
Riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteet

13.3.2020



RHPLML 3 §:n 4 momentti

• Riistanhoitoyhdistysten valtionavustukseen 

osoitetun määrärahan jakoperusteena käytetään:

– 1) toiminnanohjauksen palvelutarvetta

– 2) metsästyksen valvontaa

– 3) suurriistakantojen hoitoa

– 4) koulutuksia ja nuorisotyötä

– 5) riistalaskentoihin kannustamista

– 6) valtionmaiden metsästysjärjestelyjen 

edellyttämää palvelutarvetta metsästyslain 8 §:ssä 

tarkoitetulla alueella.
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RHLA 12 § Riistanhoitomaksuina 

kertyvien varojen hakeminen, 

myöntäminen ja selvitys niiden käytöstä
• Riistanhoitoyhdistykset hakevat valtionavustusta toimittamalla 

edellisen vuoden toimintatiedot Suomen riistakeskukselle 

tammikuun 15 päivään mennessä.

– OHJE: Riistanhoitoyhdistys hakee valtionavustusta lähettämällä edellisen vuoden 

toimintatiedot Suomen riistakeskukselle 15.1. mennessä. Oma riistan 

Toimintatiedoissa on LÄHETÄ -painike, josta valtionapuhakemus muodostuu ja 

välittyy Suomen riistakeskukselle. Deadline on ehdoton.

• Maa- ja metsätalousministeriö maksaa Suomen riistakeskuksen 

valtionavustuksen ja riistanhoitoyhdistysten valtionavustukseen 

osoitetun määrärahan Suomen riistakeskukselle puolivuosittain 

ennakkona.

– OHJE: Suomen riistakeskus maksaa valtionavustukset riistanhoitoyhdistyksille 

kahtena eränä edellisen vuoden toimintatietojen perusteella.
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RHLA 12 § Riistanhoitomaksuina 

kertyvien varojen hakeminen, 

myöntäminen ja selvitys niiden käytöstä

• Riistanhoitoyhdistysten tulee toimittaa selvitykset valtionavustuksen 

käytöstä Suomen riistakeskukselle, joka toimittaa selvitykset 

koottuna edelleen maa- ja metsätalousministeriölle maksamisvuotta 

seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä. Suomen 

riistakeskukselle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan 

käyttöä koskevasta selvityksestä säädetään 2 §:n 2 momentissa.

– OHJE: Riistanhoitoyhdistysten tulee toimittaa selvityksenä 

valtionavustuksen käytöstä 5.3. mennessä Suomen riistakeskukselle:

• Toimintakertomus  

• Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)

• Toiminnantarkastuskertomus

• Kopio vuosikokouksen pöytäkirjasta sekä toiminta- ja 

taloussuunnitelma
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja 

pääomamenoihin tarkoitettu yleisavustus 

jaetaan sen maksamisvuotta edeltävän vuoden 

toimintatietojen perusteella.

• OHJE:

– Toimintatiedot tallennetaan Oma riistaan viimeistään 15.1.

– Rhy:n hallituksen tulee hyväksyä kokouksessaan 

tallennetut toimintatiedot tai antaa asiassa valtuutus 

toiminnanohjaajalle
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• HUOM! (asetuksen perustelujen mukaan)

– Suomen riistakeskuksen myöntämän 

valtionavustuksen lisäksi maa- ja 

metsätalousministeriö voi myöntää 

erityisavustusta erillisestä hakemuksesta:

• 1) kannustamaan vapaaehtoisiin yhdistymisiin 

tukemalla yhdistyvien riistanhoitoyhdistysten 

toiminnanohjausta ja uusien toimintamallien 

käyttöönottoa sekä

• 2) riistanhoitoyhdistysten alueellisesti tai 

valtakunnallisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin.
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Riistanhoitoyhdistyksen yleisavustus voi 

vähentyä yhden vuoden aikana enintään 20 

prosenttia.

– Tämän arvioidaan turvaavan riistanhoitoyhdistysten 

julkisten hallintotehtävien suorittamisen, muun 

toiminnan jatkuvuuden ja antavan riittävän ajan 

sopeuttaa sekä aktivoida edelleen toimintaa. 
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Jakoperusteita sovelletaan siten, että ensin koko 

valtionavustukseen osoitettu summa lasketaan 

säädetyillä jakoperusteilla kullekin 

riistanhoitoyhdistykselle.

• Sen jälkeen tarkistetaan, väheneekö jollakin 

riistanhoitoyhdistyksellä valtionavustus yli 20 % 

edelliseen vuoteen verrattuna.

– Yli 20 prosentin menevät vähenemät katetaan vähentämällä 

kaikilta riistanhoitoyhdistyksiltä avustusta samassa 

suhteessa.
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Rhy:n jäsenmäärä: 35 %

• Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen metsästäjä-

tutkintoon valmistavien koulutusten määrä: 12,5 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen muiden 

koulutustilaisuuksien määrä: 10 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen kouluille, 

oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille tarkoitettujen 

tilaisuuksien määrä: 10 %
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Rhy:n toiminta-alueella laskettujen 

riistakolmioiden, peltokolmioiden ja 

vesilintulaskentapisteiden määrä: 7,5 %

• Suurpetoyhdyshenkilöverkoston aktiivisuus: 2,5 %

• Rhy:n hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille 

järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua 

koskevien tilaisuuksien määrä: 5 %

• Rhy:n toiminta-alueella suoritettujen hirvieläinten 

suurriistavirka-aputehtävien määrä: 5 %
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MMMa riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista

• Susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan osallistuva 

rhy: 5 %

• ML 8 §:n alueella riistanhoitoyhdistyksen 

toiminta-alueelle myönnettyjen Metsähallituksen 

pienriistan metsästyslupien määrä: 2,5 %
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RHL 11 § Riistanhoitoyhdistyksen 

toiminta-alue

• Riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alue on yhden 

tai useamman kunnan alue. 

• Toiminta-alue voi poiketa erityisestä syystä 

kunnan rajoista, mikäli se maantieteellisesti tai 

paikkakunnan olojen vuoksi on 

tarkoituksenmukaista. Tällöin 

riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueen on 

kuitenkin perustuttava kiinteistörekisterilain 

(392/1985) 3 §:n mukaiseen kyläjaotukseen 

siten, että toiminta-alue on yhtenäinen.

12 | 23.3.2020



RHL 11 § Riistanhoitoyhdistyksen 

toiminta-alue

• Riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueet vahvistaa 

Suomen riistakeskus asianomaisen 

riistanhoitoyhdistyksen tai asianomaisten 

riistanhoitoyhdistysten esityksestä.

• OHJE: Suomen riistakeskus on vahvistanut 

kunkin riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueen 

riistahallintolain nojalla. Toiminta-alueet eivät voi 

olla päällekkäisiä.
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Jakoperusteiden perusteluista ja 

Suomen riistakeskuksen ohjeet

• Valtionavustuslain (688/2001) 37 §:n nojalla 

valtionapuviranomainen eli Suomen riistakeskus voi antaa 

tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka 

koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen 

hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan 

kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä 

valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista.



Rhy:n jäsenmäärä: 35 %

• Rhy:n jäsenmäärä

– Suomen riistakeskus saa tiedon suoraan 

Metsästäjärekisteristä

– 31. joulukuuta tilanne

• Riistanhoitomaksu oltava maksettuna kuluvalta 

metsästysvuodelta
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Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %

• Rhy:n toiminta-alueella suoritetut metsästyksen-

valvontatapahtumat, kpl

– Valvontatapahtuma ei tarkoita yksittäisen metsästäjän

tarkastusta, vaan se on tietyllä alueella tiettynä 

päivänä suoritettu, lähtökohtaisesti useiden 

metsästäjien tarkastus.

– Ennalta suunniteltu ja toteutettu valvontatapahtuma voi 

olla valvontatapahtuma, vaikka ei tavata yhtään 

metsästäjää.
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Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %

• 1 metsästyksenvalvoja voi tehdä vain yhden 

valvontatapahtuman yhdessä päivässä

• 10 yksinään toimivan metsästyksenvalvojan toteuttamat 

valvonnat yhtenä päivänä muodostavat 10 

valvontatapahtumaa

• 5 kahden hengen valvojaryhmää voi toteuttaa yhdessä 

päivässä 5 valvontatapahtumaa

• Valtionavun jakoperusteeksi ei hyväksytä:
- oman metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa valvontaa

- esim. hirvieläinten metsästykseen lähdettäessä oman seuran/seurueen 

jäsenten lupa-asiakirjojen tarkistaminen esim. ampumakoe ja 

riistanhoitomaksu.
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Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %

• Rhy raportoi valvontatapahtuman tiedot Oma riistaan

– valvontatapahtuman ajankohta

– metsästyksenvalvojien nimet

– valvonta-alue

– kohdattujen metsästävien asiakkaiden määrä

– kirjoitettujen näyttömääräysten määrä

• Vain Oma riistaan kirjatut metsästyksenvalvonta –

tapahtumat hyväksytään.
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Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %
• Riistanhoitoyhdistyksen toimintasuunnitelmassa 

vahvistettava toimintavuoden valvontasuunnitelman raamit.

– OHJE: Alustava valvontatapahtumien määrä

• Esim. teemoittain: vesilinnustuksen aloitus, kanalinnustuksen 

aloitus, hirvenmetsästys jne. 

• Susireviirialueiden riistanhoitoyhdistysten tulee susikannan 

hoitosuunnitelman mukaan vuosittain laatia 

metsästyksenvalvontasuunnitelma.

– OHJE: Voi olla mukana edellisessä kohdassa tarkoitetussa 

toimintasuunnitelmassa

• Aloite valvontatapahtuman järjestämiseen voi tulla 

toimintavuoden aikana myös poliisilta, Metsähallitukselta tai 

rajavartiolaitokselta.
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Rhy:n toiminta-alueella suoritetut 

metsästyksenvalvontatapahtumat: 5 %

• Riistanhoitoyhdistys voi myös tehdä sopimuksen Metsähallituksen kanssa 

valvonnan suorittamisesta riistahallintolain 23 §:n nojalla, jolloin 

sopimuksen mukaisesti Metsähallituksen valvojien suorittamat 

valvontatapahtumat (tietty alue ja tietty päivä) luetaan 

riistanhoitoyhdistyksen hyväksi.

– OHJE:
• Valvontasopimus tehtävä kirjallisesti Metsähallituksen kanssa. Suomen 

riistakeskus voi pyytää sopimusta nähtäväksi.

• Myös näiden Metsähallitukseen työsuhteessa olevien valvojien oltava 

riistakeskuksen nimeämiä

• Rhy:n sovittava Metsähallituksen kanssa raportointikäytännöt, jotta rhy voi 

raportoida valvontatapahtumat Suomen riistakeskukselle

• Vähintään dialla 18 olevat asiat valvontatapahtumittain!

• Valvontatapahtumien määrittely kuten rhy:n omassa valvonnassa.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

metsästäjätutkintoon valmistavien 

koulutusten määrä: 12,5 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen metsästäjätutkintoon 

valmistavien koulutusten määrä, kpl

• JHT-ohje metsästäjätutkintojen järjestämisestä (pvm 29.1.2020) 

• Yhdellä koulutuksella tarkoitetaan kurssia, jonka kesto on vähintään 12 

tuntia.

• OHJE:

– Riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä keskenään järjestämät kurssit luetaan 

vain sen rhy:n hyväksi, jonka toiminta-alueella kurssi (vähintään 12 tuntia) 

järjestetään.

– Riistanhoitoyhdistyksen yhteistyössä muun toimijan (esim. kansalaisopisto, 

oppilaitokset) kanssa järjestämät kurssit voidaan lukea rhy:n hyväksi.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten 

määrä: 12,5 %
• OHJE: Kurssin tulee olla ennakkoon ilmoitettu Oma riistan 

tapahtumatiedoissa.

• Kohdennetut tilaisuudet ilmoitetaan ei julkisina (esim. varuskunnat ja 

oppilaitokset).

➢ Lisätään täppä tapahtumatiedoissa:

• Myös kurssin kesto näkyville. Kesto voitava todentaa tarvittaessa 

Suomen riistakeskukselle.

• Osallistujamäärä merkitään Oma riistan tapahtumatietoon.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten 

määrä: 12,5 %

• Jos ennakolta ilmoitettuun koulutustilaisuuteen ei tule 

osallistujia, niin tilaisuutta ei hyväksytä valtionavun 

jakoperusteeksi.

• Huolehditaan, että kyseinen tilaisuus ei ole mukana 

toimintatiedoissa. Korjauspyynnöt rhy.valtionapu@riista.fi
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

metsästäjätutkintoon valmistavien 

koulutusten määrä: 12,5 %

• Esimerkki: Rhy:t A ja B pitävät yhteistoiminnassa 

metsästäjätutkintoon valmistavan koulutuksen. 

Koulutuksesta 10 h pidetään rhy A:n alueella ja 

2 h pidetään ampumaradalla rhy B:n alueella. 

Voivatko molemmat rhy:t merkitä tilaisuuden 

hyväkseen?

– Vastaus: Ei kumpikaan. Koulutuksen on 

kestettävä vähintään 12 h.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

muiden koulutustilaisuuksien määrä: 10 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen muiden 

koulutustilaisuuksien määrä, kpl 

– OHJE: ei sisällä metsästäjätutkintoon valmistavia 

koulutuksia

• Koulutustilaisuus luetaan sen riistanhoitoyhdistyksen 

hyväksi, jonka toiminta-alueella tilaisuus 

järjestetään.

– OHJE: Koulutustilaisuus on vähintään 2 tunnin tilaisuus.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

muiden koulutustilaisuuksien määrä: 10 %

• Riistanhoitoyhdistys voi lukea hyväkseen sen toiminta-

alueella järjestetyn koulutuksen myös silloin, kun 

riistanhoitoyhdistys järjestää koulutuksen yhteistyössä 

muun tahon kanssa, mikäli riistanhoitoyhdistys on mukana 

yhtenä vastuullisena järjestäjänä ja

• 1) riistanhoitoyhdistys osallistuu tilaisuuden järjestämisestä 

aiheutuneisiin kuluihin tai

• 2) rhy:n toimihenkilö toimii luennoitsijana tai 

• 3) rhy tarjoaa koulutuksen käyttöön tapahtumapaikan, kuten 

koulutustilan tai ampumaradan. 
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

muiden koulutustilaisuuksien määrä: 10 %

• OHJE: Riistanhoitoyhdistyksen toimintasuunnitelmassa 

tai hallituksessa hyväksytty koulutustapahtuma, jonka 

rhy järjestää päävastuullisena järjestäjänä tai yhtenä 

vastuullisena järjestäjänä toisen tahon (esim. Suomen 

riistakeskus, Suomen metsäkeskus, poliisi, SML ry 

jne.) kanssa.

• OHJE: Koulutustapahtuman tulee olla ennakkoon 

ilmoitettu Oma riistan tapahtumatiedoissa.

– koulutustapahtumat, joihin rhy kutsuu koulutettavat, 

merkitään myös Oma riistaan, mutta ne eivät näy 

julkisesti.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen muiden 

koulutustilaisuuksien määrä: 10 %

• Tapahtumailmoitukseen merkitään myös:

- tilaisuuden kesto

- tilaisuuteen osallistuneiden lukumäärä

• Rhy:n toimintasuunnitelmassa tai hallituksessa 

hyväksytty tilaisuus.
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Koulutustapahtumia ovat esimerkiksi

• Metsästyksen johtajakoulutukset:

– Metsästyksenjohtajakoulutukset, hirvieläimet

– Metsästyksenjohtajakoulutukset, suurpedot

• Metsästäjäkoulutukset:

– Metsästäjäkoulutukset, hirvieläimet

– Metsästäjäkoulutukset, suurpedot

• SRVA-koulutus

• Suurpetoyhdyshenkilökoulutus

• Vahinkojen ennaltaehkäisy -koulutus
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Koulutustapahtumia ovat esimerkiksi

• Muut koulutukset:

– Pienpetojen pyynti -koulutus

– Riistalaskentakoulutus

– Riistakantojen hoito -koulutus

– Riistan elinympäristöjen hoito -koulutus

– Muu riistanhoidon koulutus

– Ampumakoulutus

– Jäljestäjäkoulutus
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Koulutustapahtumia ovat esimerkiksi

• JHT-koulutukset:

– Ampumakokeen vastaanottajat

– Metsästäjätutkintojen vastaanottajat

– Riistavahinkojen maastotarkastajat

– Metsästyksenvalvojat

• Rhy:n järjestämät JHT-palautetilaisuudet JHT-

nimitetyille voidaan hyväksyä JHT-koulutuksiin.
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Ampumakoulutuksen määritelmä

• Ampumakoulutuksessa käsitellään turvallisen aseen 

käsittelyn ja jonkin ammuntalajin perusteet.

• Koulutustapahtuma on käytännönläheinen useamman 

tunnin tapahtuma. 

• Ilmoitettava koulutustapahtumana Oma riistan 

tapahtumatiedoissa.

• Harjoitusammuntatapahtuma ei ole suoritteeksi 

laskettava ampumakoulutustilaisuus, vaikka sinällään 

siinäkin voidaan ohjata turvalliseen aseen käsittelyyn.

• Ampumasimulaattorilla tapahtuva harjoittelu ei ole 

suoritteeksi hyväksyttävä.
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Koulutustapahtumista

• OHJE: Suomen riistakeskuksen järjestämät 

koulutustilaisuudet (mm. 

metsästyksenjohtajakoulutukset ja JHT-koulutukset) 

voidaan lukea riistanhoitoyhdistyksen suoritteeksi, 

jos riistanhoitoyhdistys osallistuu tilaisuuden 

järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin tai rhy:n 

toimihenkilö toimii luennoitsijana tai rhy tarjoaa 

koulutuksen käyttöön tapahtumapaikan, kuten 

koulutustilan.

– Otettava huomioon Suomen riistakeskuksen sisäiset 

ohjeistukset ja linjaukset tilaisuuksien määrän, 

koulutuspaikkakuntien, kustannusten ym. osalta.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

kouluille, oppilaitoksille ja muille 

nuorisoryhmille tarkoitettujen 

tilaisuuksien määrä: 10 %

• Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen kouluille, 

oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille 

tarkoitettujen tilaisuuksien määrä, kpl

• Merkitään Oma riistan tapahtumatietoihin.

• Useita päiviä kestävien koulutusleirien päivät 

lasketaan erillisinä valtionavustukseen 

vaikuttavina tilaisuuksina.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen 

kouluille, oppilaitoksille ja muille 

nuorisoryhmille tarkoitettujen 

tilaisuuksien määrä: 10 %

• OHJE: Riistanhoitoyhdistyksen 

toimintasuunnitelmassa tai hallituksessa hyväksytty 

koulu- tai oppilaitostapahtuma sekä muu 

nuorisoryhmille suunnattu tilaisuus, jonka rhy 

järjestää päävastuullisena järjestäjänä tai yhtenä 

vastuullisena järjestäjänä toisen tahon kanssa.
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Rhy:n toiminta-alueella järjestettyjen kouluille, 

oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille 

tarkoitettujen tilaisuuksien määrä: 10 %

• OHJE: Riistanhoitoyhdistys voi lukea hyväkseen sen toiminta-

alueella järjestetyn koulu- tai oppilaitostapahtuman sekä muun 

nuorisoryhmille suunnatun tilaisuuden myös silloin, kun 

riistanhoitoyhdistys järjestää tapahtuman/tilaisuuden yhteistyössä 

muun tahon (esim. Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 

poliisi, SML ry jne.) kanssa, mikäli riistanhoitoyhdistys on mukana 

yhtenä vastuullisena järjestäjänä ja

• 1) riistanhoitoyhdistys osallistuu tilaisuuden järjestämisestä 

aiheutuneisiin kuluihin tai

• 2) rhy:n toimihenkilö toimii luennoitsijana tai 

• 3) rhy tarjoaa koulutuksen käyttöön tapahtumapaikan, kuten 

koulutustilan tai ampumaradan. 
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Rhy:n toiminta-alueella laskettujen 

riistakolmioiden, peltokolmioiden ja 

vesilintulaskentapisteiden määrä: 7,5 %

• Rhy:n toiminta-alueella laskettujen riistakolmioiden, 

peltokolmioiden ja vesilintulaskentapisteiden määrä, kpl

– Lasketut talviriistakolmiot, kpl

– Lasketut kesäriistakolmiot, kpl

– Lasketut peltokolmiot, kpl

– Lasketut vesilintujen laskentapisteet poikuelaskennoissa, kpl

– Lasketut vesilintujen laskentapisteet parilaskennoissa, kpl

• Suomen riistakeskus saa tiedot suoraan Lukelta ja tallentaa ne 

Toimintatietoihin. 
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Suurpetoyhdyshenkilöverkoston 

aktiivisuus: 2,5 %

• Suurpetoyhdyshenkilöverkoston aktiivisuus

– OHJE: Rhy:n toiminta-alueella 

suurpetohavaintoja kirjanneiden 

suurpetoyhdyshenkilöiden määrä, henkilöä

• Suomen riistakeskus saa tiedot suoraan Lukelta 

ja tallentaa ne Toimintatietoihin.
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Rhy:n hirvieläinten metsästyksen 

lupaosakkaille järjestämien 

hirvieläinverotuksen suunnittelua 

koskevien tilaisuuksien määrä: 5 %

• Kevään ja syksyn tilaisuudet, kpl
– OHJE: Riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitoyhdistysten yhdessä 

järjestämä keväinen hirvieläinverotuksen suunnittelua koskeva tilaisuus 

lupaosakkaille ennen lupahakemusten jättämistä

• Tieto tallennetaan Toimintatietoihin Muut -välilehdelle Muut metsästykseen 

liittyvät tiedot: Hirviverotussuunnittelun tilaisuudet lupaosakkaille 

– OHJE: Riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitoyhdistysten yhdessä 

järjestämä Oma riista -järjestelmään kirjattujen tietojen ja Luken 

reaaliaikaisen hirviverotusennusteen perusteella hirvenmetsästyksen 

luvansaajien ohjaamista koskeva tilaisuus syksyllä metsästyskauden 

ollessa käynnissä

• Tieto tallennetaan Toimintatietoihin Muut -välilehdelle Muut metsästykseen 

liittyvät tiedot: Hirviverotussuunnittelun tilaisuudet lupaosakkaille 
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Rhy:n hirvieläinten metsästyksen 

lupaosakkaille järjestämien 

hirvieläinverotuksen suunnittelua 

koskevien tilaisuuksien määrä: 5 %

• OHJE: Riistanhoitoyhdistyksen 

toimintasuunnitelmassa tai hallituksessa 

hyväksytty tilaisuus.

– Tilaisuus ilmoitetaan ennakkoon Oma riistan 

tapahtumatiedoissa.
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Rhy:n toiminta-alueella suoritettujen 

hirvieläinten suurriistavirka-

aputehtävien määrä: 5 %

• Rhy:n toiminta-alueella suoritettujen hirvieläinten

suurriistavirka-aputehtävien määrä, kpl

– Onnettomuudet lajeittain yhteensä

– Karkotukset lajeittain yhteensä

– Sairas eläin/haavoittunut lajeittain yhteensä

– Kaikki yhteensä

– OHJE: SRVA-tapahtumat raportoidaan Oma riistaan

• Suomen riistakeskus saa tiedot suoraan Oma riistasta, 

josta hyväksytyt tiedot siirtyvät automaattisesti 

Toimintatietoihin. 
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Rhy:n toiminta-alueella suoritettujen 

hirvieläinten suurriistavirka-

aputehtävien määrä: 5 %

• Suurpetojen ja villisian jäljityksistä, karkottamista 

ja lopettamista koskevia tehtäviä ei huomioida, 

koska poliisi maksaa niistä erillisen sopimuksen 

mukaisen korvauksen. 
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Susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan 

osallistuva rhy: 5 %

Uuden asetuksen nojalla työryhmäperusteista valtionapua saavat ne rhy:t, jotka ovat edellisenä 

kalenterivuotena osallistuneet aktiivisesti vähintään yhden toiminnassa olevan reviiriyhteistyö-

ryhmän toimintaan.

• Avustusosuus jaetaan tasan kaikkien siihen oikeutettujen yhdistysten kesken riippumatta siitä, 

monessako työryhmässä ne ovat mukana.

Yhteistyöryhmä katsotaan toiminnassa olevaksi, kun se kokoontuu vähintään kahdesti 

kalenterivuoden aikana ja toteuttaa vähintään kaksi konkreettista toimenpidettä.

• Työryhmän statuksen oltava aktiivinen 31.12., ei siis jättäytynyt tauolle tai lakkauttanut toimintaansa.

LISÄKSI riistanhoitoyhdistyksen aktiivinen osallistuminen tarkastellaan vielä erikseen:

• Työryhmässä jäsenenä joku, joka on rhy:n jäsen. Hän osallistuu ryhmän kokouksiin vähintään 

2 krt vuodessa (rhy-jäsenyyden omaava sijainen voi edustaa, ei tarvitse olla nimitetty varajäsen).

• Rhy:n tulee tukea työryhmän toimenpiteitä (joista esimerkkejä edempänä) siten, että vähintään 

työryhmän rhy-jäsen on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimenpidettä.
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Reviiriyhteistyöryhmä raportoi joulukuun aikana toiminnastaan Suomen 

riistakeskukselle käyttäen tätä varten toimitettavaa lomakepohjaa

• Listataan kaikki vuoden kokoukset, eritellään niihin osallistuneet rhy:t (= ne yhdistykset joista on 

ollut jäsen kokouksessa mukana)

• Listataan kaikki työryhmän toimenpiteet, eritellään niihin osallistuneet rhy:t (= ne yhdistykset 

joiden jäseniä on osallistunut toimenpiteet suunnitteluun ja toteuttamiseen).

TÄRKEÄÄ! Näiden raporttien pohjalta Suomen riistakeskus määrittää tammikuussa ne 

rhy:t, jotka ovat oikeutettuja avustusosuuteen edeltävän vuoden toiminnan perusteella.

→ 5 % valtionavusta jaetaan tasan kaikkien osallistuvien yhdistysten kesken.

• Useampaan ryhmään kuuluvan rhy:n osalta tarkastellaan toimintaa kaikissa ryhmissä yhteensä.

• On muistettava, että samaa toimenpidettä ei voi ilmoittaa sekä työryhmän että rhy:n toiminnaksi 

(tätä tulee erityisesti rhy-jäsenten tarkkailla raporttia laadittaessa ja tarvittaessa tarkistaa asia 

yhdistyksensä toiminnanohjaajalta).
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Susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan 

osallistuva rhy: 5 %



ML 8 §:n alueella riistanhoitoyhdistyksen 

toiminta-alueelle myönnettyjen 

Metsähallituksen pienriistan 

metsästyslupien määrä: 2,5 %

• ML 8 §:n alueella riistanhoitoyhdistyksen toiminta-

alueelle myönnettyjen Metsähallituksen pienriistan 

metsästyslupien määrä, kpl

– 1.1.-31.12. yhteensä

• Riistanhoitoyhdistykset osallistuvat ML 8 §:n alueella 

Metsähallituksen lupametsästysalueiden käytön 

suunnitteluun ja lupametsästäjien neuvontaan.

• Suomen riistakeskus saa tiedot suoraan 

Metsähallitukselta ja tallentaa ne Toimintatietoihin.
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Rhy:n valtionapu- ja

valvontatiimiltä lisätietoja tulkinnoista

• Sähköposti rhy.valtionapu@riista.fi

• Rhy:n valtionapu- ja valvontatiimi:

Leena Särkijärvi, puhelin 029 431 2283 (tiimin vetäjä)

leena.sarkijarvi@riista.fi

Inga Littow, puhelin 029 431 2265

inga.littow@riista.fi

Maria Mänty, puhelin 029 431 2308

maria.manty@riista.fi

Tuula Ruuskanen, puhelin 029 431 2303

tuula.ruuskanen@riista.fi
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