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Riistanhoitopiirit ja MKJ yhdistetään Suomen
riistakeskukseksi
Riistanhoitoyhdistykset jatkavat ennallaan, joskin
yhdistystä koskeviin lakipykäliin tulee tarkennuksia
Perustetaan alueelliset riistaneuvostot ja
valtakunnallinen riistaneuvosto. Ovat strategisia
riistapolitiikkaa suunnittelevia ja sidosryhmiä
osallistavia toimielimiä
Julkiset hallintotehtävät (esim. pyyntilupahallinto)
eriytetään riistakeskuksen muista toiminnoista
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

11.3.2011

Riistahallinnon yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
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Julkisen
riistakonsernin
strategia,
2010

11.3.2011

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN TEHTÄVÄ
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Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka tehtävä määritellään
riistahallintolain 1§:ssä

Suomen riistakeskuksen tehtävänä on:
- edistää kestävää riistataloutta ja
- tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä
- huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta
ja
- hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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SITOUTUMINEN SYNTYY SOPIMISESTA
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Suomalaista
riistataloutta ja
metsästystä voidaan
hallinnoida hyvin
vain sopimalla ja
sitoutumalla.






Riistakeskus
MMM

ALUETOIMISTO
ALUENEUVOSTO

Metsästysseura
/seurue

RHY

Metsästäjä

Yhteislupa

Sidosryhmät

Yhteiset neuvottelut ja sopiminen luovat sitoutumisen ketjun, johon
perustuu myös vapaaehtoistyö ja riistahallinnon avustaminen
Metsästysasioiden hallinnointi tapahtuu nykyisin yhä enemmän
vapaaehtoismenettelyin
Juridiikka (esim. pyyntilupahallinto) on laajan sopimus- ja
neuvottelumenettelyn sinetöivä perälauta.
Suomen riistakeskuksen perustaminen -projekti, Reijo Orava

11.3.2011

Riistakeskus on palveluorganisaatio
6

Riistanhoitoyhdistysten

vapaaehtoisprosessit
(380 htv)

Riistakeskuksen prosessit (noin 65 htv)

ASIAKKAAT
(ihminen,
suhde
riistaeläimiin)
•metsästää
•hyötyy
•kärsii
•käyttää
•nauttii
•pelkää
•tarkkailee
•suojelee

Julkisen riistakonsernin muut prosessit (noin 50 htv)
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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RIISTAKANNAT
-luonnon
itseisarvo

RHL 2 § Suomen riistakeskuksen tehtävät
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Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa (615/1993) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetussa laissa (616/1993) säädetyt tehtävät;
2) metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä nimittämiensä riistanhoitoyhdistysten
toimihenkilöiden tehtävien hoitamiseen liittyvän riittävän vakuutusturvan
hankkiminen 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) 25 §:ssä tarkoitetuissa maastotarkastuksissa
toimivien riistanhoitoyhdistysten edustajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;
sekä
6) muut Suomen riistakeskukselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset
hallintotehtävät.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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RHL 2 § Suomen riistakeskuksen tehtävät
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Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän yleisen edun valvonta;
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 valmistelu, laatiminen
ja päivittäminen;
5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
6) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan edistäminen ja riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden
kouluttaminen;
8) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen;
9) tiedotus ja viestintä;
10) Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten yhteisten tietojärjestelmien, tietovarantojen ja
tietopalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimialan yhteisten tietojärjestelmien,
tietovarantojen ja tietopalveluiden kehittämiseen osallistuminen;
11) kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen; sekä
12) muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä.
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

11.3.2011
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MKJ ja riistanhoitopiirit yhdistyvät
Suomen riistakeskukseksi
Riistanhoitopiirin toimisto jatkaa
riistakeskuksen aluetoimistona






Lappi

Aluetoimisto on riistakeskuksen ovi ja ikkuna
omalla toimialueellaan

Oulu

Sama henkilöstö, sama osoite

Riistakeskuksen toiminta-alueiden nimet:


SUOMEN RIISTAKESKUS, Oulu



FINLANDS VILTCENTRAL, Kust-Österbotten

Kainuu
Kust-Österbotten
Rannikko-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Satakunta

PohjoisSavo
Keski-Suomi

PohjoisHäme
Etelä- Häme

VarsinaisSuomi

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

Etelä-Savo

KaakkoisSuomi

Uusimaa
11.3.2011
Nyland

PohjoisKarjala

Riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät
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Luottamushenkilöt eivät osallistu julkisten hallintotehtävien
hoitamiseen (perustuslaki)
Lupien hakeminen ja riistanhoitoyhdistysten lausunnot
ennallaan
Pyyntiluvat  poikkeusluvat, päätösprosessi erilainen
Lupahakemukset käsitellään ja päätökset valmistelaan
aluetoimistossa



Pyyntiluvista päättää aluepäättäjä (yleensä riistapäällikkö)
Poikkeuslupapäätökset tehdään esittelystä




Päätöksen valmistelija esittelee
Julkisten hallintotehtävien päällikkö tai hänen määräämänsä muu toimihenkilö
päättää (tehdään sähköisesti ja nopeasti)

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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Metsästysaikojen säätely (ML 38§)
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Ennen riistanhoitopiirin päätöksellä, nyt ministeriön asetuksella
MMM päättää asianomaisia riistanhoitoyhdistyksiä kuultuaan
Päätöksen teko myöhentyy (elokuun loppu…syyskuu), asetus
tulee voimaan 2 viikon kuluttua sen antamisesta
Päätökset tehdään riistalaskentojen tulosten valmistuttua,
päätökset perustuvat yksinomaan riistakantojen runsauden
kehitykseen
Päätökset ja rajoitukset suuralueittain, yhtenäisemmät
käytännöt
Tiedottaminen ensisijaisesti Internetin kautta

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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Vaikutukset riistanhoitoyhdistyksiin (rhy)
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Yhdistyksen julkiset hallintotehtävät määritellään
Hallituksen jäsenten erovuoroisuus- järjestelmässä
palataan vanhaan (kolmasosa erovuorossa vuosittain)
Hallitukseen maanomistajatahojen edustaja
Jäsenyyspykälää tarkennetaan
Toimihenkilöiden nimittämiselle säännöksiä
Toiminta-alueista tarkemmat säännöksiä
Yhdistysten lakkauttamisesta ja yhdistymisestä uudet
säännökset (vapaaehtoisuus keskeinen periaate)
Suomen riistakeskukselle säädetään tehtäviä
riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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Toimielimistä, niiden nimittämisestä ja tehtävistä

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

11.3.2011

Toimielinten nimittäminen
RIISTANHOITOYHDISTYSTEN KOKOUKSET
(298)
14
Esitys luottamushenkilöiden osalta: (4.3.2011 mennessä aluetoimistoon)
• ehdokas alueellisen riistaneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi
• ehdokas valtakunnallisen riistaneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi

Riistanhoitoyhdistysten
aluekokoukset 15 kpl

15 kpl

Aluekokouksen esitys:
•
alueen edustajasta RK:n hallituksen
jäseneksi ja hänen varajäsenekseen

Esitys luottamushenkilöiden osalta

Valtakunnallinen
riistaneuvosto

(15.4.2011mennessä ministeriöön, aluetoimisto
vastaa):

• alueellisen riistaneuvoston kokoonpanoksi (6
+ 6 varajäsentä)
• alueellisen riistaneuvoston puheenjohtajasta
ja varapuheenjohtajasta
• esitys valtakunnallisen riistaneuvoston
jäseneksi (1+1 varajäsen)

Alueelliset riistaneuvostot

Nimitys
30.4.
mennessä

Esitys:
•
hallituksen jäsenistä luottamushenkilöiden osalta
•
Puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta

Riistakeskuksen hallitus

Ministeriö

Nimitys
31.5. mennessä

11.3.2011

Suomen riistakeskuksen perustaminen -

Alueellinen riistaneuvosto
15

MIKÄ SE ON ?
 Strateginen toimielin
 Sidosryhmätyön
toteuttaja
 Tavoitteena
maakunnan
riistakonfliktien
hallinta

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke



MMM nimittää, kokoonpano:
 6 riistanhoitoyhdistysten
aluekokouksen esittämää
jäsentä + varajäsenet
 Maakuntaliiton edustaja
 ELY-keskuksen edustaja
 Metsäkeskuksen edustaja
 Alueellisesti merkittävän
maanomistajatahon edustaja
 Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja rhyedustajista
11.3.2011

Alueellinen riistaneuvosto
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Asetusluonnos 7 §

RHL 5 §
Alueelliset riistaneuvostot

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ALUEELLISEN
RIISTANEUVOSTON TEHTÄVÄT

Suomen riistakeskuksen yhteydessä
toimivat alueelliset riistaneuvostot.
Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä
on käsitellä riistataloutta koskevia
asioita sekä tukea, ohjata ja avustaa
Suomen riistakeskuksen aluetoimiston
toimintaa muissa kuin julkisissa
hallinto tehtävissä ja
henkilöstöhallinnossa.

Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä on:

Alueellisen riistaneuvoston tehtävistä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksessa.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

1) osallistua Suomen riistakeskusta koskevaan
strategiseen suunnitteluun ja valmisteluun aluetasolla;
2) osallistua riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja
niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien
alueelliseen valmistelu- ja päivittämistyöhön ja
huolehtia hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä
alueellisesta sidosryhmien kuulemisesta;
3) osallistua riistatalouden suunnitteluun aluetasolla
sekä huolehtia tähän liittyen alueellisesta
sidosryhmien kuulemisesta;
4) käsitellä aluekokouksen aloitteet ja päättää
jatkotoimista;
5) seurata toiminta-alueen riistataloutta ja tehdä sitä
koskevia esityksiä.
11.3.2011

17

Vaikutukset riistanhoitoyhdistyksiin

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

11.3.2011

Rhl 10§ Riistanhoitoyhdistys on:
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Riistanhoitoyhdistys on



riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetussa laissa tarkoitetun

riistanhoitomaksun
maksaneiden
metsästäjien
omatoimisuuteen
perustuva itsenäinen
toimija, jolla on oma
maantieteellinen
toiminta-alue.
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke





Riistanhoitoyhdistys vastaa


kestävän riistatalouden edistämisestä
toiminta-alueellaan,



huolehtii metsästäjien
vapaaehtoistoiminnan edistämisestä
ja organisoinnista



sekä hoitaa sille säädetyt julkiset
hallintotehtävät.

Suomen riistakeskus ohjaa ja valvoo
riistanhoitoyhdistysten toimintaa.

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


YHDISTYSLAIN §:t esityksen lopussa

11.3.2011

11§ Rhy:n toiminta-alue ja niiden muutokset
19




Riistahallintolaki
Riistanhoitoyhdistyksen
toiminta-alue on kunnan tai
useamman kunnan alue.
Riistanhoitoyhdistyksen toimintaalue voi poiketa erityisestä syystä
kunnan rajoista, mikäli se
maantieteellisesti tai paikkakunnan olojen vuoksi on
tarkoituksenmukaista.
(Tässä tapauksessa
riistanhoitoyhdistyksen rajojen on
kuitenkin perustuttava
kiinteistörekisterilain (392/1985) 3
§:n mukaiseen kyläjaotukseen siten,
että riistanhoitoyhdistyksen toimintaalue on yhtenäinen.)

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke



Riistanhoitoyhdistysten
toiminta-alueet vahvistaa
Suomen riistakeskus
asianomaisen
riistanhoitoyhdistyksen tai
asianomaisten
riistanhoitoyhdistysten
esityksestä. (vuoden 2013
loppuun mennessä)

11.3.2011

RHL 12§ Riistanhoitoyhdistysten
yhdistäminen ja jakautuminen
20




Riistanhoitoyhdistykset, jotka haluavat
yhdistyä, tekevät asiasta yhteisen
esityksen Suomen riistakeskukselle.
Esityksen tekemisestä päätetään
riistanhoitoyhdistysten kokouksissa. Esityksen tulee sisältää ehdotus
perustettavan riistanhoitoyhdistyksen
toiminta-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 riistakeskuksen perustaminen -hanke



Suomen riistakeskus tekee
päätöksen riistanhoitoyhdistysten
yhdistämisestä ja jakautumisesta
1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
esitysten perusteella. Uusi
riistanhoitoyhdistys aloittaa
toimintansa päätöstä seuraavan
kalenterivuoden alusta. Uuden
riistanhoitoyhdistyksen tulee
kuitenkin pitää
riistanhoitoyhdistyksen kokous
hallituksen valitsemiseksi kahden
kuukauden kuluessa Suomen
riistakeskuksen tekemästä
päätöksestä.

11.3.2011

13 § Aluekokoukset
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Aluekokoukset ovat Suomen
riistakeskuksen toiminta-alueiden
riistanhoitoyhdistysten asettamien
edustajien muodostamia kokouksia. Kukin toiminta-alueella
toimiva riistanhoitoyhdistys voi
valita yhden edustajan ja hänelle
varaedustajan aluekokoukseen.
Kullakin edustajalla on
aluekokouksessa käytettävissään
yksi ääni. Kokous valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke



Aluekokous pidetään kerran
vuodessa. Lisäksi ylimääräinen
kokous pidetään, jos alueellinen
riistaneuvosto niin päättää tai
jos vähintään kolmannes alueella
toimivista riistanhoitoyhdistysten
hallituksista määrätyn asian
käsittelemistä varten pyytää sitä
kirjallisesti Suomen
riistakeskukselta. Aluekokouksen
tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

11.3.2011

14 § Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät
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Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1.

2.

3.

4.

metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen
järjestäminen;
riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
sekä
metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten
avustaminen metsästyksen valvonnassa.
muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset
hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat: (jatkuu seuraava dia)

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

11.3.2011

14 § Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät,
jatkuu
23

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1.
2.
3.

4.

5.

kestävän riistatalouden edistäminen;
kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan
elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen
edistäminen;
metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutusja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä;
sekä
muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen
riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

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

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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15 § Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys
24




Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua
jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka
toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää tai
siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toimintaalueella olevassa kunnassa hänellä on
kotipaikka. Henkilö ei voi samanaikaisesti olla
usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos henkilö
ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, hänet
merkitään metsästäjärekisteriin kotikuntansa
perusteella.
Metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen
henkilön tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen
jäsenyydestä metsästäjätutkinnon vastaanottajalle, joka huolehtii ilmoituksen
lähettämisestä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 a § : ssä tarkoitettuun metsästäjärekisteriin.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke





Riistanhoitomaksun suorittaneen henkilön tulee
ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden
muuttumisesta metsästäjärekisteriin.
Riistanhoitoyhdistystä ei voi vaihtaa riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen kesken
metsästyslain 4 § :ssä tarkoitettua metsästysvuotta.
Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos
riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö
määrätään metsästyskieltoon

11.3.2011

16 § Riistanhoitoyhdistyksen kokoukset
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Riistanhoitoyhdistyksen päätösvaltaa
käyttää riistanhoitoyhdistyksen
vuosikokous. Vuosikokous valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan.
Vuosikokouksessa kullakin 18 vuotta
täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.
Vähintään 18 vuotta täyttänyt jäsen
voi valtuuttaa toisen jäsenen
edustamaan itseään
vuosikokouksessa. Kukaan ei saa
kuitenkaan edustaa useampaa kuin
viittä poissa olevaa jäsentä. Alle 18vuotiailla riistanhoitoyhdistyksen
jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus
riistanhoitoyhdistyksen
vuosikokouksessa.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke



Riistanhoitoyhdistyksen
ylimääräinen kokous pidetään,
kun riistanhoitoyhdistyksen
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai vähintään yksi kymmenesosa
riistanhoitoyhdistyksen 18 vuotta
täyttäneistä jäsenistä
ilmoittamaansa asiaa varten
riistanhoitoyhdistyksen
hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää. Ylimääräisestä kokouksesta
on muutoin voimassa, mitä 1
momentissa vuosikokouksesta
säädetään.
11.3.2011

RHY:n hallitus ja toiminnanohjaaja
26



17 § Hallitus








Valitaan 5…8 jäsentä +
varajäsenet täysvaltaisista
yhdistyksen jäsenistä
Yksi jäsen + varajäsen
merkittävän
maanomistajajärjestön
esittämistä ehdokkaista
ML 8 §:n alueella yksi
Metsähallituksen
määräämä jäsen ja
varajäsen
1/3 vuosittain erovuorossa

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke



19 §
Riistanhoitoyhdistyksen
toiminnanohjaaja






Riistanhoitoyhdistyksellä on
työsuhteinen
toiminnanohjaaja.
Toiminnanohjaajan ottaa ja
erottaa
riistanhoitoyhdistyksen
hallitus.
Toiminnanohjaajan tehtävistä
säädetään valtioneuvoston
asetuksella.
11.3.2011

18 §Yhdistyslain säännösten soveltaminen
riistanhoitoyhdistykseen (Yhdistyslain §:t esityksen lopussa)
27



Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ja
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kokoukseen
sovelletaan yhdistyslain








26 §:ää esteellisyydestä,
31 §:n 1 ja 2 momenttia pöytäkirjan laatimisesta,
32 §:ää päätöksen moitteenvaraisuudesta,
33 §:ää päätöksen mitättömyydestä ja
34 §:ää täytäntöönpanokiellosta.

Pöytäkirjan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) säädetään.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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RHY:n toimihenkilöt (julkisen hallintotehtävän
hoitajia)
28

20 § Riistanhoitoyhdistyksen muut
toimihenkilöt




Riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsästyksenvalvojia, metsästäjätutkintojen ja
ampumakokeiden vastaanottajia sekä
muita riistanhoitoyhdistyksen toiminnan
kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä.
Riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöksi
voidaan nimittää se, joka:


on täyttänyt 18 vuotta;



on täysivaltainen; ja



tunnetaan rehelliseksi ja
luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.
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21 § Erityiset koulutusvaatimukset
Metsästyksenvalvojaksi sekä
ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon
vastaanottajaksi voidaan nimittää henkilö,
joka on:
1.
hyväksytysti suorittanut Suomen
riistakeskuksen järjestämän kyseisen
tehtävän vaatiman koulutuksen; tai
2.
hyväksytysti suorittanut aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen uuden
nimityksen hakemista Suomen
riistakeskuksen järjestämän kyseisen
tehtävän vaatiman kertauskoulutuksen,
jos nimittämistä hakeva on jo
aikaisemmin nimitetty vastaavaan
tehtävään 1 kohdan perusteella.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin 1 momentissa mainituista
koulutuksista.
Kts siirtymäsäännös 41 §
11.3.2011

Julkiset hallintotehtävät - vaikutuksia rhy:iin
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14 § Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

2 § Suomen riistakeskuksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät
ovat:

Suomen riistakeskuksen julkisia hallintotehtäviä ovat:

1.

2.

3.

4.

.

metsästyslaissa tarkoitettujen
ampumakokeiden sekä
riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetussa laissa
tarkoitettujen metsästäjätutkintojen
järjestäminen;

riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin
maastotarkastuksiin osallistuminen; sekä
metsästyslain noudattamisen valvonnasta
vastaavien viranomaisten avustaminen
metsästyksen valvonnassa.
muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai
muun lain mukaan kuuluvat julkiset
hallintotehtävät.
Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke

1) metsästyslaissa sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetussa laissa säädetyt tehtävät; (LUPAHLLINTOA)

2) metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä asettamiensa
riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tehtävien hoitamiseen
liittyvän riittävän vakuutusturvan hankkiminen ja voimassa
pitäminen;

3) riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien

nimittäminen , ohjaus ja valvonta;
4) riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon
vastaanottajien sekä ampumakokeiden
vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja
valvonta; sekä
5) riistavahinkolaissa tarkoitettujen
riistanhoitoyhdistysten
riistavahinkokatselmuksissa toimivien
edustajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta.
11.3.2011

Toimihenkilövaltuutuksia koskevat
siirtymäsäännökset (rhl 41 §)
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Metsästyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman
koulutuksen suorittanut voidaan 21 §:n 1 momentin 2 kohdan
estämättä nimittää metsästyksenvalvojaksi uudelleen hänen
hakiessaan metsästyksenvalvojaksi nimittämistä kuuden
kuukauden kuluessa aikaisemman metsästyksenvalvojaksi
nimittämisen päättymisestä.



Vastaavasti tämän lain voimaan tullessa metsästäjätutkinnon ja
ampumakokeen vastaanottajina toimivat voivat hakea nimittämistä
uudelleen. Nimittämisen edellytyksenä on tällöinkin, että hakija on
suorittanut hyväksytysti säädetyn kertauskoulutuksen.



Metsästyksenvalvojaksi nimittämisen johdosta aikaisempi
voimassa oleva metsästyksenvalvojaksi hyväksyminen raukeaa.

Suomen riistakeskuksen perustaminen -hanke
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Metsästyksenvalvojan tehtävät ja oikeudet
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23 § Metsästyksenvalvojan
tehtävät ja oikeudet
Metsästyksenvalvojan tehtävänä on
seurata metsästyksen ja
riistanhoidon lainmukaisuutta
toiminta-alueellaan ja ilmoittaa
tarvittaessa havainnoistaan
metsästyslain noudattamisen
valvonnasta vastaaville
viranomaisille, Suomen
riistakeskukselle, metsästysoikeuden
haltijoille ja metsästysoikeuden
omistajille sekä tässä tarkoituksessa
toimia poliisin ja muiden
viranomaisten apuna.
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Metsästyksenvalvojalla on
tehtäväänsä suorittaessaan oikeus
tarkastaa metsästäjän
 henkilöllisyys,
 metsästysoikeus,
 riistanhoitomaksun suorittaminen ja
 ampumakokeen suorittaminen.
 metsästyksenvalvojalla on lisäksi
oikeus tarkistaa pyyntivälineet ja menetelmät.
Metsästyksenvalvojalla on velvollisuus
esittää todistus oikeudestaan toimia
metsästyksenvalvojana sitä
pyydettäessä.

11.3.2011

Muita määräyksiä
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24 § Rikosoikeudellinen
virkavastuu
riistanhoitoyhdistyksessä
Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen
jäseniin sekä sen toimihenkilöihin
sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä
silloin, kun nämä henkilöt hoitavat
julkisia hallintotehtäviä tai päättävät
riistanhoitoyhdistyksen varojen
käytöstä.


1) Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos
sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla
tarkoitetaan voimassa olevan tilintarkastuslain
mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa.
2) Toiminnantarkastajana voi toimia henkilö, joka
voisi toimia ko. yhdistyksen hallituksen
jäsenenä.
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25 § Riistanhoitoyhdistyksen
kirjanpito ja tilintarkastus
Riistanhoitoyhdistyksen
kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon
ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä
kirjanpitolaissa säädetään.
Riistanhoitoyhdistyksen
tilintarkastukseen sovelletaan, mitä
yhdistyslain 38 a §:ssä säädetään.
1)
Maa- ja metsätalousministeriö tai
Suomen riistakeskus voivat määrätä
tilintarkastajan tarkastamaan
riistanhoitoyhdistyksen tilit.
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RK:n tehtävien vaikutuksia rhy:een
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1 § Perustehtävä:

2 § Suomen RK:n tehtävät

”Riistanhoitoyhdistysten
toiminnan tukeminen”





otetaan huomioon Suomen
riistakeskuksen
prosessiorganisaation
suunnittelussa
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metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä

nimittämiensä
riistanhoitoyhdistysten
toimihenkilöiden tehtävien
hoitamiseen liittyvän riittävän
vakuutusturvan hankkiminen ja
voimassa pitäminen
riistanhoitoyhdistysten toiminnan
edistäminen ja
riistanhoitoyhdistysten
toimihenkilöiden kouluttaminen;
riistanhoitoyhdistysten ja Suomen
riistakeskuksen yhteisten
tietojärjestelmien, tietovarantojen
ja tietopalveluiden ylläpitäminen
ja kehittäminen
11.3.2011

Yhdistyslaki 2 §
Soveltamisalan rajoitukset
34







Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai
muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen
osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on
pääasiassa taloudellinen.
Yhteisöön, joka on lailla tai asetuksella järjestetty erityistä
tarkoitusta varten, tätä lakia sovelletaan vain sikäli kuin
niin on erikseen säädetty.
Uskonnollisista yhdyskunnista on voimassa, mitä niistä on
erikseen säädetty.
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Yhdistyslaki 26 §
Esteellisyys yhdistyksen
kokouksessa

35







Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä
päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon
kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan
tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta,
tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden
myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.
(16.7.2010/678)
Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden
esteellisyydestä on säädetty, koskee myös heidän asiamiestään
tai edustajaansa.
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Yhdistyslaki 31§
Pöytäkirjan laatiminen
36






Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa
tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen
puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa
sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä
hyväksyttävä.
Jos päätösvaltaa on käytetty ilman kokousta erillisissä
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen hallituksen on huolehdittava
siitä, että menettelystä päätöksenteossa, äänten laskennasta ja sen
tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laaditaan päivätty ja hallituksen
puheenjohtajan allekirjoittama pöytäkirja. (16.7.2010/678)
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada 1 ja 2 momentissa
tarkoitetut pöytäkirjat nähtäväkseen.
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Yhdistyslaki 32 §
Päätöksen moitteenvaraisuus
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Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä
tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi
yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä
vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta
moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa
myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen
tekemisestä tai, jos päätös on tehty ilman kokousta erillisissä
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty. Jollei kannetta nosteta
määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä. (16.7.2010/678)
Jos yhdistyksen hallitus on nostanut kanteen, yhdistyksen kokous on
viipymättä kutsuttava koolle valitsemaan edustaja vastaamaan
yhdistyksen puolesta.
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Yhdistyslaki 33 §
Päätöksen mitättömyys
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Päätös on moitekanteesta riippumatta mitätön, jos se
loukkaa sivullisen oikeutta.
Mitätön on myös päätös, joka vähentää yhdistyksen
jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua
yhdistyksessä taikka sisällöltään tai
päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen
yhdenvertaisuutta, jollei 27 §:n 3 momentista muuta johdu.
Yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen sekä se, joka
katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, voi nostaa
kanteen yhdistystä vastaan sen vahvistamiseksi, että
yhdistyksen päätös on mitätön.
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Yhdistyslaki 34 §
Täytäntöönpanokielto
39





Kun kanne yhdistystä vastaan on pantu vireille,
tuomioistuin voi kieltää yhdistyksen päätöksen
täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.
Tällainen kielto tai määräys voidaan myös
peruuttaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tuomioistuimen
päätökseen ei saa erikseen hakea
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