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Riistahallintolaki voimaan 1.3.2011

• Riistanhoitopiirit ja MKJ yhdistettiin 
Suomen riistakeskukseksi 

• Riistanhoitoyhdistykset jatkavat ennallaan, joskin 
yhdistyksiä koskeviin lakipykäliin tuli tarkennuksia
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yhdistyksiä koskeviin lakipykäliin tuli tarkennuksia

• Perustettiin alueelliset riistaneuvostot ja 
valtakunnallinen riistaneuvosto. Ovat strategisia 

riistapolitiikkaa suunnittelevia ja sidosryhmiä 

osallistavia toimielimiä



SUOMEN RIISTAKESKUKSEN TEHTÄVÄ 

• Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos

• tehtävä määritellään riistahallintolain 1 §:ssä

Suomen riistakeskuksen tehtävänä on:

- edistää kestävää riistataloutta ja 
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- edistää kestävää riistataloutta ja 

- tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä

- huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta

ja 

- hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.



Riistakeskuksen prosessikartta

Prosessikartta Sovita ikkunaan
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Valtakunnallinen riistaneuvosto
RHA 4 §: Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on:

1. osallistua Suomen riistakeskusta koskevaan 
strategiseen suunnitteluun ja valmisteluun sekä 
valtakunnalliseen riistatalouden suunnitteluun;

2. osallistua riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien 
elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien 
valmistelu- ja päivittämistyöhön sekä huolehtia 
hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä 
valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta; 

RHL 4 §

Suomen riistakeskuksen 

yhteydessä toimii 

valtakunnallinen 

riistaneuvosto, jonka tehtävänä 

on käsitellä riistataloutta 

koskevia asioita. valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta; 

3. tehdä esityksiä riistatalouden valtakunnallisesta 
kehittämisestä;

4. käsitellä alueellisten riistaneuvostojen aloitteet ja 
päättää jatkotoimista; sekä

5. tehdä Suomen riistakeskuksen hallitukselle esitys 
riistanhoitoyhdistysten ja Suomen riistakeskuksen 
varainjaon periaatteista. 

koskevia asioita. 

Valtakunnallisen 

riistaneuvoston tehtävistä 

säädetään tarkemmin 

valtioneuvoston asetuksessa.
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MIKÄ SE ON ?

• Strateginen 
toimielin

• Sidosryhmätyön 
toteuttaja

• MMM nimittää, kokoonpano:

– 6 riistanhoitoyhdistysten 
aluekokouksen esittämää 
jäsentä + varajäsenet

– Maakuntaliiton edustaja

– ELY-keskuksen edustaja

Alueellinen riistaneuvosto

toteuttaja

• Tavoitteena 
maakunnan 
riistakonfliktien 
hallinta

– ELY-keskuksen edustaja

– Metsäkeskuksen edustaja

– Alueellisesti merkittävän 
maanomistajatahon edustaja

– Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja rhy-
edustajista
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RIISTAHALLINTOLAKI 10 §

Riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitetun 
riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien 
omatoimisuuteen perustuva itsenäinen toimija, jolla on 
oma maantieteellinen toiminta-alue. oma maantieteellinen toiminta-alue. 

Suomen riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoito-
yhdistysten toimintaa.



Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä 
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa 
laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen 
järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin 2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin 
maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien 
viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; 
sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain 
mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.



Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän 
metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja 
elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja 
riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen 
edistäminen;edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien 
asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden 
tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja 
metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen 
määräämien tehtävien suorittaminen



15 §

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi 
kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, 
jonka toiminta-alueella hän pääasiassa 
metsästää tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, 
jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa 
hänellä on kotipaikka. 



16 §

Riistanhoitoyhdistyksen kokoukset

Riistanhoitoyhdistyksen päätösvaltaa käyttää 
riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous. 
Vuosikokous valitsee keskuudestaan Vuosikokous valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. Vuosikokouksessa kullakin 
18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. 



RHY Hallitusten valinta 
• päätetään hallituksen jäsenten määrä
• kokous valitsee 5-8 jäsentä hlökoht. varajäsenineen , 
• lisäksi valitaan ”maanom. edustaja” + varajäsen” (toiminta-

alueensa merkityksellisten mom. järjestöjen asettamista 
ehdokkaista; ei voida valita, jos ei ehdokkaita)

• ML 8 §:n alueella lisäksi hallitukseen kuuluu 
Metsähallituksen määräämä jäsen + varajäsen 

• eli yht. 5 (6) – 10 jäsentä  
• Saamelaisten edustus on ollut hyvä yläperän 

riistanhoitoyhdistyksissä !
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Julkiset hallintotehtävät

Suomen riistakeskuksessa
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Lainsäädäntö raamittaa
• Riistahallintolaki (158/2011)

• + HE 237/2010 vp + PEVL 48/2010 vp + MmVM 23/2010 vp
• Metsästyslaki (615/1993)
• Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993)

• Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta (171/2011)
• Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista 

(169/2011)(169/2011)
• Metsästysasetus (666/1993)

• Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksia:
– riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista (553/2011)
– … julkisten hallintotehtävien maksuista (174/2011)
– metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta 

(296/2011)

– susi, ilves, karhu, halli, itämeren norppa, saukko, euroopanmajava
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HALLINTOLAKI 6 §

Hallinnon oikeusperiaatteet

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa 
asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä 
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan 
hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen 
toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa 
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 
Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen 
perusteella oikeutettuja odotuksia.



• Pyyntiluvat (10 §)Pyyntiluvat

• Hirvieläimen pyyntilupa (26 §)

• Uusi pyyntilupa (29 §)
Hirvieläimen pyyntiluvat

• Poikkeusluvat (41 §, 41 a §, 41 b § ja 41 c §)Poikkeusluvat

Metsästyslaki

• Poikkeusluvat (41 §, 41 a §, 41 b § ja 41 c §)Poikkeusluvat

Muut poikkeusluvat

Muut luvat

Lupien peruuttaminen • Pyyntiluvan peruuttaminen (10 a §)

• Poikkeusluvan peruuttaminen (41 d §)

• Lupa poiketa rauh. eläinten pyyntiv. ja -menetelmiä 
koskevasta kiellosta (49 a §)

• Koirakokeet ja koiran kouluttaminen (52 §)

• Lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin (40 §)

• Vierasperäisen eläimen maahantuonti… (42 §)



• Jos pyyntilupamaksua ei suoriteta 
määräajassa, Suomen riistakeskuksen on 
pantava se maksuun. 

5 §

Laissa rh-maksusta ja pl-maksusta 
säädetyt julkiset hallintotehtävät

• Metsästäjärekisterin ylläpito7 a §

• Luovutukset metsästäjärekisteristä7 c §



Metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä nimittämiensä riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden 
tehtävien hoitamiseen liittyvän riittävän vakuutusturvan hankkiminen ja voimassa pitäminen (2 §)

Riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien nimittäminen, ohjaus ja valvonta (2 §) 

Riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon vastaanottajien sekä ampumakokeiden
vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta (2 §) 

Riistahallintolain mukaiset muut 
julkiset hallintotehtävät (RHY)

vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta (2 §) 

Riistavahinkolain (105/2009) 25 §:ssä tarkoitetuissa maastotarkastuksissa toimivien 
riistanhoitoyhdistysten edustajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta (2 §) 

Riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueiden vahvistaminen (11 §) 

Riistanhoitoyhdistysten yhdistämisestä ja jakautumisesta päättäminen (12 §)

Oikaisuvaatimusmenettely (30 §)



Julkiset hallintotehtävät:
esimerkkinä hirvi



Hakija seura /seurue

Metsähallitus
-Aluelupapäätös
(metsästysoikeus)

tammikuu

paikkakuntalaiset
ulkopaikkakuntalaiset

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus
• hoito- ja verotussuunnitelma
• Hakijakohtainen puoltolausunto

Suomen riistakeskus Lappi
* Metsästyslain 26 §:n mukainen pyyntilupapäätös

huhtikuu

elokuu





Ha / ampuja rhy (2011)
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Kestävä riistatalous:
esimerkkinä riekko



Riistatieto ja ML 38

• Kuva: 
Metsähallitus/Kieppi
-lehti 
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Kanalintusaaliit
(Pienriistatutkimus 2003)

MH-luvilla

Paikalliset

0 50 100 km

1. pylväs: Metso
2. pylväs: Teeri
3. pylväs: Pyy
4. pylväs: Riekko



Kiitokset mielenkiinnosta!
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