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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 julkishallin-
nossa yleisesti maksettavia palkkioita ja kor-
vauksia.

8 a §

Julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset

Maa- ja metsätalousministeriö määrää jul-
kisten hallintotehtävien päällikön sijaiset jul-
kisten hallintotehtävien päällikön esityksestä.

Sijaiseksi voidaan määrätä henkilö, joka
täyttää julkisten hallintotehtävien päällikölle
6 §:n 4 momentissa säädetyt kelpoisuusvaati-
mukset.

9 §

Suomen riistakeskuksen kirjanpito ja
tilintarkastus

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:
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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 julkisten hal-
lintotehtävien päällikön sijaisuudesta;

6) aluekokousten, alueellisten riistaneu-
vostojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja
hallituksen kokousten koollekutsumismenet-
telyistä 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.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012. Sen 9 §:n 3 momenttia sovelle-
taan kuitenkin jo 1 päivästä maaliskuuta
2011.
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