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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi riistahallinto-
lain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi riis-

tahallintolakia siten, että lakiin lisättäisiin 
maa- ja metsätalousministeriölle valtuus 
vahvistaa Suomen riistakeskuksen hallituk-
sen sekä Suomen riistakeskuksen yhteydessä 
toimivien neuvostojen puheenjohtajien, vara-
puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot sekä pe-
rusteet kulujen korvaamiselle. Riistahallinto-
lakiin lisättäisiin myös säännökset Suomen 

riistakeskuksen johtajan ja julkisten hallinto-
tehtävien päällikön sijaisten määräämisestä. 
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriölle sää-
dettäisiin valtuus määrätä Suomen riistakes-
kuksen tilintarkastajat. Metsästyslaista ehdo-
tetaan muutettavaksi viittaussäännös. Muu-
tokset ovat luonteeltaan teknisiä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Riistahallintolaki (158/2011) tuli voimaan 
1. maaliskuuta 2011. Riistahallintolakiin siir-
rettiin lakisääteistä metsästäjäorganisaatiota 
koskeva sääntely. Aiemmin lakisääteisestä 
metsästäjäorganisaatiosta säädettiin metsäs-
tyslaissa. Aikaisempi organisaatiorakenne, 
joka koostui Metsästäjäin keskusjärjestöstä ja 
15 itsenäisestä riistanhoitopiiristä, muutettiin 
Suomen riistakeskukseksi. Suomen riistakes-
kus on oikeudelliselta luonteeltaan itsenäinen 
julkisoikeudellinen laitos. Sen ylimpänä 
päättävänä elimenä on hallitus. Muutoin sen 
toimintaa johtaa johtaja. Suomen riistakeskus 
hoitaa sille säädettyjä julkisia hallintotehtä-
viä, joiden hoitamisesta vastaa riippumaton 
julkisten hallintotehtävien päällikkö. Hallin-
totehtävät liittyvät lähinnä metsästyslaissa 
säädettyihin lupa-asioihin. Sekä johtajan että 
julkisten hallintotehtävien päällikön nimittää 
valtioneuvosto. 

Riistahallintolakiin siirrettiin myös riistan-
hoitoyhdistyksiä koskeva sääntely. Riistan-
hoitoyhdistystasolla organisaatio ei muuttu-
nut olennaisesti. 

Riistahallintolain mukaan Suomen riista-
keskus on maa- ja metsätalousministeriön 
ohjauksen ja valvonnan alainen. 

Riistahallintolaissa säädetään, että Suomen 
riistakeskuksen yhteydessä toimii valtakun-
nallinen riistaneuvosto ja alueellisia riista-
neuvostoja. Niiden tarkoituksena on sovittaa 
yhteen metsästäjien ja muiden metsästykseen 
liittyvien tahojen tavoitteet. Lisäksi neuvos-
tojen on tarkoitus kuulla myös muita kuin 
neuvostossa edustettuja tahoja. 

Riistahallintolaissa ei ole säädetty Suomen 
riistakeskuksen hallituksen sekä sen yhtey-
dessä toimivien valtakunnallisen riistaneu-
voston ja alueellisten riistaneuvostojen pu-
heenjohtajien, varapuheenjohtajien ja jäsen-
ten palkkioista ja kulujen korvaamisesta. 
Suomen riistakeskuksen aloitettua toimintan-
sa on käynyt ilmi, että palkkioista ja kulujen 
korvaamisesta tulee säätää riistahallintolais-
sa. 

Lisäksi riistahallintolakiin on tarpeen lisätä 
Suomen riistakeskuksen johtajaa ja julkisten 
hallintotehtävien päällikköä koskevat sijai-
suussäännökset johtamisjärjestelmän selkeyt-
tämiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriön johtamis- 
ja valvontavalta ei toteudu tyydyttävällä ta-
solla, koska tilintarkastajien määräämisestä 
ei ole säädetty. Lisäksi maa- ja metsätalous-
ministeriön tulisi valvoa Suomen riistakes-
kukselle myönnetyn valtionavun käyttämistä. 
 
2  Ehdotetut  muutokset  

2.1 Riistahallintolaki 

Riistahallintolakiin lisättäisiin uusi 5 a §, 
jonka nojalla maa- ja metsätalousministeriö 
vahvistaisi Suomen riistakeskuksen hallituk-
sen sekä valtakunnallisen ja alueellisten riis-
taneuvostojen toimintaan valituille henkilöil-
le korvauksen heidän osallistumisestaan toi-
mintaan. Korvaus koostuisi kokouspalkkiosta 
sekä matkakulujen ja päivärahojen korvaami-
sesta. Suomen riistakeskus tukeutuu toimin-
nassaan pitkälti vapaaehtoistyöhön, ja on tar-
koituksenmukaista, että palkkiot noudattavat 
valtionhallinnossa yleisesti maksettuja palk-
kioita, joista valtiovarainministeriö antaa tar-
kempia ohjeita. Lisäksi Suomen riistakes-
kuksen hallitukseen, valtakunnalliseen riista-
neuvostoon ja alueelliseen riistaneuvostoon 
nimitetyille henkilöille tulisi maksaa matka-
kulut ja päiväraha, koska niihin nimitetyt 
henkilöt saapuvat kokouksiin maan eri osista. 
Tarkoitus on, että valtakunnallisen riistaneu-
voston ja alueellisen riistaneuvoston puheen-
johtajalle maksettaisiin sekä kuukausipalkkio 
että kokouspalkkio ja muille jäsenille koko-
uspalkkio. Suomen riistakeskuksen hallituk-
seen nimitetyille maksettaisiin kuukausipalk-
kio siten, että puheenjohtajalle se maksettai-
siin jokaiselta kuukaudelta vuodessa ja muil-
le jäsenille vain kokouskuukausilta. 

Riistahallintolakiin lisättäisiin uusi 8 a §, 
jossa säädettäisiin, että julkisten hallintoteh-
tävien päällikön sijaiset määräisi julkisten 
hallintotehtävien päällikkö. Julkisten hallin-
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totehtävien päällikön asema on siinä määrin 
riippumaton muusta Suomen riistakeskuksen 
toiminnasta, että katsotaan, ettei sijaisista 
voida määrätä työjärjestyksessä. Tätä riip-
pumattomuutta korostaa myös julkisten hal-
lintotehtävien päällikön valta antaa erikseen 
määräys julkisten hallintotehtävien hoitami-
seen Suomen riistakeskuksen muille toimi-
henkilölle. 

Lisäksi riistahallintolain 9 §:ää muutettai-
siin siten, että maa- ja metsätalousministeriön 
johdon ja valvonnan tehokkaammaksi toteut-
tamiseksi lakiin lisättäisiin säännös, jonka 
nojalla maa- ja metsätalousministeriö mää-
räisi Suomen riistakeskuksen tilintarkastajat. 
Tämä on yleinen käytäntö valtion virastojen 
kohdalla. 

Riistahallintolain 27 §:ää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että Suomen riistakeskuksen 
johtajan sijaiset määrättäisiin Suomen riista-
keskuksen työjärjestyksessä. Tämä on ylei-
nen käytäntö valtion virastoissa. Maa- ja 
metsätalousministeriön suoraa sijaisten nimi-
tysvaltaa ei katsota tarpeelliseksi tässä yh-
teydessä, koska ministeriö vahvistaa työjär-
jestyksen. Muutoin 27 §:ää ei muutettaisi. 
 
2.2 Metsästyslaki 

Metsästyslain 74 §:ssä säädetään metsäs-
tysrikkomuksesta ja sitä ehdotetaan muutet-
tavaksi 2 momentin 7 kohdan osalta siten, et-
tä viittaus metsästyslain 41 §:n 3 momenttiin 
muutettaisiin viittaukseksi metsästyslain 41 
§:n 4 momenttiin, jonka nojalla valtioneuvos-
ton asetus annetaan. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä arvioidaan olevan vähäisiä ta-
loudellisia vaikutuksia. Kuukausipalkkioista, 
kokouspalkkioista ja muiden kulujen kor-
vaamisesta arvioidaan aiheutuvan vuodessa 
noin 164 000 euron kustannukset. Maa- ja 
metsätalousministeriö vahvistaa palkkiot val-
tiovarainministeriön suosituksen mukaisesti 
ja muiden kulujen korvaukset verohallinnon 
matkakorvauksista antaman päätöksen mu-
kaisiksi. 

Alueellisessa riistaneuvostossa on 10 jäsen-
tä, ja se järjestää tarpeen mukaan 3—4 vuo-
sittaista kokousta. Yhden kokouksen kustan-
nus on noin 1 500 euroa. Kustannus koostuu 
kokouspalkkioista, matkakulujen korvauksis-
ta ja päivärahoista. Lisäksi puheenjohtajalle 
maksettaisiin 150 euron kuukausipalkkio jo-
kaiselta kuukaudelta vuodessa. Muille jäse-
nille ei kuukausipalkkiota maksettaisi. Yh-
teensä alueneuvostojen vuosittaisiin kokouk-
siin kuluisi enimmillään noin 117 000 euroa 
vuodessa. 

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on 23 
jäsentä, ja se kokoontuu tarpeen mukaan 2—
3 kertaa vuodessa. Yhden kokouksen kustan-
nus olisi noin 6 900 euroa. Kustannus koos-
tuu kokouspalkkioista, matkakulujen korva-
uksista ja päivärahoista. Lisäksi valtakunnal-
lisen riistaneuvoston puheenjohtajalle mak-
settaisiin 200 euron kuukausipalkkio jokai-
selta kuukaudelta vuodessa. Muille jäsenille 
ei kuukausipalkkiota maksettaisi. Yhteensä 
valtakunnallisen riistaneuvoston kokouksiin 
kuluu enimmillään noin 23 000 euroa vuo-
dessa. 

Suomen riistakeskuksen hallituksessa on 
10 jäsentä, ja se kokoontuu 5 kertaa vuodes-
sa. Yhden kokouksen kustannus on noin 
2 700 euroa. Kustannus koostuu kokouspalk-
kioista, matkakulujen korvauksista ja päivä-
rahoista. Lisäksi Suomen riistakeskuksen 
hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 
vuoden jokaiselta kuukaudelta 330 euron 
kuukausipalkkio sekä varapuheenjohtajalle 
maksettaisiin 220 euron kuukausipalkkio ja 
jäsenille maksettaisiin 165 euron kuukausi-
palkkio niiltä kuukausilta, jolloin hallituksel-
la on kokous. Yhteensä riistakeskuksen halli-
tuksen kokousten kustannukset olisivat 
enimmillään noin 24 000 euroa vuodessa. 

Kustannukset saattavat kohota jonkin ver-
ran, jos Suomen riistakeskuksen hallitus 
päättää osallistua tilaisuuteen sellaisena kuu-
kautena, jolloin hallituksella ei ole kokousta. 
Lisäksi edellä sanotut laskelmat riippuvat 
matkakustannuksista nimitettyjen henkilöi-
den kotipaikan ja kokouspaikan välillä. 
 
3.2 Muut vaikutukset 

Esitys lisää Suomen riistakeskuksen toi-
minnan läpinäkyvyyttä sekä täsmentää vas-
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tuita. Suomen riistakeskuksen johtajan ja jul-
kisten hallintotehtävien päällikön sijaisten 
asema ja vastuu selkiytyisi organisaation si-
sällä, kun asiasta olisi säädetty lain tasolla. 

Maa- ja metsätalousministeriön ja Valtion-
talouden tarkastusviraston valvonnan asian-
mukaiseksi hoitamiseksi varainkäytön ja ti-
lintarkastuksen täsmentäminen on tarpeen. 

Esitys lisää Suomen riistakeskuksen yhtey-
dessä toimivien neuvostojen ja Suomen riis-
takeskuksen hallituksen toimintaedellytyksiä, 
kun nimitetyille jäsenille maksetaan tästä 
toiminnasta korvaus. 
 
4  Asian valmistelu 

Esityksestä on pyydetty lausunto valtiova-
rainministeriöltä, oikeusministeriöltä ja 
Suomen riistakeskukselta. Lausuntokierros 
on ollut suppea ja määräaika lyhyt, koska esi-
tys on kiireellinen ja luonteeltaan lähinnä 
tekninen tarkistus. 

Oikeusministeriö on ilmoittanut, ettei esi-
tyksestä ole lausuttavaa. 

Suomen riistakeskus on esittänyt, että ai-
emmin Metsästäjäin keskusjärjestössä ja 
Suomen riistakeskuksessa noudatettuja palk-
kiokäytäntöjä jatkettaisiin vuoden 2013 lop-

puun, koska luottamusmiehet ovat näin olet-
taneet tapahtuvan tehtäviin sitoutuessaan. 

Lausuntokierroksen johdosta esitykseen ei 
ole tehty muutoksia, koska poikkeamista val-
tionhallinnon yleisistä palkkiolinjauksista ei 
pidetä tarkoituksenmukaisena julkisoikeudel-
lisessa laitoksessa 

Esitys on tarkastettu oikeusministeriön 
laintarkastusyksikössä. 
 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. Suomen riistakeskuksen 
tilintarkastusta koskevaa 9 §:n 3 momenttia 
ehdotetaan kuitenkin sovellettavaksi jo 
1. maaliskuuta 2011 alkaen. Takautuva lain-
soveltaminen on välttämätön asianmukaisen 
tilintarkastuksen suorittamiseksi vuoden 
2011 tilikaudelta. Takautuvalla soveltamisel-
la ei ole oikeudenmenetyksiä tai vastuunlaa-
jennuksia aiheuttavia vaikutuksia, koska vas-
tuukysymyksistä on säädetty jo riistahallinto-
laissa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

Laki 

riistahallintolain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riistahallintolain (158/2011) 9 ja 27 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a ja 8 a § seuraavasti: 

 
5 a §  

Palkkiot ja kulujen korvaaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa 
Suomen riistakeskuksen hallituksen, valta-
kunnallisen riistaneuvoston ja alueellisten 
riistaneuvostojen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä perus-
teet kulujen korvaamiselle. Palkkioiden ja 
kulujen korvausten on vastattava julkishal-
linnossa yleisesti maksettavia palkkioita ja 
korvauksia. 
 

8 a §  

Julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset 

Julkisten hallintotehtävien päällikkö mää-
rää sijaisensa. 
 

9 §  

Suomen riistakeskuksen kirjanpito ja tilintar-
kastus 

Suomen riistakeskuksen kirjanpitovelvolli-
suuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen so-
velletaan, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) 
säädetään. 

Suomen riistakeskuksen tilintarkastukseen 
sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa 
(459/2007) säädetään. 

Maa- ja metsätalousministeriö määrää 
Suomen riistakeskuksen tilintarkastajat. 

 
 
 

27 §  

Työjärjestys 

Suomen riistakeskuksella ja riistanhoitoyh-
distyksillä on työjärjestys, jonka vahvistaa 
maa- ja metsätalousministeriö Suomen riista-
keskuksen esityksestä. 

Suomen riistakeskuksen työjärjestyksessä 
määrätään: 

1) toiminta-alueista ja niiden rajoista; 
2) organisaatiosta siltä osin kuin siitä ei 

säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa; 

3) johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämi-
sestä; 

4) muista toimihenkilöistä kuin johtajasta 
ja julkisten hallintotehtävien päälliköstä ja 
heidän tehtävistään siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa; 

5) muista sijaisuuksista kuin johtajan ja 
julkisten hallintotehtävien päällikön sijaisuu-
desta; 

6) aluekokousten, alueellisten riistaneuvos-
tojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja hal-
lituksen kokousten koollekutsumismenette-
lyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista 
näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista 
asioista;  

7) Suomen riistakeskuksen johtajan sijai-
set; sekä 

8) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksessä 
määrätään: 
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1) riistanhoitoyhdistyksen kokouksen ja 
hallituksen kokouksen koollekutsumismenet-
telyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista 
näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista 
asioista; 

2) riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ylei-
sestä järjestämisestä; sekä 

3) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . Sen 9 §:n 3 momenttia sovelletaan kui-
tenkin jo 1 päivästä maaliskuuta 2011. 
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Laki 

metsästyslain 74 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 74 §, sellaisena kuin se on laissa 234/2011, seuraavasti: 

 
74 § 

Metsästysrikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta met-
sästää 

1) vastoin 20 §:n 3 momentissa, 23 §:n 1 
momentissa, 32 §:ssä, 33 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tai 38 §:n 1 momentissa säädettyä tai 
mainittujen säännösten nojalla annettua kiel-
toa tai rajoitusta tai 

2) 37 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuna 
rauhoitusaikana tai ilman 10, 26, 41 tai 49 a 
§:ssä tai 52 §:n 3 momentissa tarkoitettua lu-
paa taikka rikkoen 10 §:n tai 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla säädettyä alueellista kiintiötä, 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 a 
luvun 1 tai 1 a §:n nojalla rangaistava tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, metsästysrikkomuksesta sakkoon. 

Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) menettelee vastoin 25 §:ssä tarkoitettua 
asutuksesta, viljelyksestä tai liikenneväylästä 
johtuvaa rajoitusta, 

2) metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n 
nojalla annetulla asetuksella säädettyä pyyn-
tivälineen tai pyyntimenetelmän käytön rajoi-
tusta, 

3) kuljettaa metsästysasetta vastoin 35 §:n 
kieltoa, 

4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n kiel-
toa, 

5) järjestää vastoin 28 §:ää hirvieläimen 
metsästyksen ilman metsästyksen johtajaa, 
tai metsästää vastoin metsästyksen johtajan 
28 §:n nojalla antamaa määräystä tai kieltoa, 

6) menettelee vastoin 30 §:n nojalla anne-
tun asetuksen hirvieläimen pyyntilupaa tai 
saaliin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sään-
nöstä tai asetuksen nojalla hirvieläimen 
pyyntilupaan liitettyä ehtoa, 

7) menettelee vastoin 10 §:n 1 momentin 
tai 41 §:n 4 momentin taikka 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla annetun asetuksen pyyntilupaa 
tai poikkeuslupaa taikka alueellista kiintiötä 
koskevassa säännöksessä säädettyä ilmoitus-
velvollisuutta tai asetuksen nojalla pyynti- tai 
poikkeuslupaan otettua määräystä, 

8) metsästää käyttämättä 30 §:n nojalla an-
netussa asetuksessa säädettyjä hirvieläinten 
metsästyksessä käytettäviä varusteita, 

9) metsästyksen johtajana jättää suoritta-
matta hänelle kuuluvan 30 §:n nojalla anne-
tulla asetuksella säädetyn tehtävän, 

10) metsästää tai toimii metsästyksen joh-
tajana suorittamatta riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa 
(616/1993) säädettyä riistanhoitomaksua, 

11) toimii ampujana suorittamatta 21 §:ssä 
säädettyä ampumakoetta, 

12) laiminlyö metsästyskortin tai ampuma-
koetodistuksen esittämisen 22 §:ssä säädetyl-
lä tavalla tai 

13) metsästää tai toimii metsästyksen joh-
tajana vastoin rikoslain 48 a luvun 6 §:n no-
jalla tuomittua metsästyskieltoa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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————— 
 
 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

Laki 

riistahallintolain muuttamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riistahallintolain (158/2011) 9 ja 27 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a ja 8 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 5 a §  

Palkkiot ja kulujen korvaaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa 
Suomen riistakeskuksen hallituksen, valta-
kunnallisen riistaneuvoston ja alueellisten 
riistaneuvostojen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä perus-
teet kulujen korvaamiselle. Palkkioiden ja 
kulujen korvausten on vastattava julkishal-
linnossa yleisesti maksettavia palkkioita ja 
korvauksia. 
 

 
 8 a §  

Julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset 

Julkisten hallintotehtävien päällikkö mää-
rää sijaisensa. 
 

 
 

9 §  

Suomen riistakeskuksen kirjanpito ja tilintar-
kastus 

Suomen riistakeskuksen kirjanpitovelvolli-
suuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovel-
letaan, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) sää-
detään. 

Suomen riistakeskuksen tilintarkastukseen 

9 § 

Suomen riistakeskuksen kirjanpito ja tilintar-
kastus 

Suomen riistakeskuksen kirjanpitovelvolli-
suuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen so-
velletaan, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) 
säädetään. 

Suomen riistakeskuksen tilintarkastukseen 
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sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa 
(459/2007) säädetään. 

sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa 
(459/2007) säädetään. 

Maa- ja metsätalousministeriö määrää 
Suomen riistakeskuksen tilintarkastajat. 
 

 
 

27 §  

Työjärjestys 

Suomen riistakeskuksella ja riistanhoitoyh-
distyksillä on työjärjestys, jonka vahvistaa 
maa- ja metsätalousministeriö Suomen riista-
keskuksen esityksestä. 

Suomen riistakeskuksen työjärjestyksessä 
määrätään: 

1) toiminta-alueista ja niiden rajoista; 
2) organisaatiosta siltä osin kuin siitä ei 

säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa; 

3) johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämi-
sestä; 

4) muista toimihenkilöistä kuin johtajasta ja 
julkisten hallintotehtävien päälliköstä ja hei-
dän tehtävistään siltä osin kuin siitä ei säädetä 
tässä laissa tai valtioneuvoston asetuksessa; 
 

5) muista sijaisuuksista kuin johtajan ja jul-
kisten hallintotehtävien päällikön sijaisuudes-
ta; 

6) aluekokousten, alueellisten riistaneuvos-
tojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja hal-
lituksen kokousten koollekutsumismenette-
lyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista näi-
tä toimielimiä koskevista tarpeellisista asiois-
ta; sekä 

7) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 
 
 

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksessä 
määrätään: 

1) riistanhoitoyhdistyksen kokouksen ja 
hallituksen kokouksen koollekutsumismenet-
telyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista 
näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista asi-
oista; 

2) riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ylei-
sestä järjestämisestä; sekä 

3) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 

27 § 

Työjärjestys 

Suomen riistakeskuksella ja riistanhoitoyh-
distyksillä on työjärjestys, jonka vahvistaa 
maa- ja metsätalousministeriö Suomen riista-
keskuksen esityksestä. 

Suomen riistakeskuksen työjärjestyksessä 
määrätään: 

1) toiminta-alueista ja niiden rajoista; 
2) organisaatiosta siltä osin kuin siitä ei 

säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa; 

3) johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämi-
sestä; 

4) muista toimihenkilöistä kuin johtajasta 
ja julkisten hallintotehtävien päälliköstä ja 
heidän tehtävistään siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa; 

5) muista sijaisuuksista kuin johtajan ja 
julkisten hallintotehtävien päällikön sijaisuu-
desta; 

6) aluekokousten, alueellisten riistaneuvos-
tojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja hal-
lituksen kokousten koollekutsumismenette-
lyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista 
näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista 
asioista;  

7) Suomen riistakeskuksen johtajan sijai-
set; sekä 

8) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksessä 
määrätään: 

1) riistanhoitoyhdistyksen kokouksen ja 
hallituksen kokouksen koollekutsumismenet-
telyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista 
näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista 
asioista; 

2) riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ylei-
sestä järjestämisestä; sekä 

3) muista tehtävistä siltä osin kuin niistä ei 
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säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 
 

säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20. 
Sen 9 §:n 3 momenttia sovelletaan kuiten-

kin jo 1 päivästä maaliskuuta 2011. 
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Laki 

metsästyslain 74 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 74 §, sellaisena kuin se on laissa 234/2011 seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

74§ 

Metsästysrikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta met-
sästää 

1) vastoin 20 §:n 3 momentissa, 23 §:n 1 
momentissa, 32 §:ssä, 33 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tai 38 §:n 1 momentissa säädettyä tai 
mainittujen säännösten nojalla annettua kiel-
toa tai rajoitusta tai 

2) 37 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuna 
rauhoitusaikana tai ilman 10, 26, 41 tai 49 a 
§:ssä tai 52 §:n 3 momentissa tarkoitettua lu-
paa taikka rikkoen 10 §:n tai 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla säädettyä alueellista kiintiötä, 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 a 
luvun 1 tai 1 a §:n nojalla rangaistava tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, metsästysrikkomuksesta sakkoon. 

Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) menettelee vastoin 25 §:ssä tarkoitettua 
asutuksesta, viljelyksestä tai liikenneväylästä 
johtuvaa rajoitusta, 

2) metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n no-
jalla annetulla asetuksella säädettyä pyyntivä-
lineen tai pyyntimenetelmän käytön rajoitus-
ta, 

3) kuljettaa metsästysasetta vastoin 35 §:n 
kieltoa, 

4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n kiel-
toa, 

5) järjestää vastoin 28 §:ää hirvieläimen 
metsästyksen ilman metsästyksen johtajaa, tai 
metsästää vastoin metsästyksen johtajan 28 
§:n nojalla antamaa määräystä tai kieltoa, 

6) menettelee vastoin 30 §:n nojalla anne-
tun asetuksen hirvieläimen pyyntilupaa tai 

74§

Metsästysrikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta met-
sästää 

1) vastoin 20 §:n 3 momentissa, 23 §:n 1 
momentissa, 32 §:ssä, 33 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tai 38 §:n 1 momentissa säädettyä tai 
mainittujen säännösten nojalla annettua kiel-
toa tai rajoitusta tai 

2) 37 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuna 
rauhoitusaikana tai ilman 10, 26, 41 tai 49 a 
§:ssä tai 52 §:n 3 momentissa tarkoitettua lu-
paa taikka rikkoen 10 §:n tai 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla säädettyä alueellista kiintiötä, 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 a 
luvun 1 tai 1 a §:n nojalla rangaistava tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, metsästysrikkomuksesta sakkoon. 

Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) menettelee vastoin 25 §:ssä tarkoitettua 
asutuksesta, viljelyksestä tai liikenneväylästä 
johtuvaa rajoitusta, 

2) metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n 
nojalla annetulla asetuksella säädettyä pyyn-
tivälineen tai pyyntimenetelmän käytön rajoi-
tusta, 

3) kuljettaa metsästysasetta vastoin 35 §:n 
kieltoa, 

4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n kiel-
toa, 

5) järjestää vastoin 28 §:ää hirvieläimen 
metsästyksen ilman metsästyksen johtajaa, 
tai metsästää vastoin metsästyksen johtajan 
28 §:n nojalla antamaa määräystä tai kieltoa, 

6) menettelee vastoin 30 §:n nojalla anne-
tun asetuksen hirvieläimen pyyntilupaa tai 
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saaliin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sään-
nöstä tai asetuksen nojalla hirvieläimen pyyn-
tilupaan liitettyä ehtoa, 

7) menettelee vastoin 10 §:n 1 momentin tai 
41 §:n 3 momentin taikka 41 a §:n 4 momen-
tin nojalla annetun asetuksen pyyntilupaa tai 
poikkeuslupaa taikka alueellista kiintiötä 
koskevassa säännöksessä säädettyä ilmoitus-
velvollisuutta tai asetuksen nojalla pyynti- tai 
poikkeuslupaan otettua määräystä, 

8) metsästää käyttämättä 30 §:n nojalla an-
netussa asetuksessa säädettyjä hirvieläinten 
metsästyksessä käytettäviä varusteita, 

9) metsästyksen johtajana jättää suoritta-
matta hänelle kuuluvan 30 §:n nojalla anne-
tulla asetuksella säädetyn tehtävän, 

10) metsästää tai toimii metsästyksen johta-
jana suorittamatta riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa 
(616/1993) säädettyä riistanhoitomaksua, 

11) toimii ampujana suorittamatta 21 §:ssä 
säädettyä ampumakoetta, 

12) laiminlyö metsästyskortin tai ampuma-
koetodistuksen esittämisen 22 §:ssä säädetyl-
lä tavalla tai 

13) metsästää tai toimii metsästyksen johta-
jana vastoin rikoslain 48 a luvun 6 §:n nojalla 
tuomittua metsästyskieltoa. 
 

saaliin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sään-
nöstä tai asetuksen nojalla hirvieläimen 
pyyntilupaan liitettyä ehtoa, 

7) menettelee vastoin 10 §:n 1 momentin 
tai 41 §:n 4 momentin taikka 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla annetun asetuksen pyyntilupaa 
tai poikkeuslupaa taikka alueellista kiintiötä 
koskevassa säännöksessä säädettyä ilmoitus-
velvollisuutta tai asetuksen nojalla pyynti- tai 
poikkeuslupaan otettua määräystä, 

8) metsästää käyttämättä 30 §:n nojalla an-
netussa asetuksessa säädettyjä hirvieläinten 
metsästyksessä käytettäviä varusteita, 

9) metsästyksen johtajana jättää suoritta-
matta hänelle kuuluvan 30 §:n nojalla anne-
tulla asetuksella säädetyn tehtävän, 

10) metsästää tai toimii metsästyksen johta-
jana suorittamatta riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa 
(616/1993) säädettyä riistanhoitomaksua, 

11) toimii ampujana suorittamatta 21 §:ssä 
säädettyä ampumakoetta, 

12) laiminlyö metsästyskortin tai ampuma-
koetodistuksen esittämisen 22 §:ssä säädetyl-
lä tavalla tai 

13) metsästää tai toimii metsästyksen johta-
jana vastoin rikoslain 48 a luvun 6 §:n nojalla 
tuomittua metsästyskieltoa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20  . 
 

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


