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SUOMEN RIISTAKESKUS                 OHJE   
Fantsintie 13-14      
00890 HELSINKI      
Puh. 029 431 2001     Toukokuu 2013. 
 
 
Riistanhoitoyhdistykset      
 
 
RIISTANHOITOMAKSU 1.8.2013 - 31.7.2014 
     
                      Metsästyskortti alkavalle metsästysvuodelle (2013 - 2014) lähetetään kaikille niille metsästäjille, 

jotka ovat maksaneet edellisen metsästysvuoden riistanhoitomaksun sekä niille metsästäjille, 
jotka ovat suorittaneet riistanhoitomaksunsa ainakin kerran viimeisten viiden metsästysvuoden 
kuluessa. 

 
 Metsästysvuoden 2013 - 2014 metsästyskortin (33 euroa) voi maksaa vasta heinäkuussa 2013 

Metsästäjä-lehden 4. numeron ilmestymisen jälkeen. Ennen em. lehden ilmestymistä maksettu 
maksu kirjataan edellisen (2012 - 2013) metsästysvuoden maksuksi. Poikkeuksen muodostavat 
kuitenkin suoraveloituksena 10. kesäkuuta 2013 veloitettavat maksut ja e-laskuna eräpäivään 
mennessä maksetut riistanhoitomaksut. Maksettaessa on käytettävä oikeaa viitenumeroa tai 
viivakoodia, jotka ovat henkilökohtaisia. Maksu kohdistetaan metsästyskortin vuosittain vaih-
tuvan viitenumeron ja viivakoodin avulla. Metsästyskorttiin painetaan ainoastaan henkilön 
syntymäaika (ei tunnusosaa). 

 
 Metsästyskortin voi maksaa pankeissa (+ palvelumaksu), jolloin korttiin saa maksuleiman. Las-

kunmaksuautomaatilla, kotipäätteellä tai puhelinpankin kautta maksettaessa on korttiin liitet-
tävä kuitti tai tiliote tositteeksi maksun suorittamisesta. Ennakkokirjauskuitti ei kelpaa 
tositteeksi maksusta. 

 
Suoraveloitus  

Erillisen suoraveloitussopimuksen pankkinsa kanssa tehneet maksavat metsästysvuoden 2013 
- 2014 riistanhoitomaksun suoraveloituksena 10.6.2013 ja heille lähetetään heinäkuussa Met-
sästäjä-lehden lisäkannessa pankkikortin kokoinen muovitettu kortti, jossa on merkintä "Makset-
tu 10.6.2013". Muovitettu kortti on yhtä pätevä kuin paperikortti. Jos muovitettu kortti vahingoit-
tuu tai katoaa, tilalle toimitetaan paperinen kortti.      

 
   Suoraveloitusvaltuutus on tehtävä 22.5.2013 mennessä, jotta se ehtisi voimaan 1.8.2013 alkavalle 

metsästysvuodelle. Suoraveloitusvaltuutusta ei tarvitse uusia vuosittain. 
 
  Kotimainen suoraveloituspalvelu päättyy tammikuussa 2014 SEPA -uudistuksen vuoksi. Suora-

veloituksen piirissä oleville metsästäjille lähetetään kesän 2013 Metsästäjä-lehden 4. numeron lisä-
kannessa toimintaohjeita kotimaisen suoraveloituksen korvaamisesta e-laskulla tai suoramaksulla.  
Metsästysvuoden 2014 - 2015 riistanhoitomaksun maksaminen kotimaisena suoraveloituksena ei    
enää ole mahdollista.. 

 
e-lasku 

  Riistanhoitomaksun maksaminen sähköisenä e-laskuna on mahdollista. E-laskusopimuksen oman 
pankkinsa kanssa tehneet saavat metsästysvuoden 2013 - 2014 riistanhoitomaksun sähköisenä e-
laskuna omaan verkkopankkiinsa. Eräpäivään mennessä e-laskun maksaneet saavat heinäkuussa  
Metsästäjä-lehden lisäkannessa pankkikortin kokoisen muovitetun kortin, jossa on merkintä "Mak-      
settu 10.6.2013". 

 
  Sopimus e-laskutuksesta on tehtävä 22.5.2013 mennessä, jotta se ehtisi voimaan 1.8.2013 alkavalle 

metsästysvuodelle. E-laskutussopimusta ei tarvitse uusia vuosittain. 
 
 Metsästäjät, jotka ovat tehneet e-laskusopimuksen, mutta eivät maksa e-laskua eräpäivään mennessä 

saavat paperisen kortin.  
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Uudet metsästäjät 
 
 Riistanhoitoyhdistyksen tulee lähettää kaikkien uusien metsästäjien tiedot metsästäjärekisteriin 

heti metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen (myös niiden metsästäjien, jotka eivät halua 
rekisteröityä metsästäjätutkinnon järjestäneen riistanhoitoyhdistyksen jäseniksi!). Tiedot suorite-
tuista metsästäjätutkinnoista lähetetään siis suoraan metsästäjärekisteriin (myös sellaisen met-
sästäjän, joka ei halua metsästyskorttiaan heti). 

 
 Jos metsästäjätutkinnon vastaanottanut riistanhoitoyhdistys ei lähetä metsästäjien tietoja metsäs-

täjärekisteriin, saattaa uudella metsästäjällä myöhemmin olla vaikeuksia saada itselleen metsäs-
tyskortti. Metsästäjä merkitään kotipaikkansa alueen riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, mikäli hän 
ei varmuudella osaa sanoa mihin riistanhoitoyhdistykseen hän haluaa liittyä (katso riistanhoitoyh-
distysluetteloa Metsästäjä-lehden numerossa 3). 

 
 Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja täyttää esipainetusta lomakkeesta asianmukaiset 

kohdat. Tärkeää on että henkilötunnus on oikein, koska uusia metsästäjiä ei rekisteröidä, 
mikäli heidän henkilötunnuksensa on virheellinen. Ilmoitukset uusista metsästäjistä tulee 
tehdä kirjallisesti (metsästäjärekisteristä saatavalla lomakkeella) joko postitse, faksilla (ilmoi-
ta sivulukumäärä) tai sähköpostilla (metsästäjärekisteristä saa excel -lomakepohjan). Riistan-
hoitoyhdistyksen nimi ja numero on merkittävä (myös riistanhoitoyhdistyksen, johon met-
sästäjä liittyy) ja toiminnanohjaajan on allekirjoitettava ilmoitus.  

 
 Mikäli uusi metsästäjä haluaa maksaa riistanhoitomaksunsa heti, kirjataan tästä merkintä koh-

taan "Haluan kuluvan kauden metsästyskortin". Uusi metsästäjä saa metsästyskorttinsa noin 
kahdessa viikossa. Muussa tapauksessa uusi metsästäjä saa seuraavan metsästysvuoden 
metsästyskortin heinäkuussa Metsästäjä-lehden lisäkannessa. 

 
 Metsästäjärekisteristä ei anneta viitenumeroita puhelimitse, koska metsästäjä jää tällöin ilman 

metsästyskorttia. Pelkkä maksukuitti ei ole todiste voimassaolevasta metsästäjätutkinnosta. 
 
Henkilötunnus 
 
 Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 7 §:ssä henkilötunnus on 

määrätty yhdeksi metsästäjärekisteriin kerättävistä tiedoista. Henkilötunnuksen avulla metsästä-
jät yksilöidään ja se on ainoa tunnus, jolla metsästäjän henkilöllisyyden voi luotettavasti todeta.  

 
 Metsästäjien osoitetiedot päivitetään Itella Oyj:n ilmoittamien tietojen perusteella. Metsästäjäre-

kisterin ja Itellan tietoja verrataan toisiinsa henkilötunnuksen avulla.  
 
Ulkomaalaiset metsästäjät 
 
 Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tai Suomen riistakeskuksen toimihenkilö tilaa ulko-

maalaisen metsästäjän metsästyskortin kirjallisesti metsästäjärekisteristä. Metsästyskortti 
myönnetään metsästysvuodeksi kerrallaan ja se on voimassa maksun suorittamisajankoh-
dasta metsästysvuoden loppuun. Metsästyskortti postitetaan toimihenkilölle tai hänen ilmoitta-
maansa osoitteeseen. Ulkomaalainen metsästäjä tai hänen suomalainen edustajansa ei 
voi tilata metsästyskorttia suoraan metsästäjärekisteristä vaan se on tilattava riistanhoi-
toyhdistyksen tai aluetoimiston kautta. Ahvenanmaalaiset saavat korttinsa samalla tavoin 
kuin ulkomaalaiset (Ahvenanmaan osoiterekisteri toimitetaan YAP:lle aina ennen lehden osoi-
teajoa.) 

 
 Riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen riistakeskuksen toimihenkilölle riittää metsästyskortin jäljen-

nös tai luotettava selvitys siitä, että kyseisellä henkilöllä on oikeus metsästää omassa maas-
saan. Mikäli ulkomaalainen metsästäjä ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä oikeudes-
taan metsästää kotimaassaan, on hänen suoritettava metsästäjätutkinto. Ulkomaalaiset metsäs-
täjät eivät voi saada metsästyskorttia muulla tavalla. 

 
 Metsästäjärekisteriin lähetetään ulkomaalaisesta metsästäjästä seuraavat tiedot: täydellinen 

nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja osoite johon kortti toimitetaan.  
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                       Metsästyskorttipyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Riistanhoitoyhdistys josta tiedot lähetetään, 
on myös mainittava.  

 
Huom! Ulkomailla asuva Suomen kansalainen ei voi saada ulkomaalaisen metsästäjän met-
sästyskorttia, vaan hänen on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto. Ulkomaalaisille 
metsästäjille ei lähetetä Metsästäjä/Jägaren -lehtiä. 
 
Henkilön joka tilaa ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskortin on ilmoitettava asemansa 
riistanhoitoyhdistyksessä tai Suomen riistakeskuksessa. 

  
 Ulkomaalainen metsästäjä voi suorittaa metsästäjätutkinnon. Metsästäjätutkinnon suorittamisen 

jälkeen hänet rinnastetaan suomalaiseen metsästäjään. 
 
Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen 
 
 Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jon-

ka toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toimin-
ta-alueella olevassa kunnassa hänellä on kotipaikka. Henkilö ei voi samanaikaisesti olla usean 
riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos henkilö ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, hänet merkitään 
metsästäjärekisteriin kotikuntansa perusteella (riistahallintolaki 15 §). Riistanhoitoyhdistyksen 
jäsenyys kestää kerrallaan sen metsästysvuoden, jolta riistanhoitomaksu on suoritettu. 
Jäsenyys alkaa maksun suorittamisajankohdasta. Riistanhoitoyhdistystä ei voi vaihtaa riistan-
hoitomaksun maksamisen jälkeen kesken metsästyslain 4 §:ssä tarkoitettua metsästysvuotta. 
Jäsenyys lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei makseta tai henkilö määrätään metsästyskieltoon. 

 
 Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys merkitään metsästyskorttiin. Jos metsästäjä ei halua kuulua 

mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, metsästyskorttiin merkitään: Ei kuulu rh-yhdistykseen. 
 
 Mikäli metsästäjä haluaa vaihtaa riistanhoitoyhdistystä (esimerkiksi muuton yhteydessä) tai ei 

halua kuulua mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, hänen on tehtävä tästä kirjallinen ilmoitus 
rekisterinpitäjälle tai riistanhoitoyhdistykselle, joka toimittaa tiedon metsästäjärekisteriin. Muu-
tosilmoitukseen merkitään nimi, metsästäjänumero, nykyinen ja uusi riistanhoitoyhdistys. Ilmoi-
tuksen allekirjoittaa joko riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tai metsästäjä itse. Metsästä-
järekisteri ei muuta merkintää automaattisesti. 

 
 Muutosilmoitukset tulee tehdä toukokuun 22. päivään mennessä, jotta muutos ehdittäisiin 

merkitä seuraavaan metsästyskorttiin. Ilmoitukset voi lähettää metsästäjärekisteriin postitse, 
sähköpostilla tai faksilla. 

 
Vanheneva metsästäjätutkinto/muistutuskirje 
 
 Metsästäjätutkinto vanhenee, jos riistanhoitomaksua ei makseta vähintään joka viides metsäs-

tysvuosi. Vuoden 2012 marraskuussa lähetettiin muistutus metsästyskortin vanhenemisesta niil-
le metsästäjille, joiden metsästäjätutkinto vanhenee 31.7.2013. Muistutuskirjeeseen merkittiin 
eräpäiväksi 31.7.2013. Näin meneteltiin sen vuoksi että metsästäjä muistutuksen saatuaan 
myös maksaisi riistanhoitomaksunsa. 

 
 Jos riistanhoitomaksu on maksettu ilman viitenumeroa tai virheellisellä viitenumerolla on mak-

sua vaikea kohdistaa oikealle henkilölle. Joissakin tapauksissa on mahdollista, ettei maksu ole 
kohdistunutkaan oikein ja silloin metsästäjän tiedot on voitu poistaa metsästäjärekisteristä van-
hentuneen tutkinnon vuoksi. 

 
 Jos vanhentuneeksi merkityn metsästäjätutkinnon omaava henkilö esittää kuitin viimeisen vii-

den metsästysvuoden aikana tapahtuneesta maksusuorituksesta, voidaan hänet kirjata takaisin 
metsästäjärekisteriin. 

 
 Mikäli metsästäjätutkinto on vanhentunut, ei uutta metsästyskorttia voi saada suoritta-

matta uutta metsästäjätutkintoa. 
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Erikoistapaukset (Metsästäjärekisteristä tilattavat kortit) 
 
 Jos metsästäjä ei lainkaan ole saanut metsästyskorttia, ilmoitetaan asiasta metsästäjärekisteriin 

puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai e-mailina. Metsästäjärekisteristä toimitetaan metsästäjälle uusi 
metsästyskortti (mikäli metsästäjätutkinto on vielä voimassa). 

 
 Metsästäjärekisteristä voi tilata uuden metsästyskortin kadonneen tilalle tai otteen jo maksetus-

ta metsästyskortista. 
 
 Toimituskulut ovat 9,00 euroa.  
 
 Todistuksen suoritetusta metsästäjätutkinnosta kirjoittaa riistanhoitoyhdistys. 
 
Osoitteenmuutokset 
 
 Itella Oyj:lle tehty muuttoilmoitus välittyy automaattisesti metsästäjärekisteriin. Erillistä ilmoitusta 

pysyvästä osoitetietojen muutoksesta ei tarvitse metsästäjärekisteriin tehdä. 
 

 Osoitteenmuutos tulee kuitenkin tehdä suoraan metsästäjärekisteriin, jos osoite on ulkomainen 
tai muuttuu ulkomailla tai jos osoitteenmuutos on määräaikainen (esim. opiskelijat) tai jos 
Itella Oyj:lle on ilmoitettu osoitteenluovutuskielto. Ilmoittaessaan muutoksista metsästäjän tu-
lee ilmoittaa metsästäjänumero ja syntymäaika vanhan osoitetietonsa lisäksi. 

 
Maksuntarkkailulista 
  
                         Tammikuun aikana toimitetaan riistanhoitoyhdistyksille ja aluetoimistoille maksuntarkkailulista. 
 
                          Lista on mahdollista saada Excel-tiedostona sähköpostin liitteenä tai levykkeellä. Metsästäjäre-

kisteriin on ilmoitettava mikäli riistanhoitoyhdistys tai aluetoimisto haluaa tiedot Excel-
muodossa, muutoin toimitetaan paperilista. 

 
 Vuodenvaihteessa toimitettu lista on maksuton, muulloin tilattuna maksullinen 
 
Jäsentiedot levykkeellä 
 
 Aluetoimiston tai riistanhoitoyhdistyksen on mahdollista saada tiedot oman alueensa metsästä-

jistä Excel -tiedostona levykkeellä tai e-mailina YAP:n (metsästäjärekisterin) toimittamana. Tie-
doston hinta on 150,00 euroa +alv. 

 
 Metsästäjärekisterin puhelinnumero on 0303 9777 ja telefax (09) 794 031. 
 Metsästäjärekisterin osoite on: Metsästäjärekisteri PL 243, 01511 VANTAA,  

  email: metsastaja.rekisteri@yap.fi. 
 
 Suomen riistakeskus 
 Fantsintie 13–14 
 00890 Helsinki 
 +358 2 9431 2001 
 FAX +358 9 2727 8130 
 e-mail: riistakeskus@riista.fi  
 
 
 
                          Kesäterveisin 
 
 Suomen riistakeskus/Metsästäjärekisteri 
  

mailto:metsastaja.rekisteri@yap.fi

