
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvriistahallintolain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2017

968/2017

Laki
riistahallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan riistahallintolain (158/2011) 2, 6, 8, 10, 12, 19, 32 ja 34 §, sekä
lisätään lakiin uusi 34 a § seuraavasti:

2 §

Suomen riistakeskuksen tehtävät

Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa (615/1993) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anne-

tussa laissa (616/1993) säädetyt tehtävät;
2) metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä riistakeskuksen nimittämien riistanhoitoyh-

distysten toimihenkilöiden tehtävien hoitamiseen liittyvän riittävän vakuutusturvan hank-
kiminen ja voimassa pitäminen;

3) riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;
4) riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon vastaanottajien sekä ampumakokeiden

vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;
5) riistavahinkolain (105/2009) 24 §:ssä tarkoitetuissa maastotarkastuksissa toimivien

riistanhoitoyhdistysten edustajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;
6) riistanhoitoyhdistysten toiminnan yleinen valvonta;
7) muut Suomen riistakeskukselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hal-

lintotehtävät.
Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän yleisen edun val-

vonta;
2) riistaeläinkantojen tilan, kehityksen, kestävyyden ja elinvoimaisuuden seuraaminen

sekä näihin liittyvien toimintojen kehittäminen yhdessä tutkimuksen kanssa;
3) riistanhoidon sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistäminen;
4) riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevien hoitosuunnitelmien val-

mistelu, laatiminen ja päivittäminen;
5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
6) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukeminen ja ohjaaminen sekä riistanhoitoyhdis-

tysten toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenien kouluttaminen;
8) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja

neuvontapalveluiden tuottaminen;
9) Suomen riistakeskuksen tehtäviin liittyvä tiedotus ja viestintä;
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10) Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten yhteisten tietojärjestelmien, tie-
tovarantojen ja tietopalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimialan yhteisten
tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tietopalveluiden kehittämiseen osallistuminen;

11) Suomen riistakeskuksen tehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön osallis-
tuminen;

12) muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä.
Suomen riistakeskuksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle säännöllisesti

maa- ja metsätalousministeriön määräämät tiedot julkisten hallintotehtävien sekä muiden
tehtävien hoitamisesta.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdassa mainittujen tehtävien hoitamisesta voidaan antaa
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Edellä 1 momentin 3–6 kohdassa sekä
2 momentin 1–11 kohdassa mainittujen tehtävien hoitamisesta voidaan antaa tarkempia
säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

6 §

Suomen riistakeskuksen henkilöstö

Suomen riistakeskuksessa on johtaja, julkisten hallintotehtävien päällikkö ja tarpeelli-
nen määrä muuta henkilöstöä. Suomen riistakeskuksen henkilöstön palvelussuhde on
työsopimussuhde.

Julkisten hallintotehtävien päällikköön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan
myös muihin Suomen riistakeskuksen toimihenkilöihin silloin, kun he hoitavat julkisia
hallintotehtäviä tai käsittelevät varojen käyttöön liittyviä asioita.

Valtioneuvosto nimittää ja erottaa maa- ja metsätalousministeriön esittelystä Suomen
riistakeskuksen johtajan ja julkisten hallintotehtävien päällikön. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö myöntää johtajalle ja julkisten hallintotehtävien päällikölle näiden pyynnöstä
eron. Valtioneuvoston päätöstä valmisteltaessa on kuultava Suomen riistakeskuksen hal-
litusta. Johtaja nimittää muut toimihenkilöt, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Suomen riistakeskuksen johtajan pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to, hyvä perehtyneisyys riistatalouteen ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Suomen
riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys riistatalouteen ja hallinnollinen kokemus.

8 §

Julkisten hallintotehtävien hoitaminen

Julkisten hallintotehtävien päällikkö vastaa Suomen riistakeskuksen tehtäväksi 2 §:n
1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Julkisten hallintotehtä-
vien päällikkö on riippumaton julkista hallintotehtävää hoitaessaan.

Julkisten hallintotehtävien päällikkö voi kirjallisesti määrätä Suomen riistakeskuksen
henkilökuntaan kuuluvan käyttämään julkista valtaa sellaisissa 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuissa asioissa, joiden käsittelemiseen ja ratkaisemiseen tällä on riittävä koulutus ja ko-
kemus. Suomen riistakeskuksen henkilökuntaan kuuluva voidaan kuitenkin vain erityises-
tä syystä määrätä ratkaisemaan metsästyslain 41 §:n 1–3 momentissa tarkoitettuja asioita.
Julkista valtaa käyttämään määrätty henkilö on riippumaton julkista hallintotehtävää hoi-
taessaan. Julkisten hallintotehtävien päällikkö voi pidättää itsellään päätösvallan kirjalli-
sesta määräyksestä riippumatta. Metsästyslain 41 §:n 1–3 momentissa tarkoitetut asiat rat-
kaistaan esittelystä.

Riistanhoitoyhdistysten valvonnasta vastaa julkisten hallintotehtävien päällikkö tai hä-
nen nimittämänsä toimihenkilö. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa toimihenkilön
nimittämistä ja erottamista koskevan päätöksen.
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Julkisten hallintotehtävien päällikön muista tehtävistä voidaan säätää valtioneuvoston
asetuksella.

Metsästyslaissa tarkoitettu lupapäätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

10 §

Riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa
tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva it-
senäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Riistanhoitoyhdistysten
toimintaa ohjaa ja valvoo Suomen riistakeskus. Riistanhoitoyhdistykset ovat velvollisia
salassapitosäännösten estämättä antamaan Suomen riistakeskukselle sen tehtävien kannal-
ta välttämättömät tiedot ja asiakirjat.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksiin sovelletaan yhdistyslakia (503/1989) siten kuin jäljempänä
säädetään.

12 §

Riistanhoitoyhdistysten yhdistäminen ja jakautuminen

Riistanhoitoyhdistykset, jotka haluavat yhdistyä, tekevät asiasta yhteisen esityksen
Suomen riistakeskukselle. Esityksen tekemisestä päätetään riistanhoitoyhdistysten ko-
kouksissa. Esityksen tulee sisältää ehdotus perustettavan riistanhoitoyhdistyksen toimin-
ta-alueeksi ja nimeksi.

Esityksen Suomen riistakeskukselle riistanhoitoyhdistyksen jakautumisesta kahteen tai
useampaan riistanhoitoyhdistykseen tekee asianomaisen riistanhoitoyhdistyksen kokous.
Esityksen tulee sisältää ehdotus perustettavien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueiksi ja
nimiksi.

Suomen riistakeskus tekee päätöksen riistanhoitoyhdistysten yhdistämisestä ja jakautu-
misesta 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen esitysten perusteella. Uusi riistanhoitoyhdistys
aloittaa toimintansa päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jakautuneen riistanhoitoyhdistyksen tulee pitää riistanhoitoyhdistyksen kokous halli-
tusten valitsemiseksi ennen kalenterivuoden vaihtumista. Uuden yhdistyneen riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohtajana toimii toimikautensa loppuun yhdistyneistä riistanhoitoyh-
distyksistä jäsenmäärältään suurimman puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana yhdisty-
neistä riistanhoitoyhdistyksistä jäsenmäärältään toiseksi suurimman puheenjohtaja. Uu-
den riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseninä jatkavat yhdistyneiden riistanhoitoyhdis-
tysten hallitusten jäsenet toimikautensa loppuun. Tällöin yhdistyneessä riistanhoitoyhdis-
tyksessä voi siirtymävaiheessa olla hallituksessa enemmän kuin kahdeksan jäsentä.

19 §

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja

Riistanhoitoyhdistyksellä on työsuhteinen toiminnanohjaaja.
Toiminnanohjaajan ottaa ja erottaa riistanhoitoyhdistyksen hallitus. Toiminnanohjaa-

jan tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana voi toimia myös Suomen riistakeskuksen

työsuhteessa oleva henkilö, jolloin työnantajavelvoitteista vastaa Suomen riistakeskus.
Riistanhoitoyhdistys voi tehdä Suomen riistakeskuksen kanssa sopimuksen siitä, että Suo-
men riistakeskus osoittaa henkilön hoitamaan toiminnanohjaajan tehtäviä.
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32 §

Toiminnan rahoitus

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toiminnan rahoituksesta säädetään
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa.

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset voivat hakea, ottaa vastaan ja hallinnoi-
da myös muita varoja ja tuloja.

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten muut tulot on käytettävä toiminnasta
syntyneisiin menoihin voittoa tuottamatta. Riistanhoitoyhdistysten tulee käyttää julkisiin
hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista mahdollisesti kertyvä ylijää-
mä ensisijassa muista julkisista hallintotehtävistä aiheutuviin menoihin ja toissijaisesti
muista laissa säädetyistä tehtävistä aiheutuviin menoihin.

34 §

Varojen käytön valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo Suomen riistakeskuksen varojen käyttöä.
Suomen riistakeskus valvoo riistanhoitoyhdistysten varojen käyttöä.

34 a §

Tiedonantovelvollisuus

Suomen riistakeskuksen on salassapitosäännösten estämättä annettava maa- ja metsäta-
lousministeriölle ne välttämättömät tiedot ja asiakirjat, joita ministeriö sille säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi tarvitsee.

Riistanhoitoyhdistyksen on salassapitosäännösten estämättä annettava Suomen riista-
keskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle ne välttämättömät tiedot ja asiakirjat, joita
Suomen riistakeskus ja ministeriö niille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvitsevat.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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