahinkojen
estämistä tarkoittavista toimenpiteistä sekä
muista vastaavanlaisista tarpeellisista tehtävistä.
Lakialaitteessa esitetyn mukaisesti valiokunta
toteaa metsästysseurojen vastaavan pääosin
metsästäjien koulutuksesta, riistanhoidosta,
metsästyksen järjestämisestä ja valvonnasta sekä
suomalaisen eräkulttuurin vaalimisesta. Metsästystä ajatellen metsästysseura on tärkein metsästyksen perusyhteisö. Valiokunta yhtyy lakialaitteessa esitettyyn näkemykseen, ettei voimassa
oleva metsästyslaki riittävästi ota huomioon
metsästysseurojen ja vapaaehtoisten metsästäjäjärjestöjen toimintaa. Sen vuoksi valiokunta pitää lakialaitteessa lain 56 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta tarpeellisena. Valiokunta esittää
kuitenkin ehdotetun lisäyksen kielellistä selkeyttämistä ja sen ottamista kyseiseen momenttiin
erillisenä virkkeenä.
Edellä on todettu, että metsästysseurat vastaavat valtaosasta käytännön riistanhoidon ja metsästyksenjärjestämisestä. Lisäksi maanomistajilla on keskeinen asema huolehdittaessa riistan
elinympäristöstä. Yhtyen näiltä osin lakialoitteen perusteluihin valiokunta pitää tarpeellisena,

että riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:ään tehdään lakialaitteessa
ehdotetut lisäykset, jotka mahdollistavat määrärahan käyttämisen myös vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden tukemiseen samoin kuin maanomistajien
suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen. Valiokunta edellyttää, että hallitus saattaa vuoden 1997
loppuun mennessä eduskunnan tietoon kokemukset lakialoitteen mukaisen laajennuksen käytäntöön soveltamisesta.
Hallituksen esityksessä ja lakialaitteessa mainituista syistä sekä saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää esitykseen ja lakialoitteeseen
sisältyviä lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa
niiden hyväksymistä edellä ehdotetuin huomautuksin ja muutoksin.
Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,
että hallituksen esityksen ja lakialoitteen pohjalta hyväksyttäisiin seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki
metsästyslain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) 56 §:n 1 momentti seuraavasti:
56§
Viranomaiset ja yhteisöt

Metsästystä ja riistanhoitoa koskevia asioita
hoitavat valtion viranomaisten lisäksi metsästäjien omatoimisuuteen perustuvat Metsästäjäin
keskusjärjestö, riistanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset niin kuin tässä laissa säädetään. Met-

sästystä ja riistanhoitoa koskevia asioita hoitavat
lisäksi metsästysseurat ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvat valtakunnalliset metsästäjäjärjestöt.

Voimaantulosäännös
(Kuten lakialoitteessa)
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2.
Laki
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain
(616/93) 3 §:n 2 momentin 2ja 3 kohta sekä
lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 4 ja 5 kohta seuraavasti:

3§
Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa
voidaan käyttää:
2) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään kokeilutoimintaan ja muuhun riistatalouden edistämiseen;
3) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta aiheutuviin menoihin;
4) vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien

valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden tukemiseen;
sekä
5) maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen.
Voimaantulosäännös
(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Kalli, varapuheenjohtaja Rajamäki, jäsenet Karjalainen, Lah-

tela, Mölsä, Nurmi, Pehkonen, Pulliainen, Rimmi, Rosendahl ja Saario sekä varajäsenet RantaMuotioja Vuorensola.

