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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan riistanhoitomaksun 
määrää korotettavaksi sekä riistanhoitomak
sun toimitusmaksu siirrettäväksi maksajan 
suoritettavaksi. 

Esitys liittyy vuoden 1991 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. 

PERUSTELUT 

Metsästyslain 49 §:n 2 momentissa on riis
tanhoitomaksun määräksi säädetty viisikym
mentä markkaa vuodessa. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin korottaa maksun määrän enintään 
sadaksi markaksi. Tähän määrään valtioneu
vosto on korottanut riistanhoitomaksun 1 päi
västä elokuuta 1990. Koska maksun korottami
nen sekä rahan arvon kehityksen että riistan
hoidon tehostaruistarpeen vuoksi on tarpeen 
myöskin vastaisuudessa, ehdotetaan riistanhoi
tomaksun määrä korotettavaksi sadaksikym
meneksi markaksi siten, että valtioneuvosto 
voisi korottaa maksun edelleen enintään kol
meksisadaksi markaksi vuodessa. 

Lain 51 §:n mukaan kuitti riistanhoitomak
sun suorittamisesta on leimaverosta ja lunas
tuksesta vapaa. Säännöstä on sovellettu siten, 
että maksettaessa riistanhoitomaksu Posti
pankkiin tai postiin maksajalta ei ole peritty 
toimitusmaksua. Tällä tavoin maksettujen riis
tanhoitomaksujen määrän perusteella valtio on 
suorittanut korvauksen toimitusmaksuista jäl
kikäteen. Jos riistanhoitomaksu on maksettu 
muihin rahalaitoksiin, siitä on peritty toimitus
maksu. Menettelyn yhdenmukaistamiseksi py
kälä ehdotetaan kumottavaksi, jolloin riistan
hoitomaksun toimitusmaksu jäisi aina maksa
jan suoritettavaksi. 

Riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöi
den keskimääräinen lukumäärä vuosina 1987-

301107Q 

1989 oli 285 038. Ehdotettu kymmenen mar
kan riistanhoitomaksun korotus lisäisi valtion 
tuloja noin 2 850 000 markalla. Riistanhoito
maksun suorittaneista on Postipankkiin tai 
postiin maksaneita vuosittain ollut noin kol
mannes. Toimitusmaksun siirtäminen maksa
jan suoritettavaksi vähentäisi siten valtion me
noja vuosittain noin 400 000 markalla. Koska 
valtiolle kertyneitä tuloja vastaava määrä on 
kuitenkin käytetty ruenoina riistanhoidon edis
tämiseen, ei muutoksilla olisi valtiontaloudel
lista merkitystä. 

Metsästyslain 49 §:n 2 momentti on vuonna 
1962 säädetty ja sitä on vuosina 1975 ja 1981 
muutettu tavallisessa lainsäätämisjärjestykses
sä. Hallituksen käsityksen mukaan riistanhoi
tomaksun määrän korottaminen voidaan nyt
kin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä. Säätäruisjärjestys on kuitenkin tulkin
nanvarainen ja Hallitus pitää suotavana, että 
asiasta hankitaan perustuslakivaliokunnan lau
sunto. 

Kuitti riistanhoitomaksun suorittamisesta eli 
metsästyskortti on voimassa metsästysvuoden, 
joka alkaa 1 päivänä elokuuta. Tämän johdos
ta ehdotetaan, että laki tulisi voimaan 1 päivä
nä elokuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 51 § ja 
muutetaan 49 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa 

laissa (978/81), seuraavasti: 

49 § 

Riistanhoitomaksu on satakymmenen mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
korottaa maksun määrän enintään kolmeksisa
daksi markaksi. Riistanhoitomaksu menee val
tiolle. 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 51 § ja 
muutetaan 49 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa 

laissa (978/81), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

49 § 

Riistanhoitomaksu on viisikymmentä mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
korottaa maksun määrän enintään sadaksi 
markaksi. Riistanhoitomaksu menee valtiolle. 

51 § 
Kuitti riistanhoitomaksun suorittamisesta on 

leimaverosta ja lunastuksesta vapaa. Kuitenkin 
voidaan, jos kuitti on kirjoitettu useampaa 
vuotta varten painetulle lomakkee/le, siitä pe
riä kustannuksia vastaava maksu. 

Riistanhoitomaksu on satakymmenen mark
kaa vuodessa. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
korottaa maksun määrän enintään kolmeksisa
daksi markaksi. Riistanhoitomaksu menee val
tiolle. 

(51 § kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 




