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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että metsästysase
tukseen nykyisin sisältyvät säännökset met
sästäjärektsterin pitämisestä tarkistettaisiin ja 
siirrettäisiin riistanhoitomaksusta ja pyyntilu
pamaksusta annettuun lakiin. Lisäksi ehdote
taan, että rekisteriin sisältyviä nimi- ja 

osoitetietoja saataisiin luovuttaa metsäs
tysalan suoramarkkinointia harjoittaville yri
tyksille, ellei rekisteröity ole luovuttamista 
kieltänyt. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Metsästäjäin keskusjärjestö pitää metsäs
tysasetuksen (666/1993) 35 §:ssä tarkoitettua 
metsästäjärekisteriä, jonka ylläpito hoidetaan 
automaattisella tietoJen käsittelyllä ostopal
veluita käyttäen. Rekisteriin merkitään riis
tanhoitomaksun suorittaneet henkilöt. Rekis
teristä poistetaan henkilö, joka ei ole viitenä 
edellisenä vuotena suorittanut riistanhoito
maksua. Metsästäjää koskevina tietaina re
kisteriin merkitään metsästäjän nimi, osoite, 
kotipaikka ja henkilötunnus, suoritetut riis
tanhoitomaksut ja tiedot metsästäjien ryhmä
vakuutuksesta. Lisäksi merkitään se riistan
hoitoyhdistys, jonka jäsenenä metsästäjä on. 
Metsästäjärekisteri sisältää nykyisin tiedot 
yli 350 OOO:sta metsästyskortin lunastaneesta 
metsästäjästä. 

Metsästäjärekisterin tietoja käytetään met
sästäjien koulutuksen suunnitteluun ja neu
vontaan, metsästyksen valvontaan sekä met
sästys- ja riistanhoitotoiminnan käytännön 
jii!jestel~ihin. Rekisteri~ kä~tetään Iis~~i 
riistanhOitomaksun suonttanetden henktlOI
den kokonaismäärän sekä riistanhoitomaksun 
tilillepanokorttien osoitteistojen selvittämi
seen. Metsästäjärekisterin tietoja saadaan 

nykyisin antaa edellä mainittuja tehtäviä 
suorittaville valtion viranomaisille sekä Met
sästäjäin keskusjärjestölle, riistanhoitopiireil
le ja riistanhoitoyhdistyksille. Metsästysase
tuksen 35 §:n mukaan henkilötietojen luovu
tuksessa sovelletaan muutoin, mitä yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
(83/1951) 18 a §:ssä säädetään. 

Hallitusmuoto sisältää perustuslain tasoiset 
säännökset kansalaisten perusoikeuksista. 
Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha 
on turvattu. Saman lainkohdan mukaan hen
kilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Vastaavat periaatteet sisältyvät myös 
Suomen perustuslain 10 §:ään. 

Tarkemmat laintasoiset säännökset henki
lötietojen suojaamisesta sisältyvät henkilötie
tolakiin (523/1999). Siinä säädetään yleisesti 
henkilötietojen rekisteröimisestä ja rekisteri
tietojen käsittelemisestä automaattisella tie
tojen käsittelyllä. Henkilötietolaissa sääde
tään kattavasti myös henkilötietojen muusta 
käsittelystä, salassa pitämisestä, luovuttami
sesta ja rekisterinpidossa noudatettavasta 
muusta menettelystä sekä myös henkilötieto
lain rikkomisen johdosta määrättävistä ran
gaistuksista. 
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2. Esityksen tavoitteet 

Hallitusmuodon perusoikeussäännöksistä 
johtuen metsästäjärekisterin pitämisen perus
teista tulee säätää lailla. Tämän vuoksi riis
tanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta an
nettua lakia (616/993) ehdotetaan täydennet
täväksi siten, että siihen lisätään metsäs
tysasetukseen nykyisin sisältyvät säännökset 
metsästäjärekisteristä. Säännöksiä ehdotetaan 
samalla tarkistettaviksi siten, että rekisterin 
käyttötarkoitusta väljennetään, ja myös siten, 
että metsästäjärekisterin osoite- ja nimitietoja 
voitaisiin luovuttaa metsästysalan suora
markkinointiin, jollei asianomainen ole sitä 
kieltänyt. Muutoin rekisterinpidossa tulevat 
noudatettaviksi henkilötietolain säännökset. 
Kalastuksen osalta rekisterinpitoa koskevat -
vastaavanlaiset säännökset sisältyvät nykyi
sin kalastuslain (286/1982) 91 a 
91 c §:ään. 

3. Esityksen vaikutukset 

Metsästysrekisterin ylläpito- ja käyttö
kustannukset ovat vuosittain noin miljoona 
markkaa. Rekisteriä koskevien säännösten 
nostaminen lain tasolle ei aiheuta muutosta 
kustannusten määrään. 

Esityksellä ei arvioida olevan muitakaan 
vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsäta
lousministeriössä virkatyönä. Esityksestä on 
pyydetty lausunto Metsähallitukselta, Riista
ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, Suomen 
Kuntaliitolta, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto ry:ltä, Metsästäjäin keskusjärjes
töitä ja Suomen Metsästäjäliitto ry:ltä. Lau
sunnoissa puollettiin esitystä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

7 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
metsästäjärekisterin pitäjästä ja käyttötarkoi
tuksesta. Metsästäjärekisteriin käyttötarkoi
tukset säilyvät pääasiassa nykyisinä. Metsäs
täjärekisterin tietoja voitaisiin aikaisemman 
lisäksi käyttää myös tilastotarkoituksiin ja 
aikaisempaa laajemmin metsästykseen ja 
riistanhoitoon liittyvien tehtävien hoitami
seen. 

7 b §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
siitä, mitä tietoja metsästäjärekisteriin merki
tään. Luettelo rekisteriin otettavista tiedoista 
on samansisältöinen kuin metsästysasetuksen 
35 §:n 1 momentin vastaavat säännökset. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi rekisteristä poistamista koskeva sään
nös. Vastaava säännös sisältyy nykyisin met
sästysasetuksen 35 §:n 2 momenttiin. 

7 c §. Metsästysasetuksen 35 §:n 4 mo
mentti sisältää säännökset siitä, kenelle re
kisterin tietoja saadaan luovuttaa. Tiedot 
voidaan antaa metsästäjien koulutusta ja 
neuvontaa, metsästyksen valvontaa sekä riis
tanhoitotoiminnan käytännön järjestelyjä 
hoitaville viranomaisille, Metsästäjäin kes
kusjärjestölle, riistanhoitopiireille ja riistan-

hoitoyhdistyksille. Muutoin henkilötietojen 
luovutukseen sovelletaan, mitä yleisten asia
kirjan julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä 
säädetään. 

Yleisten asiakirjan julkisuudesta annettu 
laki on kumottu viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetulla lailla 1 päivästä jou
lukuuta 1999 lukien. Kesäkuun 1 päivästä 
1999 lukien on ollut voimassa henkilötieto
laki. Se koskee sekä metsästäjärekisteriä että 
kaikenlaisia muitakin rekistereitä, joissa kä
sitellään henkilötietoja automaattisella tieto
jenkäsittelyllä tai muulla tavoin. Henkilötie
tolain säännöksistä saadaan poiketa muussa 
laissa. Henkilötietojen käsittely, johon on 
ryhdytty ennen henkilötietolain voimaan
tuloa, on myös saatettava mainitun lain vaa
timuksia vastaavaksi viimeistään 24 päivänä 
lokakuuta 2001. 

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksus
ta annettuun lakiin lisättävässä 7 c §:ssä eh
dotetaan säädettäväksi rekisteritietojen luo
vuttamisesta pääasiassa samoin kuin metsäs
tysasetuksen 35 §:n 4 momentissakin. Pykä
lässä ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi 
myös siitä, että rekisterissä olevia nimi- ja 
osoitetietoja saadaan kohtuullista maksua 
vastaan luovuttaa metsästysalan suoramark-
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kinointiin, jollei asianomainen ole sitä kiel
tänyt. Muutoin rekisterin osalta noudatettai
siin henkilötietolain säännöksiä. 

Metsästäjärekisterin pitämisessä tulisivat 
noudatettavaksi henkilötietolain säännökset 
siltä osin, kuin metsästäjärekisteristä ei muu
alla laissa toisin säädetä. Henkilötietolaissa 
säädetään yksityiskohtaisesti muun muassa 
rekisterinpidosta ja rekisterin suojaamisesta 
sekä rekisteritietojen antamisesta. Henkilötie
tolaissa säädetään niin ikään tarkemmin hen
kilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä 
periaatteista, arkaluonteisten tietojen ja hen
kilötunnuksen käsittelystä, henkilötietojen 
käsittelystä tieteellistä tutkimusta, tilastoa, 
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä, 

suoramarkkinointia ja muita tarkoituksia var
ten. Laissa säädetään myös henkilörekisterin 
pitämisessä noudatettavasta muusta menette
lystä sekä rekisteröidyn oikeusturvakeinoista. 
Näistä seikoista ei sen vuoksi ole tarpeen 
säätää erikseen muussa laissa. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettuun 

lakiin (616/1993) uusi 7 a- 7 c § seuraavasti: 

7a§ 
Metsästäjäin keskusjärjestö pitää automaat

tisen tietojen käsittelyn avulla metsästäjistä 
rekisteriä (metsästäjärekisteri), jota käytetään 
metsästäjien koulutuksen suunnitteluun ja 
neuvontaan, metsästyksen valvontaan sekä 
metsästys- ja riistanhoitotoiminnan käytän
nön järjestelyihin sekä metsästykseen ja riis
tanhoitoon liittyvien muiden tehtävien hoita
miseen ja tilastojen laatimiseen. Lisäksi re
kisteriä käytetään riistanhoitomaksun suorit
taneiden henkilöiden kokonaismäärän sekä 
metsästäjille lähettävän riistanhoitomaksun 
tilillepanokortin osoitteiston selvittämiseen. 

Rekisterinpitäjä voi antaa sivulliselle toi
meksiantona suoritettavaksi rekisterinpitoon 
ja käyttöön liittyviä tehtäviä. 

7b§ 
Metsästäjärekisteriin merkitään kustakin 

metsästäjästä seuraavat tiedot: 
1) metsästäjän täydellinen nimi, osoite, 

kotikunta ja henkilötunnus; 
2) suoritetut riistanhoitomaksut vuosittain; 
3) metsästysvuosi, jota suoritettu maksu 

koskee; 
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4) se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsen met
sästäjä on; sekä 

5) tiedot metsästäjäin ryhmävakuutuksesta. 
Henkilö, joka ei ole suorittanut riistanhoi

tomaksua viitenä edellisenä vuotena, poiste
taan rekisteristä. 

7c§ 
Rekisterinpitäjä saa luovuttaa metsästäjäre

kisterin tietoja maa- ja metsätalousministe
riölle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslai
tokselle ja 7 a §:ssä tarkoitettuja tehtäviä 
suorittaville viranomaisille, riistanhoitopii
reille ja riistanhoitoyhdistyksille sekä met
sästäjäin ryhmävakuutusta hoitavalle vakuu
tuslattokselle. Rekisterinpitäjä voi kohtuullis
ta maksua vastaan luovuttaa rekisteriin mer
kittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja 
myös metsästysalan suoramarkkinointiin, 
jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt. 

Rekisterissä olevien tietojen käsittelystä on 
muutoin voimassa, mitä henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 2000. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Erkki Tuomioja 


