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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Suomen riistakeskus

1 §

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkis-
oikeudellinen laitos, jonka toimialueena on
koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan
maakuntaa. Suomen riistakeskuksella on
aluetoimistoja, joiden toiminta-alueista mää-
rätään Suomen riistakeskuksen työjärjestyk-
sellä.

Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edis-
tää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoi-
toyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapoli-
tiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt
julkiset hallintotehtävät.

Suomen riistakeskusta ohjaa ja valvoo
maa- ja metsätalousministeriö. Suomen riista-
keskus ja maa- ja metsätalousministeriö neu-
vottelevat vuosittain Suomen riistakeskuksen
toiminnalle asetettavista strategisista tavoit-
teista ja tulostavoitteista, jotka kirjataan vuo-
sittaiseen tulossopimukseen.

2 §

Suomen riistakeskuksen tehtävät

Suomen riistakeskuksen julkiset hallinto-
tehtävät ovat:

1) metsästyslaissa (615/1993) sekä riistan-

hoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anne-
tussa laissa (616/1993) säädetyt tehtävät;

2) metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä ni-
mittämiensä riistanhoitoyhdistysten toimi-
henkilöiden tehtävien hoitamiseen liittyvän
riittävän vakuutusturvan hankkiminen ja voi-
massa pitäminen;

3) riistanhoitoyhdistysten metsästyksenval-
vojien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;

4) riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkin-
non vastaanottajien sekä ampumakokeiden
vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja val-
vonta;

5) riistavahinkolain (105/2009) 25 §:ssä
tarkoitetuissa maastotarkastuksissa toimivien
riistanhoitoyhdistysten edustajien nimittämi-
nen, ohjaus ja valvonta; sekä

6) 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 seuraami-
nen sekä näihin liittyvien toimintojen kehittä-
minen yhdessä tutkimuksen kanssa;

3) riistanhoidon sekä riistan elinympäristö-
jen hoidon edistäminen;

4) riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristö-
jen hoitoa koskevien hoitosuunnitelmien val-
mistelu, laatiminen ja päivittäminen;
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5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen
ehkäisemisen edistäminen;

6) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväk-
syttävän metsästyksen edistäminen;

7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan edis-
täminen ja riistanhoitoyhdistysten toimihen-
kilöiden kouluttaminen;

8) metsästykseen, riistatalouteen ja riista-
eläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen;

9) tiedotus ja viestintä;
10) Suomen riistakeskuksen ja riistanhoi-

toyhdistysten yhteisten tietojärjestelmien, tie-
tovarantojen ja tietopalveluiden ylläpitämi-
nen ja kehittäminen sekä toimialan yhteisten
tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tietopal-
veluiden kehittämiseen osallistuminen;

11) kansainväliseen yhteistyöhön osallistu-
minen; sekä

12) muut sille säädetyt ja määrätyt tehtä-
vät, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä.

Suomen riistakeskuksen on toimitettava
maa- ja metsätalousministeriölle säännölli-
sesti maa- ja metsätalousministeriön määrää-
mät tiedot julkisten hallintotehtävien sekä
muiden tehtävien hoitamisesta.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa
mainittujen tehtävien hoitamisesta voidaan
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella. Edellä 1 momentin 3—5 koh-
dassa sekä 2 momentin 1—11 kohdassa mai-
nittujen tehtävien hoitamisesta voidaan antaa
tarkempia säännöksiä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella.

3 §

Suomen riistakeskuksen hallitus

Suomen riistakeskuksen ylin päättävä toi-
mielin on hallitus. Maa- ja metsätalousminis-
teriö nimittää Suomen riistakeskuksen halli-
tukseen 10 jäsentä. Jäljempänä 4 §:ssä tarkoi-
tettu valtakunnallinen riistaneuvosto esittää
hallitukseen kuusi jäsentä edustamaan riistan-
hoitomaksua maksaneita 13 §:ssä säädettyjen
aluekokousten esittämistä henkilöistä. Lisäksi
hallitukseen kuuluu yksi maa- ja metsätalous-
ministeriön, yksi Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen, yksi maa- ja metsätalouden
kannalta valtakunnallisesti merkittävän jär-
jestön sekä yksi Suomen riistakeskuksen hen-
kilöstön edustaja. Kullakin jäsenellä on hen-

kilökohtainen varajäsen, jota koskevat samat
säännökset kuin jäsentäkin. Maa- ja metsäta-
lousministeriö nimittää puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan valtakunnallisen riista-
neuvoston esittämistä jäsenistä.

Hallituksessa henkilöstöä edustavan jäse-
nen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat
kuin hallituksen muilla jäsenillä. Henkilöstöä
edustavalla jäsenellä ei kuitenkaan ole oi-
keutta osallistua Suomen riistakeskuksen joh-
don sopimusehtoja, henkilöstön palvelussuh-
teen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koske-
vien asioiden käsittelyyn.

Hallituksen päätösvaltaisuudesta, tehtä-
vistä, toimikaudesta ja asettamisesta sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.

Hallituksen jäseniin sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä silloin, kun he hoitavat julkisia hallinto-
tehtäviä tai käsittelevät varojen käyttöön liit-
tyviä asioita.

4 §

Valtakunnallinen riistaneuvosto

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimii
valtakunnallinen riistaneuvosto, jonka tehtä-
vänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioi-
ta. Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtä-
vistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksessa.

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet
nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Val-
takunnallisessa riistaneuvostossa on 15 jäl-
jempänä 13 §:ssä tarkoitettujen aluekokous-
ten esittämää edustajaa. Lisäksi valtakunnal-
liseen riistaneuvostoon kuuluvat edustajat
seuraavista tahoista:

1) maa- ja metsätalousministeriö;
2) ympäristöministeriö;
3) Metsähallitus;
4) valtakunnallinen metsätaloutta edistävä

julkinen taho;
5) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos;
6) maa- ja metsätalouden kannalta valta-

kunnallisesti merkittävä järjestö;
7) metsästyksen ja riistanhoidon kannalta

valtakunnallisesti merkittävä järjestö;
8) luonnonsuojelun kannalta valtakunnalli-

sesti merkittävä järjestö.
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen va-

rajäsen, jota koskevat samat säännökset kuin
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jäsentäkin. Maa- ja metsätalousministeriö ni-
mittää puheenjohtajan sekä varapuheenjohta-
jan aluekokousten esittämistä jäsenistä.

Valtakunnallisen riistaneuvoston päätös-
valtaisuudesta, toimikaudesta ja asettamisesta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtakunnallisen riistaneuvoston kokouk-
sessa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee
Suomen riistakeskuksen johtaja tai hänen
määräämänsä henkilö.

5 §

Alueelliset riistaneuvostot

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimi-
vat alueelliset riistaneuvostot. Alueellisen
riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistata-
loutta koskevia asioita sekä tukea, ohjata ja
avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimis-
ton toimintaa muissa kuin julkisissa hallinto-
tehtävissä ja henkilöstöhallinnossa. Alueelli-
sen riistaneuvoston tehtävistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksessa.

Alueelliset riistaneuvostot nimittää maa- ja
metsätalousministeriö. Alueellisessa riista-
neuvostossa on enintään kymmenen jäsentä.
Alueelliseen riistaneuvostoon kuuluu kuusi
13 §:ssä tarkoitetun aluekokouksen esittämää
jäsentä sekä maakuntaliiton edustaja, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
edustaja, metsäkeskuksen edustaja sekä alu-
eellisesti merkittävän maanomistajatahon
edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen, jota koskevat samat säännök-
set kuin jäsentäkin. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö nimittää puheenjohtajan sekä varapu-
heenjohtajan aluekokouksen esittämistä jäse-
nistä.

Alueellisen riistaneuvoston päätösvaltai-
suudesta, toimikaudesta ja asettamisesta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

Alueellisen riistaneuvoston kokouksessa
käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee Suo-
men riistakeskuksen toimihenkilö.

6 §

Suomen riistakeskuksen henkilöstö

Suomen riistakeskuksessa on johtaja, jul-
kisten hallintotehtävien päällikkö ja tarpeelli-

nen määrä muuta henkilöstöä. Suomen riista-
keskuksen henkilöstön palvelussuhde on työ-
sopimussuhde.

Julkisten hallintotehtävien päällikköön so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Rikosoikeudellista vir-
kavastuuta sovelletaan myös muihin Suomen
riistakeskuksen toimihenkilöihin silloin, kun
he hoitavat julkisia hallintotehtäviä tai käsit-
televät varojen käyttöön liittyviä asioita.

Valtioneuvosto nimittää Suomen riistakes-
kuksen johtajan ja julkisten hallintotehtävien
päällikön. Valtioneuvoston päätöstä valmis-
teltaessa on kuultava Suomen riistakeskuksen
hallitusta. Johtaja nimittää muut toimihenki-
löt.

Suomen riistakeskuksen johtajan pätevyys-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulutut-
kinto, hyvä perehtyneisyys riistatalouteen ja
käytännössä osoitettu johtamistaito. Suomen
riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien
päällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys
riistatalouteen ja hallinnollinen kokemus.

7 §

Suomen riistakeskuksen johtajan tehtävät

Suomen riistakeskuksen johtajan tehtävänä
on johtaa ja kehittää Suomen riistakeskuksen
toimintaa lukuun ottamatta julkisia hallinto-
tehtäviä sekä vastata toiminnan tuloksellisuu-
desta. Johtaja huolehtii myös Suomen riista-
keskuksen hallituksessa käsiteltävien asioi-
den valmistelusta ja hallituksen päätösten
täytäntöönpanosta.

8 §

Julkisten hallintotehtävien hoitaminen

Julkisten hallintotehtävien päällikkö vastaa
Suomen riistakeskukselle 2 §:n 1 momentissa
säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoita-
misesta. Julkisten hallintotehtävien päällikkö
on riippumaton julkista hallintotehtävää hoi-
taessaan.

Julkisten hallintotehtävien päällikkö voi
kirjallisesti määrätä Suomen riistakeskuksen
henkilökuntaan kuuluvan käyttämään julkista
valtaa sellaisissa 2 §:n 1 momentissa tarkoite-

3158/2011



tuissa asioissa, joiden käsittelemiseen ja rat-
kaisemiseen hänellä voidaan katsoa olevan
riittävä koulutus ja kokemus. Suomen riista-
keskuksen henkilökuntaan kuuluva voidaan
kuitenkin vain erityisestä syystä määrätä rat-
kaisemaan metsästyslain 41 §:n 1—3 mo-
mentissa tarkoitettuja asioita. Julkista valtaa
käyttämään määrätty henkilö on riippumaton
julkista hallintotehtävää hoitaessaan. Julkis-
ten hallintotehtävien päällikkö voi pidättää
itsellään päätösvallan kirjallisesta määräyk-
sestä riippumatta.

Julkisten hallintotehtävien päällikön
muista tehtävistä voidaan säätää valtioneu-
voston asetuksella.

Metsästyslaissa tarkoitettu lupapäätös voi-
daan allekirjoittaa koneellisesti. Metsästys-
lain 10 ja 26 §:ssä tarkoitettua lupaa koskeva
hakemus voidaan ratkaista ilman esittelyä.

9 §

Suomen riistakeskuksen kirjanpito ja tilin-
tarkastus

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

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

2 luku

Riistanhoitoyhdistykset

10 §

Riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomak-
susta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa
tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden
metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itse-
näinen toimija, jolla on oma maantieteellinen
toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa ja
valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa.

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

Riistanhoitoyhdistyksiin sovelletaan yhdis-
tyslakia (503/1989) siten kuin jäljempänä
säädetään.

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 paik-
kakunnan olojen vuoksi on tarkoituksenmu-
kaista. Tällöin riistanhoitoyhdistyksen toi-
minta-alueen on kuitenkin perustuttava kiin-
teistörekisterilain (392/1985) 3 §:n mukai-
seen kyläjaotukseen siten, että toiminta-alue
on yhtenäinen.

Riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueet
vahvistaa Suomen riistakeskus asianomaisen
riistanhoitoyhdistyksen tai asianomaisten riis-
tanhoitoyhdistysten esityksestä.

12 §

Riistanhoitoyhdistysten yhdistäminen ja
jakautuminen

Riistanhoitoyhdistykset, jotka haluavat yh-
distyä, tekevät asiasta yhteisen esityksen
Suomen riistakeskukselle. Esityksen tekemi-
sestä päätetään riistanhoitoyhdistysten koko-
uksissa. Esityksen tulee sisältää ehdotus pe-
rustettavan riistanhoitoyhdistyksen toiminta-
alueeksi ja nimeksi.

Esityksen Suomen riistakeskukselle riis-
tanhoitoyhdistyksen jakautumisesta kahteen
tai useampaan riistanhoitoyhdistykseen tekee
asianomaisen riistanhoitoyhdistyksen ko-
kous. Esityksen tulee sisältää ehdotus perus-
tettavien riistanhoitoyhdistysten toiminta-alu-
eiksi ja nimiksi.

Suomen riistakeskus tekee päätöksen riis-
tanhoitoyhdistysten yhdistämisestä ja jakau-
tumisesta 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
esitysten perusteella. Uusi riistanhoitoyhdis-
tys aloittaa toimintansa päätöstä seuraavan
kalenterivuoden alusta. Uuden riistanhoitoyh-
distyksen tulee kuitenkin pitää riistanhoitoyh-
distyksen kokous hallituksen valitsemiseksi
kahden kuukauden kuluessa Suomen riista-
keskuksen tekemästä päätöksestä.
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13 §

Aluekokoukset

Aluekokoukset ovat Suomen riistakeskuk-
sen toiminta-alueiden riistanhoitoyhdistysten
asettamien edustajien muodostamia kokouk-
sia. Kukin toiminta-alueella toimiva riistan-
hoitoyhdistys voi valita yhden edustajan ja
hänelle varaedustajan aluekokoukseen. Kul-
lakin edustajalla on aluekokouksessa käytet-
tävissään yksi ääni. Kokous valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan.

Aluekokous pidetään kerran vuodessa. Li-
säksi ylimääräinen kokous pidetään, jos alu-
eellinen riistaneuvosto niin päättää tai jos
vähintään kolmannes alueella toimivista riis-
tanhoitoyhdistysten hallituksista määrätyn
asian käsittelemistä varten pyytää sitä kirjal-
lisesti Suomen riistakeskukselta.

Aluekokouksen tehtävistä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

14 §

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallinto-
tehtävät ovat:

1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampuma-
kokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyynti-
lupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen
metsästäjätutkintojen järjestäminen;

2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin
maastotarkastuksiin osallistuminen;

3) metsästyslain noudattamisen valvon-
nasta vastaavien viranomaisten avustaminen
metsästyksen valvonnassa; sekä

4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai
muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallinto-
tehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät
ovat:

1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväk-

syttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestä-

vyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elin-
ympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheut-
tamien vahinkojen ehkäisemisen edistämi-
nen;

4) metsästykseen, riistatalouteen ja riista-
eläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin
liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä

5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja
metsätalousministeriön tai Suomen riistakes-
kuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

Edellä 1 momentissa mainittujen tehtävien
hoitamisesta voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. Edellä 2
momentin 1—4 kohdassa mainittujen tehtä-
vien hoitamisesta voidaan antaa tarkempia
säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.

15 §

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi
kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistyk-
seen, jonka toiminta-alueella hän pääasiassa
metsästää tai siihen riistanhoitoyhdistykseen,
jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa hä-
nellä on kotipaikka. Henkilö ei voi samanai-
kaisesti olla usean riistanhoitoyhdistyksen jä-
sen. Jos henkilö ei kuulu riistanhoitoyhdis-
tykseen, hänet merkitään metsästäjärekiste-
riin kotikuntansa perusteella.

Metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen
henkilön tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyk-
sen jäsenyydestä metsästäjätutkinnon vas-
taanottajalle, joka huolehtii ilmoituksen lä-
hettämisestä riistanhoitomaksusta ja pyyntilu-
pamaksusta annetun lain 7 a §:ssä tarkoitet-
tuun metsästäjärekisteriin. Riistanhoitomak-
sun suorittaneen henkilön tulee ilmoittaa riis-
tanhoitoyhdistyksen jäsenyyden
muuttumisesta metsästäjärekisteriin. Riistan-
hoitoyhdistystä ei voi vaihtaa riistanhoito-
maksun maksamisen jälkeen kesken metsäs-
tyslain 4 §:ssä tarkoitettua metsästysvuotta.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa,
jos riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö
määrätään metsästyskieltoon.

16 §

Riistanhoitoyhdistyksen kokoukset

Riistanhoitoyhdistyksen päätösvaltaa käyt-
tää riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous.
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Vuosikokous valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan. Vuosikokouksessa kullakin 18
vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Vä-
hintään 18 vuotta täyttänyt jäsen voi valtuut-
taa toisen jäsenen edustamaan itseään vuosi-
kokouksessa. Kukaan ei saa kuitenkaan edus-
taa useampaa kuin viittä poissa olevaa jä-
sentä. Alle 18-vuotiailla riistanhoitoyhdistyk-
sen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus riis-
tanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa.

Riistanhoitoyhdistyksen ylimääräinen ko-
kous pidetään, kun riistanhoitoyhdistyksen
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
yksi kymmenesosa riistanhoitoyhdistyksen
18 vuotta täyttäneistä jäsenistä ilmoitta-
maansa asiaa varten riistanhoitoyhdistyksen
hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää. Ylimää-
räisestä kokouksesta on muutoin voimassa,
mitä 1 momentissa vuosikokouksesta sääde-
tään.

Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa käsi-
teltävistä asioista säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

17 §

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus

Riistanhoitoyhdistyksellä on hallitus. Riis-
tanhoitoyhdistyksen vuosikokous valitsee
riistanhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttäneistä
täysivaltaisista jäsenistä hallitukseen vähin-
tään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä sekä
jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen vara-
jäsenen. Vuosikokous valitsee ensin hallituk-
sen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä ja
sitten muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee halli-
tus tässä momentissa tarkoitetuista jäsenistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen jäsen-
ten lisäksi riistanhoitoyhdistyksen vuosiko-
kous valitsee yhden jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen toiminta-alueensa
merkityksellisten maanomistajajärjestöjen
esittämistä ehdokkaista. Metsästyslain 8 §:ssä
tarkoitetuilla alueilla hallitukseen kuuluu riis-
tanhoitoyhdistyksen vuosikokouksen valitse-
mien jäsenten lisäksi Metsähallituksen mää-
räämä jäsen, jolla on Metsähallituksen mää-
räämä henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen päätösvaltaisuudesta, tehtä-
vistä, sen jäsenten toimikaudesta ja erovuo-
roisuudesta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

18 §

Yhdistyslain säännösten soveltaminen
riistanhoitoyhdistykseen

Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ja
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kokouk-
seen sovelletaan yhdistyslain 26 §:ää esteelli-
syydestä, 31 §:n 1 ja 2 momenttia pöytäkirjan
laatimisesta, 32 §:ää päätöksen moitteenva-
raisuudesta, 33 §:ää päätöksen mitättömyy-
destä ja 34 §:ää täytäntöönpanokiellosta.
Pöytäkirjan julkisuuteen sovelletaan, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään.

19 §

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja

Riistanhoitoyhdistyksellä on työsuhteinen
toiminnanohjaaja.

Toiminnanohjaajan ottaa ja erottaa riistan-
hoitoyhdistyksen hallitus. Toiminnanohjaajan
tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella.

20 §

Riistanhoitoyhdistyksen muut toimihenkilöt

Riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsäs-
tyksenvalvojia, metsästäjätutkintojen ja am-
pumakokeiden vastaanottajia sekä muita riis-
tanhoitoyhdistyksen toiminnan kannalta tar-
peellisia toimihenkilöitä.

Riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöksi
voidaan nimittää se, joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;
2) on täysivaltainen; ja
3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja

on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva.

21 §

Erityiset koulutusvaatimukset

Metsästyksenvalvojaksi sekä ampumako-
keen ja metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi
voidaan nimittää henkilö, joka on:

1) hyväksytysti suorittanut Suomen riista-
keskuksen järjestämän kyseisen tehtävän vaa-
timan koulutuksen; tai
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2) hyväksytysti suorittanut aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen uuden nimityksen ha-
kemista Suomen riistakeskuksen järjestämän
kyseisen tehtävän vaatiman kertauskoulutuk-
sen, jos nimittämistä hakeva on jo aikaisem-
min nimitetty vastaavaan tehtävään 1 kohdan
perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin 1 momentissa maini-
tuista koulutuksista.

22 §

Toimihenkilöitä koskevat rajoitukset

Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenval-
vojaksi sekä ampumakokeen ja metsästäjätut-
kinnon vastaanottajaksi voidaan nimittää
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

23 §

Metsästyksenvalvojan tehtävät ja oikeudet

Metsästyksenvalvojan tehtävänä on seurata
metsästyksen ja riistanhoidon lainmukai-
suutta toiminta-alueellaan ja ilmoittaa tarvit-
taessa havainnoistaan metsästyslain noudatta-
misen valvonnasta vastaaville viranomaisille,
Suomen riistakeskukselle, metsästysoikeuden
haltijoille ja metsästysoikeuden omistajille
sekä tässä tarkoituksessa toimia poliisin ja
muiden viranomaisten apuna.

Metsästyksenvalvojalla on tehtäväänsä
suorittaessaan oikeus tarkastaa metsästäjän
henkilöllisyys, metsästysoikeus, riistanhoito-
maksun suorittaminen ja ampumakokeen
suorittaminen. Metsästyksenvalvojalla on li-
säksi oikeus tarkistaa pyyntivälineet ja mene-
telmät.

Metsästyksenvalvojalla on velvollisuus
esittää todistus oikeudestaan toimia metsäs-
tyksenvalvojana sitä pyydettäessä.

24 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu riistanhoito-
yhdistyksessä

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäse-
niin sekä sen toimihenkilöihin sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä silloin, kun nämä henkilöt hoitavat

julkisia hallintotehtäviä tai päättävät riistan-
hoitoyhdistyksen varojen käytöstä.

25 §

Riistanhoitoyhdistyksen kirjanpito ja tilin-
tarkastus

Riistanhoitoyhdistyksen kirjanpitovelvolli-
suuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen so-
velletaan, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Riistanhoitoyhdistyksen tilintarkastukseen
sovelletaan, mitä yhdistyslain 38 a §:ssä sää-
detään.

Maa- ja metsätalousministeriö tai Suomen
riistakeskus voivat määrätä tilintarkastajan
tarkastamaan riistanhoitoyhdistyksen tilit.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

26 §

Hallintomenettely Suomen riistakeskuksessa
ja riistanhoitoyhdistyksissä

Julkisten hallintotehtävien hoitamiseen so-
velletaan, mitä hallintolaissa (434/2003), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa, saamen kielilaissa (1086/2003)
ja sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

Suomen riistakeskuksessa ja riistanhoito-
yhdistyksissä käytettävästä kielestä on voi-
massa, mitä kielilain (423/2003) 25 §:ssä sää-
detään.

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;
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3) johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämi-
sestä;

4) muista toimihenkilöistä kuin johtajasta
ja julkisten hallintotehtävien päälliköstä ja
heidän tehtävistään siltä osin kuin siitä 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 asi-
oista; 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
säädetä tässä laissa tai valtioneuvoston ase-
tuksessa.

28 §

Päätöksentekomenettely

Edellä 3—5, 13, 16 ja 17 §:ssä tarkoitetun
toimielimen päätökseksi tulee mielipide, joka
on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaa-
leissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.
Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksen
tuloksen puheenjohtajan mielipide, paitsi
vaalissa arpa.

29 §

Oikeuskelpoisuus, oikeustoimikelpoisuus, ni-
menkirjoittajat ja tiedoksiannon vastaanotto

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdis-
tykset voivat saada nimiinsä oikeuksia ja
tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omai-

suutta sekä hakea, kantaa ja vastata tuomiois-
tuimissa ja muiden viranomaisten luona.

Suomen riistakeskuksen nimen kirjoittaa
Suomen riistakeskuksen hallituksen puheen-
johtaja tai hänen ollessaan estynyt varapu-
heenjohtaja yhdessä Suomen riistakeskuksen
johtajan kanssa tai työjärjestyksessä määrä-
tyn toimihenkilön kanssa. Suomen riistakes-
kuksen johtaja tai työjärjestyksessä määrätty
toimihenkilö voi kuitenkin kirjoittaa Suomen
riistakeskuksen nimen merkitykseltään vähäi-
sissä sekä hallituksen erikseen päättämissä
asioissa. Julkisten hallintotehtävien osalta
Suomen riistakeskuksen nimen kirjoittaa jul-
kisten hallintotehtävien päällikkö tai hänen
määräämänsä toimihenkilö.

Riistanhoitoyhdistyksen nimen kirjoittavat
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituk-
sen jäsenen tai toiminnanohjaajan kanssa.
Toiminnanohjaaja voi kuitenkin kirjoittaa
riistanhoitoyhdistyksen nimen merkityksel-
tään vähäisissä sekä hallituksen erikseen
päättämissä asioissa.

Suomen riistakeskukselle toimitettu haaste
ja muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi,
kun se on annettu tiedoksi Suomen riistakes-
kuksen hallituksen puheenjohtajalle tai vara-
puheenjohtajalle taikka Suomen riistakeskuk-
sen johtajalle. Haaste ja muu tiedoksianto
katsotaan toimitetuksi riistanhoitoyhdistyk-
selle, kun se on annettu tiedoksi jollekin 3
momentissa mainituista henkilöistä.

30 §

Oikaisuvaatimusmenettely

Suomen riistakeskuksen muuhun kuin
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun
päätökseen ja riistanhoitoyhdistyksen metsäs-
täjätutkinnon tai ampumakokeen hyväksy-
mistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua Suomen riistakeskukselta siten kuin hal-
lintolaissa säädetään.

31 §

Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen 2 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettuun ja oikaisuvaatimuk-
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sen johdosta annettuun päätökseen haetaan
muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen
valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksi saamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yksittäistä
lupaa koskeva Suomen riistakeskuksen pää-
tös voidaan panna täytäntöön muutoksenha-
usta huolimatta. Muutoksenhakuviranomai-
nen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytän-
töönpanon.

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään muutoksenhausta hallintoviranomai-
sen päätökseen.

32 §

Toiminnan rahoitus

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyh-
distysten toiminnan rahoituksesta säädetään
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetussa laissa.

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdis-
tykset voivat hakea, ottaa vastaan ja hallin-
noida myös muita varoja ja tuloja.

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyh-
distysten muut tulot on käytettävä toimin-
nasta syntyneisiin menoihin voittoa tuotta-
matta.

33 §

Suoritteista perittävät maksut

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyh-
distysten suoritteista perittäviin maksuihin
sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään.

34 §

Varojen käytön valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo Suo-
men riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistys-
ten varojen käyttöä. Valvontaa varten riistan-
hoitoyhdistysten ja Suomen riistakeskuksen
on annettava maa- ja metsätalousministeriölle
sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

35 §

Elinkeinon harjoittaminen

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdis-
tykset saavat harjoittaa sellaista elinkeinotoi-
mintaa, joka tukee niiden tarkoituksen toteu-
tumista eikä vaaranna niiden puolueetto-
muutta julkisten hallintotehtävien hoitami-
sessa.

4 luku

Voimaantulo

36 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.

Maa- ja metsätalousministeriö voi ryhtyä
ennen tämän lain voimaantuloa täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimiin.

37 §

Tehtäviä, oikeuksia ja velvoitteita koskevat
siirtymäsäännökset

Suomen riistakeskuksen käsiteltäviksi ja
ratkaistaviksi siirtyvät tämän lain tullessa
voimaan Metsästäjäin keskusjärjestössä ja
riistanhoitopiireissä vireillä olevat asiat. Suo-
men riistakeskukselle siirtyvät Metsästäjäin
keskusjärjestöä ja riistanhoitopiirejä koskevat
oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoit-
teet.

Tämän lain voimaan tullessa voimassaole-
vat riistanhoitopiirien antamat luvat, hyväk-
synnät, kiellot, rajoitukset ja päätökset jäävät
voimaan niissä mainituilla ehdoilla.

38 §

Riistanhoitoyhdistyksiä koskevat siirtymä-
säännökset

Tämän lain voimaan tullessa toimivat riis-
tanhoitoyhdistykset jatkavat toimintaansa toi-
minta-alueillaan. Suomen riistakeskuksen tu-
lee viimeistään 31 joulukuuta 2013 vahvistaa
riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueet 11 §:n
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1 momentin mukaisiksi asianomaisen riistan-
hoitoyhdistyksen tai asianomaisten riistanhoi-
toyhdistysten esityksestä.

39 §

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Metsästäjäin keskusjärjestön ja riistanhoi-
topiirien työsopimussuhteinen henkilöstö ja
tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa
Suomen riistakeskukseen työsopimuslain
(55/2001) 1 luvun 10 §:ssä liikkeen luovutuk-
sesta säädettyjen periaatteiden mukaisesti.
Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä
palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja vel-
vollisuudet sekä euromääräisen palkkansa.

Suomen riistakeskuksella ei ole oikeutta
irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään
työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun
liikkeen luovutuksen perusteella.

Suomen riistakeskuksen tulee sijoittaa hen-
kilön tehtävä kolmen vuoden aikana tämän
lain voimaantulosta samalle työttömyysturva-
lain (1290/2002) 1 luvun 9 §:ssä tarkoitetulle
työssäkäyntialueelle, missä henkilö on hoita-
nut tehtäväänsä ennen tämän lain voimaantu-
loa, jollei muuta sovita. Suomen riistakes-
kuksen avoimeksi tulevat tehtävät tai perus-
tettavat uudet toimet tai tehtävät, lukuun otta-
matta Suomen riistakeskuksen johtajan ja jul-
kisten hallintotehtävien päällikön tehtäviä,
voidaan täyttää haettavaksi julistamatta siir-
tyvällä henkilöstöllä, jos henkilö antaa toi-
men täyttöön suostumuksensa.

Uudistuksesta aiheutuvat mahdolliset toi-
mipaikkamuutokset toteutetaan kolmen vuo-
den siirtymäajan jälkeen, jollei työntekijä
anna tätä ennen kirjallista suostumusta muu-
toksiin. Toimipaikkaa voidaan kuitenkin
muuttaa työnantajan päätöksellä työssäkäyn-
tialueella.

40 §

Suomen riistakeskuksen perustamista koske-
vat siirtymäsäännökset

Metsästäjäin keskusjärjestön hallitus toimii
Suomen riistakeskuksen hallituksena, kunnes
tämän lain mukainen hallitus on nimetty.
Metsästäjäin keskusjärjestön toiminnanjoh-

taja toimii Suomen riistakeskuksen johtajana
ja apulaistoiminnanjohtaja julkisten hallinto-
tehtävien päällikkönä, kunnes johtaja ja jul-
kisten hallintotehtävien päällikkö on tämän
lain nojalla nimitetty. Suomen riistakeskuk-
sen johtaja ja julkisten hallintotehtävien pääl-
likkö on nimitettävä viimeistään 30 syys-
kuuta 2011.

Riistanhoitopiirien toimistot ja riistanhoi-
topiirien toiminta-alueet muodostavat Suo-
men riistakeskuksen aluetoimistot ja toi-
minta-alueet, kunnes Suomen riistakeskuksen
työjärjestys on tämän lain nojalla vahvistettu.
Työjärjestys on vahvistettava viimeistään 31
joulukuuta 2011.

Riistanhoitopiirien metsästyslain 9 luvun
mukaiset kokoukset toimivat 31 päivään
maaliskuuta 2011 asti Suomen riistakeskuk-
sen aluekokouksina. Kokouksissa tehdään
esitykset sekä alueelliseen riistaneuvostoon
että valtakunnalliseen riistaneuvostoon nimi-
tettävistä riistanhoitomaksun suorittaneista
jäsenistä. Maa- ja metsätalousministeriö ni-
mittää sekä alueelliset riistaneuvostot että
valtakunnallisen riistaneuvoston viimeistään
30 huhtikuuta 2011. Suomen riistakeskuksen
hallitus nimitetään viimeistään 31 toukokuuta
2011.

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
riistanhoitoyhdistyksen toimialueen merki-
tyksellisten maanomistajajärjestöjen jäsenen
riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen valitsee
15 huhtikuuta 2011 mennessä Suomen riista-
keskus kuultuaan riistanhoitoyhdistyksiä sekä
näiden toimialueiden merkityksellisiä maan-
omistajajärjestöjä. Näin valittu edustaja toi-
mii hallituksessa vuoden 2012 riistanhoitoyh-
distyksen vuosikokoukseen asti.

41 §

Metsästyksenvalvojia sekä ampumakokeen ja
metsästäjätutkinnon vastaanottajia koskevat

siirtymäsäännökset

Metsästyksenvalvojan peruskoulutusta
vastaavan aikaisemman koulutuksen suoritta-
nut voidaan 21 §:n 1 momentin 2 kohdan
estämättä nimittää metsästyksenvalvojaksi
uudelleen hänen hakiessaan metsästyksenval-
vojaksi nimittämistä kuuden kuukauden kulu-
essa aikaisemman metsästyksenvalvojaksi ni-
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mittämisen päättymisestä. Vastaavasti tämän
lain voimaan tullessa metsästäjätutkinnon ja
ampumakokeen vastaanottajina toimivat voi-
vat hakea nimittämistä uudelleen. Nimittämi-
sen edellytyksenä on tällöinkin, että hakija on

suorittanut hyväksytysti säädetyn kertauskou-
lutuksen.

Metsästyksenvalvojaksi nimittämisen joh-
dosta aikaisempi voimassa oleva metsästyk-
senvalvojaksi hyväksyminen raukeaa.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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