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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi niitä 
metsästyslain säännöksiä, jotka koskevat metsäs
tyksen ja riistanhoidon viranomaisia ja yhteisöjä. 
Pääperiaatteena olisi edelleen se, että metsästystä 
ja riistanhoitoa koskevia asioita hoitavat sekä 
valtion viranomaiset että metsästäjäin omatoimi
suuteen perustuvat yhteisöt. Viranomaisten teh
tävänä olisi metsästystä ja riistanhoitoa koskevien 
asioiden johto ja valvonta kun taas metsästäjäin 
yhteisöt puolestaan huolehtisivat koulutus- ja 
neuvontatyöstä sekä metsästys- ja riistanhoitotoi
minnan käytännön järjestelystä. Ehdotettu tehtä
väjako vastaisi pääpiirteissään nykyisen käytän
nön mukaista tehtäväjakoa. 

Metsästäjäin yhteisöjä koskevia säännöksiä eh
dotetaan tarkistettavaksi siten, että nykyiset riis
tanhoitopiirit muutettaisiin riistapiireiksi ja ny
kyiset riistanhoitoyhdistykset riistayhdistyksiksi. 
Ehdotuksen mukaan Metsästäjäin keskusjärjestö, 

riistapiirit ja riistayhdistykset muodostaisivat kol
miportaisen organisaation, jolloin Metsästäjäin 
keskusjärjestö muodostaisi keskusyksikön, riista
piiri alueyksikön ja riistayhdistys paikallisyksikön. 
Oikeudellisesti keskusjärjestö, riistapiirit ja riista
yhdistykset olisivat itsenäisiä oikeushenkilöitä. 

Ehdotuksen mukaan kaikki riistanhoitomaksun 
suorittaneet Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
kuuluisivat jäsenenä johonkin riistayhdistykseen. 
Yhdistyksen jäsenyyttä koskevia ehtoja väljennet
täisiin nykyisestään siten, että henkilö voisi liittyä 
jäseneksi joko siihen yhdistykseen, jonka alueella 
hänellä on metsästysoikeus tai pitkäaikainen met
sästyslupa, taikka siihen yhdistykseen, jonka toi
minta-alueeseen kuuluvassa kunnassa hänellä on 
kotipaikka. 

Esitys liittyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvioe
sitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 1988. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Metsästyksen keskeinen merkitys on nykyisin 
siinä, että metsästys on useille tärkeä virkistäyty
mistapa. Metsästäjien lukumäärä on vuodesta 
1971 lähtien noussut vuoteen 1984 saakka. 
Vuonna 1986 metsästyskortin lunastaneita oli 
noin 280 000 henkilöä. 

Metsästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden 
hoito kuuluu osaksi viranomaisille ja osaksi met
sästäjäin omatoimisuuteen perustuville yhteisöil
le. Näitä yhteisöjä ovat metsästäjäin keskusjärjes-

370861K 

tö ja riistanhoitoyhdistykset. Metsästäjäin keskus
järjestöön kuuluvat sen keskustoimisto ja alueel
liset riistanhoitopiirit. Keskusjärjestö on metsäs
täjäin valtakunnallinen järjestö. Se huolehtii 
koulutus- ja neuvontatyöstä metsästystä ja riistan
hoitoa koskevissa asioissa sekä metsästäjien ja 
metsästysviranomaisten välisestä yhteistyöstä. 
Riistanhoitoyhdistykset ovat puolestaan metsästä
jien paikallisia yhteisöjä, jotka huolehtivat yksit
täiseen metsästäjään kohdistuvasta koulutus-, 
neuvonta- ja valvontatyöstä. Yksittäisen metsäs
täj~n kannalta ovatkin riistanhoitoyhdistykset 
avamasemassa. 
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Voimassa olevat säännökset edellyttävät, että 
riistanhoitoyhdistyksen jäsenellä on metsästysoi
keus siinä kunnassa, joka on yhdistyksen toi
minta-alueena. Käytännössä tämä vaatimus joh
taa siihen, että kaikki metsästäjät eivät voi olla 
riistanhoitoyhdistyksen jäseniä. Tämän vuoksi 
neuvonta ei riittävässä määrin tavoita kaikkia 
metsästäjiä. Neuvonta on kuitenkin keskeinen 
keino metsästyksen ja riistanhoidon ohjaamiseksi 
tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Kun neuvonta 
suurelta osin tapahtuu riistanhoitoyhdistysten 
toimesta ja kohdistuu tällöin yhdistyksen jäse
niin, olisi tärkeää, että kaikki metsästäjät kuului
sivat johonkin riistanhoitoyhdistykseen. Esityksen 
tarkoituksena on tarkistaa metsästyslain säännök
siä lähinnä tältä osin. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö sekä muutos
tarve 

Metsästyslain (290/ 62) 9 luvun mukaan met
sästys- ja riistanhoitoasioita hoitavat valtion vi
ranomaiset ja metsästäjäin omatoimisuuteen pe
rustuva metsästäjäin keskusjärjestö. Viranomais
ten tehtävänä on metsästyksen, riistanhoidon ja 
riistakaupan valvonta. Metsästysviranomaisia ovat 
maa- ja metsätalousministeriö, jolle kuuluu met
sästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden ylin 
johto ja valvonta, sekä lääninhallitukset, jotka 
valvovat lääneissä metsästystä ja riistanhoitoa. 

Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävänä on valis
tus- ja neuvontatyö sekä metsästys- ja riistanhoi
totoiminnan käytännöllinen järjestely. Metsästä
jäin keskusjärjestö jakautuu riistanhoitopiireihin, 
jotka toimialueellaan suorittavat keskusjärjestölle 
määrättyjä tehtäviä. Lisäk~keskusjärjestöön kuu
luu keskustoimisto, joka hoitaa järjestölle kuulu
vat valtakunnalliset asiat. Keskusjärjestön toimin
taa säätelevät tarkemmin keskusjärjestön säännöt. 
Luonteeltaan keskusjärjestö on metsästäjien muo
dostama yhteisö, jonka toimintaan myönnetään 
valtionapua. Varat tähän valtionapuun kootaan 
perimällä valtiolle metsästäjiltä vuosittainen riis
tanhoitomaksu. Keskusjärjestö ja riistanhoitopii
rit eivät ole valtion viranomaisia, vaikka niille 
metsästyslain säännösten johdosta lakisääteisiä 
tehtäviä kuuluukin. 

Kussakin kunnassa on riistanhoitoyhdistys. 
Lain mukaan sen tehtävänä on toimia metsästystä 
koskevien säännösten noudattamisen, riistakan-

nan säilymisen ja lisäämisen sekä metsästysam
munnan kehittämisen hyväksi. Riistanhoitoyhdis
tys hyväksyy itselleen säännöt, jotka säätelevät 
tarkemmin yhdistyksen toimintaa. Näihin sään
töihin on yleensä otettu määräys siitä, että edellä 
mainittujen tehtävien lisäksi yhdistyksen tehtävä
nä on metsästysolojen järjestäminen toiminta
alueellaan. Yhdistyksen jäseninä voivat olla ne 
riistanhoitomaksun suorittaneet henkilöt, joilla 
on asianomaisessa kunnassa metsästysoikeus. 

Metsästyslain säännökset valtion viranomaisten 
ja riistanhoitoyhdistyksen välisestä suhteesta sekä 
keskusjärjestön ja riistanhoitoyhdistyksen välises
tä suhteesta ovat jossain määrin epäselvät. Lisäksi 
metsästäjäin keskusjärjestöä ja riistanhoitopiirejä 
koskevat säännökset ovat sikäli ristiriitaisia, että 
riistanhoitopiirit on toisaalta säädetty keskusjär
jestön osaksi ja toisaalta on säädetty niiden 
voivan itsenäisesti tehdä sitoumuksia. 

Metsästystä koskevan neuvonnan tehokkaan to
teuttamisen kannalta on tärkeätä, että mahdolli
simman moni metsästäjä on välittömän neu
vonta- ja ohjaustoiminnan piirissä. Tämä toimin
ta kuuluu lähinnä riistanhoitoyhdistyksille. Tä
män vuoksi riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyttä 
koskevia säännöksiä tulisi tarkistaa siten, että 
jokainen riistanhoitomaksun suorittanut henkilö 
pääsääntöisesti kuuluisi jäsenenä riistanhoitoyh
distykseen. Samalla ehdotetaan metsästäjäin kes
kusjärjestöä koskevia säännöksiä tarkistettavaksi 
siten, että riistanhoitopiirien itsenäisyys nimen
omaisesti todettaisiin. Lisäksi ehdotetaan riistan
hoitopiiri ja riistanhoitoyhdistys muutettavaksi 
riistapiiriksi ja riistayhdistykseksi. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Metsästäjäin keskusjärjestön edustajakokous 
hyväksyi 25 päivänä marraskuuta 1984 keskusjär
jestölle uudistetut säännöt, jotka alistettiin maa
ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Vah
vistettavaksi alistettuihin sääntöihin sisältyy sel
laisia määräyksiä, jotka ovat vastoin voimassa 
olevaa metsästyslakia ja -asetusta. Tämän vuoksi 
maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1985 
työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
metsästäjäin keskusjärjestön sääntömuutoksen 
edellyttämäksi metsästyslain ja metsästysasetuk
sen muutokseksi ja selvittää, tulisiko metsästys
lain ja metsästysasetuksen säännöksiä muutoinkin 
muuttaa sekä laatia ehdotukset muutosten edel
lyttämiksi metsästyslain ja metsästysasetuksen 
säännöksiksi. Työtyhmän 1 muistio valmistui 26 



1987 vp. - HE n:o 111 3 

päivänä maaliskuuta 1986. Esitys perustuu työ
ryhmän ehdotuksiin ja niistä annettuihin lausun
toihin. 

3. Esityksen taloudelliset, organi
satoriset ja henkilöstövaikutuk
set 

Esityksen mukaan metsästystä ja riistanhoitoa 
koskevia asioita hoitaisivat edelleen valtion viran
omaiset sekä metsästäjäin omatoimisuuteen pe
rustuvat Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja 
riistayhdistykset. Viranomaisia koskevalta osin 
esitys ei merkitse organisaation muuttamista. 
Myös viranomaisten tehtävät sekä tehtäväjako 
viranomaisten ja metsästyksen ja riistanhoidon 
yhteisöjen välillä säilyisivät pääpiirteissään nykyi
sellään. 

Metsästyksen ja riistanhoidon valtakunnallise
na järjestönä olisi Metsästäjäin keskusjärjestö, 
joka olisi maa- ja metsätalousministeriön valvoo-

nan alainen. Alueellisina metsästäjien yhteisöinä 
toimisivat riistapiirit, jotka olisivat itsenäisiä oi
keushenkilöitä. Riistapiirejä koskisi kuitenkin 
maa- ja metsätalousministeriön vahvistama ohje
sääntö, joka olisi yhteinen sekä keskusjärjestölle 
että riistapiireille ja riistayhdistyksille. Lisäksi 
riistapiirit olisivat keskusjärjestön valvonnan ja 
ohjauksen alaisia. Paikallisina yhteisöinä olisivat 
riistapiirin ohjauksen ja valvonnan alaisina riista
yhdistykset, jotka vastaisivat nykyisiä riistanhoito
yhdistyksiä. Ehdotus ei näin ollen merkitse olen
naisia muutoksia Metsästäjäin keskusjärjestön, 
riistapiirien tai riistayhdistysten osalta, vaan lä
hinnä selkeyttää eri organisaatiotasojen asemaa ja 
tehtäviä. 

Esityksen toteuttaminen ei lisäisi valtion me
noja. Lakiehdotuksen mukaan Metsästäjäin kes
kusjärjestön, riistapiirien ja riistayhdistysten toi
minnasta aiheutuvia tarpeellisia menoja varten 
suoritettaisiin valtionapua kuten nykyisinkin. 

Esityksellä ei ole henkilöstövaikutuksia valtion 
viranomaisten eikä metsästäjien yhteisöjen osalta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

52 §. Pykälän 2 momentissa ovat säännökset 
siitä, mitä menoja voidaan suorittaa 1 momentis
sa tarkoitetusta valtion tulo- ja menoarvioon 
riistanhoidon edistämiseen käytettäväksi otetta
vasta määrärahasta. Voimassa olevan 2 momentin 
1 kohdan mukaan määrärahasta voidaan maksaa 
muun muassa metsästäjäin keskusjärjestön toimi
henkilöiden palkkausmenot ja sen toiminnasta 
aiheutuvat muut tarpeelliset kustannukset. Myös 
riistanhoitoyhdistyksille on maksettu tämän py
kälän perusteella valtionapua. 

Voimassa olevan lain mukaan metsästäjäin kes
kusjärjestön ja riistanhoitopiirien on katsottu 
muodostavan yhden oikeushenkilön. Riistanhoi
toyhdistysten asema on tässä suhteessa ollut epä
selvä. Kuten edellä yleisperusteluissa on todettu, 
Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja riistayh
distykset olisivat ehdotuksen mukaan itsenäisiä 
oikeushenkilöitä. Tätä koskeva säännös on otettu 
jäljempänä mainittuun 61 a §:ään. Sanotun 
muutoksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
muuttaa nykyisiä valtionavun maksamisperustei
ta, minkä vuoksi 2 momentin 1 kohtaan tehty 

nimikkeitä koskeva muutos on luonteeltaan tek
ninen. Nykyinen valtionapu on myönnetty vuo
tuisia kulutusmenoja varten. Epäselvää on ollut, 
voidaanko määrärahasta maksaa myöskin toimin
nalle tarpeellisia sijoitusmenoja. Kun tarkoituk
senmukaista on myöntää 1 momentissa tarkoite
tusta määrärahasta valtionapu Metsästäjäin kes
kusjärjestön, riistapiirien ja riistayhdistyksien ko
ko laissa sanottua toimintaa varten ja kun tähän 
liittyy myöskin tarpeellisia sijoitusmenoja kuten 
toimistotiloina käytettävien kiinteistöjen tai osa
kehuoneistojen hankintoja, ehdotetaan nimeno
maisesti säädettäväksi, että määrärahaa voidaan 
kulutusmenojen ohella käyttää myöskin toimin
nasta aiheutuviin tarpeellisiin sijoitusmenoihin. 

Valtion tulo- ja menoarvion asianomaisen me
nomomentin mukaisesti määrärahaa on käytetty 
myöskin riistanhoitomaksujen perimisestä sekä 
metsästäjärekisterin pitämisestä aiheutuviin me
noihin. Tämän käytännön jatkamiseksi pykälän 2 
momentin 3 kohtaan ehdotetaan otettavaksi tätä 
koskeva säännös. 

Metsästysmuseotoiminnan kehittämistä koske
vissa selvityksissä on tarkoituksenmukaisena pi
detty riistanhoitomaksujen tuoton käyttämistä 
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toiminnan tukemiseen. Vastauksessaan hallituk
sen esitykseen valtion tulo- ja menoarvioksi vuo
delle 1987 eduskunta on kiirehtinyt asiaa koske
van lainmuutoksen antamista. Pykälän 2 mo
mentin 4 kohtaan on ehdotettu otettavaksi tätä 
koskeva säännös. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännökset 
määrärahan käyttämistä koskevasta menettelystä. 
Ehdotus on nykyisen käytännön mukainen. 

53 §. Pykälän 1 momentissa on yleissäännös 
siitä, kenen tehtävänä on metsästystä ja riistan
hoitoa koskevien asioiden hoitaminen. Lakiehdo
tuksen mukaan näiden tehtävien hoito kuuluisi 
toisaalta valtion viranomaisille ja toisaalta metsäs
täjäin omatoimisuuteen perustuville yhteisöille. 
Tältä osin säännös on voimassa olevan lain mu
kainen. 

Metsästäjien yhteisöjä ovat aluetasolla riistan
hoitopiirit ja paikallistasolla riistanhoitoyhdistyk
set. Yhteisöjen tehtäviin kuuluu riistanhoidon 
lisäksi varsinaisen metsästyksen alaan kuuluvia 
tehtäviä. Kun nimi riistanhoitopiiri tai riistanhoi
toyhdistys tämän vuoksi antaa yhteisön tehtävistä 
puutteellisen kuvan, ehdotetaan nimi muutetta
vaksi riistapiiriksi ja riistayhdistykseksi. 

Pykälän 2 ja 3 momenttiin on otettu metsäs
tysviranomaisia koskevat säännökset. Vastaavat 
säännökset ovat voimassa olevan lain 54 §:ssä. 
Ylin metsästys- ja riistanhoitoa koskevia asioita 
hoitava viranomainen olisi edelleen maa- ja met
sätalousministeriö. Ministeriön toimivallasta ei 
voimassa olevassa laissa ole nimenomaista sään
nöstä. Lain 54 §:n 1 momentin mukaan metsäs
tystä ja riistanhoitoa koskevat asiat käsittelee 
valtioneuvostossa maa- ja metsätalousministeriö. 
Kun lain 53 §:ssä on metsästys- ja riistanhoitoasi
oiden hoidosta säädetty siten, että osa kuuluu 
valtion viranomaisille ja osa metsästäjäin järjes
töille, jää maa- ja metsätalousministeriön toimi
valta jossain määrin epäselväksi. Ilmeistä kuiten
kin on, että voimassa olevien säännösten mukaan 
maa- ja metsätalousministeriölle on katsottava 
kuuluvan metsästystä ja riistanhoitoa koskevien 
asioiden hoidon ylin johto ja valvonta. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaankin nimenomaisesti sää
dettäväksi maa- ja metsätalousministeriölle met
sästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden ylin 
johto ja valvonta. 

Läänissä valtiolle kuuluvista tehtävistä huoleh
tisi lääninhallitus poliisin avustamana. Paikallista 
valvontaa hoitaisivat riistayhdistykset siten, että 
niillä olisi valan tehneitä metsästyksenvartijoita. 
Ehdotus on pääosin nykyisen järjestelmän mukai
nen. / 

54 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu säännös 
Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävistä. Järjestön 
päätehtävänä olisi koulutus- ja neuvontatyö met
sästystä ja riistanhoitoa koskevissa asioissa sekä 
metsästys- ja riistanhoitotoiminnan käytännön 
järjestely. Tältä osin ehdotus on nykyisen järjes
telmän mukainen. Lisäksi pykälään on otettu 
säännökset siitä, että keskusjärjestölle kuuluisi 
maa- ja metsätalousministeriön määräämien teh
tävien suorittaminen ja että keskusjärjestö on 
maa- ja metsätalousministeriön valvonnan alai
nen. 

55 §. Pykälän 1 momentissa ovat säännökset 
Metsästäjäin keskusjärjestön edustajakokouksen 
tehtävistä ja edustajista. Kuten nykyisinkin edus
tajakokous olisi keskusjärjestön korkein päättävä 
elin ja se kokoontuisi vuosittain. Edustajien valit
semisen ja kokouksen äänestysmenettelyn osalta 
ehdotus on voimassa olevan lain mukainen. Voi
massa olevassa laissa ei ole mainittu niitä asioita, 
joista edustajakokouksen tulee päättää. Ehdotuk
seen onkin otettu nimenomainen säännös siitä, 
että edustajakokouksen tehtävänä on keskusjär
jestöä, riistapiirejä ja riistayhdistyksiä koskevan 
ohjesäännön hyväksyminen, keskusjärjestön ta
loudesta ja toiminnasta päättäminen sekä halli
tuksen valitseminen. 

Keskusjärjestön hallinnollisena toimielimenä 
olisi edelleen hallitus, jolle kuuluisivat edustaja
kokouksen päätösten valmistelu- ja toimeenpano
tehtävät sekä järjestön muiden käytännön asioi
den hoitaminen. Pykälän 2 momenttiin on otet
tu tätä koskevat säännökset. 

Pykälän 3 momentissa ovat säännökset siitä, 
mitkä tahot keskusjärjestön hallituksessa tulee 
olla edustettuina. Ehdotus on pääosin voimassa 
olevan lain mukainen. Kuitenkin ehdotetaan, 
että metsästyksen ja riistanhoidon kannalta mer
kittävien alojen edustajien enimmäismäärää lisät
täisiin kahdesta kolmeen edustuksen laajentami
sen mahdollistamiseksi sekä viranomaisten edus
tusta muutettavaksi siten, että maa- ja metsäta
lousministeriö määräisi nykyisen kahden jäsenen 
sijasta yhden jäsenen ja ympäristöministeriö yh
den jäsenen. Kun maa- ja metsätalousministeriön 
nimeämä toinen jäsen käytännössä on tähänkin 
saakka edustanut luonnonsuojelua, ehdotus var
mistaisi nykyisen käytännön jatkumisen. 

Hallituksen jäsenyys on nykyisin henkilökoh
taista eikä jäsenillä ole varamiehiä. Hallituksen 
toimikausi on voimassa olevan lain mukaan neljä 
vuotta. Toiminnan joustavuuden vuoksi vastaa
vantyyppisissä elimissä jäsenten toimikausi on 
yleensä kolme vuotta ja jäsenillä on lisäksi henki-
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lökohtaiset varamiehet. Keskusjärjestön hallituk
sen osalta ehdotetaan toteutettavaksi vastaavat 
järjestelyt. 

56 §. Pykälän 1 momentissa ovat säännökset 
riistapiirin tehtävistä. Riistapiiri huolehtisi toi
minta-alueellaan niiden tehtävien hoitamisesta, 
jotka kuuluvat metsästäjäin yhteisöille. Nykyisin 
riistanhoitopiirit huolehtivat keskusjärjestölle 
kuuluvien tehtävien hoitamisesta toiminta-alueil
laan. Ehdotuksen mukaan Metsästäjäin keskusjär
jestö ja riistapiirit olisivat erillisiä yhteisöjä. Riis
tapiirit huolehtisivat näin ollen periaatteessa itse
näisesti niille säädettyjen tehtävien hoitamisesta. 
Toisaalta eräät Metsästäjäin keskusjärjestölle kuu
luvat tehtävät saattavat edellyttää alueellisia toi
menpiteitä, jotka voi tarkoituksenmukaisesti suo
rittaa vain riistapiiri. Tämän vuoksi pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että riista
piirin tulee huolehtia myös Metsästäjäin keskus
järjestön sille määräämien tehtävien suorittami
sesta. Kun metsästyksen ja riistanhoidon alalla ei 
valtiolla ole alue- tai paikallistasolla omia erityis
viranomaisia, ehdotetaan, että riistapiirin tulisi 
lisäksi suorittaa maa- ja metsätalousministeriön 
sille määräämät tehtävät. Näin riistapiirejä voitai
siin käyttää apuna hallintotehtävien hoitamises
sa. 

Kuten yleisperusteluissa on todettu, riistanhoi
topiirejä koskevat säännökset ovat nykyisin jos
sain määrin ristiriitaiset. Niinpä voimassa olevan 
lain 55 §:n mukaan metsästäjäin keskusjärjestö 
jakaantuu riistanhoitopiireihin, ja keskusjärjestöä 
ja sen piirejä onkin tämän vuoksi käsitelty yhtenä 
kokonaisuutena. Voimassa olevan lain 61 §:n 1 
momentin mukaan sekä metsästäjäin keskusjär
jestö että riistanhoitopiirit voivat saada nimiinsä 
oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja 
vastata. Saman pykälän mukaan riistanhoitopiirit 
voivat suorittaa palvelutehtäviä ja periä niistä 
maksuja. Metsästysasetuksen 36 §:n mukaan 
maksetaan valtionapu erikseen metsästäjäin kes
kusjärjestölle ja erikseen riistanhoitopiireille. 
Avustushakemukseen liitetään keskusjärjestön 
tulo- ja menoarvio, mutta määrärahojen käytöstä 
antavat keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit erik
seen selostuksen. Kuten edellä selostetusta ilme
nee, piirien asema on itse asiassa järjestetty varsin 
itsenäiseksi vaikka ne toisaalta on selitetty osaksi 
metsästäjäin keskusjärjestöä. 

Piirien aseman oikeudellinen selkiinnyttämi
nen on tarpeellista. Tämän vuoksi lakiehdotuk
seen on otettu säännökset, joiden mukaan riista
piiri on itsenäinen oikeushenkilö. Kun riistapiirit 
toisaalta ovat luonteeltaan alueellisia järjestöjä ja 

osallistuvat metsästäjäin omatoimisille järjestöille 
kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ehdotetaan, 
että ne olisivat keskusjärjestön valvonnan ja oh
jauksen alaisia. 

57 §. Pykälässä ovat säännökset riistapiirin toi
mielimistä ja niiden tehtävistä. Riistapiirien pää
tösvaltaa käyttäisi piirin kokous, minkä lisäksi 
piirillä olisi hallitus ja tarvittavat toimihenkilöt. 
Asialliselta sisällöltään ehdotus vastaa voimassa 
olevia säännöksiä. 

58 §. Riistayhdistyksen tehtävänä olisi paikal
listasolla huolehtia niiden tehtävien hoitamisesta 
jotka kuuluvat metsästäjäin yhteisöille. Yhdistyk~ 
selle kuuluisi myös metsästyksen valvonta toi
minta-alueellaan. Tältä osin yhdistyksen tehtäviä 
koskevat säännökset vastaavat asialliselta sisällöl
tään voimassa olevan lain säännöksiä. 

Riistanhoitoyhdistykset ovat avustaneet riistan
hoitopiirejä käytännön tehtävien hoitamisessa, 
vaikka voimassa olevassa laissa yhdistyksille ei ole 
tällaista velvollisuutta asetettu ja vaikka yhdistyk
set suhteessa metsästäjäin keskusjärjestöön ja riis
tanhoitopiireihin ovat itsenäisiä. Kun nykyinen 
käytäntö tehtävien hoitamisessa on tarkoituksen
mukainen, ehdotetaan sen vakiinnuttamiseksi 
pykälään otettavaksi säännös siitä, että riistayh
distyksen tehtävänä on suorittaa riistapiirin sille 
määräämät tehtävät. Jotta riistayhdistyksiä voitai
siin tarvittaessa käyttää apuna yksittäisten hallin
totehtävien hoitamisessa, ehdotetaan lisäksi, että 
yhdistyksen tulisi suorittaa maa- ja metsätalous
ministeriön sille määräämät tehtävät. 

Voimassa olevan lain 58 §:n 2 momentin mu
kaan lääninhallitus voi määrätä riistanhoitoyhdis
tyksen toiminta-alueen kunnallisesta jaotuksesta 
poikkeavaksi. Kun metsästyksestä ja riistanhoi
dosta vastaavana erityisviranomaisena on maa- ja 
metsätalousministeriö ja lääninhallitukselle kuu
luvat ainoastaan metsästyksen ja riistanhoidon 
valvontatehtävät, ehdotetaan, että päätösvalta 
riistayhdistyksen toiminta-alueen määräämisestä 
kunnallisesta jaotuksesta poikkeavaksi kuuluisi 
maa- ja metsätalousministeriölle. Pykälän 2 mo
menttiin on otettu tätä koskeva säännös. 

Riistayhdistys on osa metsästäjäin omatoimi
suuteen perustuvaa hallintoa. Riistayhdistysten 
toimintaa säätelisi sama yhteinen ohjesääntö, 
joka vahvistettaisiin koskemaan myös Metsästä
jäin keskusjärjestöä ja riistapiirejä. Yhtenäisyyden 
varmistamiseksi ja toiminnan ohjaamisen mah
dollistamiseksi ehdotetaan pykälän 3 momentissa 
säädettäväksi, että riistayhdistys olisi riistapiirin 
ohjauksen ja valvonnan alainen. 
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59 §. Pykälään on otettu riistayhdistyksen jäse
nyyttä ja riistayhdistyksen toimielimiä koskevat 
säännökset. 

Kuten lakiehdotuksen yleisperusteluissa on to
dettu, metsästyksen neuvonnan ja riistanhoidon 
kannalta on tärkeätä, että mahdollisimman mo
nella metsästäiällä on mahdollisuus osallistua 
riistayhdistysten toimintaan. Tämän vuoksi ehdo
tetaan säädettäväksi, että jokaisen riistanhoito
maksun suorittaneen Suomessa asuvan Suomen 
kansalaisen tulee kuulua jäsenenä riistayhdistyk
seen. Lakiehdotus merkitsee näin ollen sitä, että 
metsästyskortin lunastanut henkilö aina katsottai
siin kuuluvaksi johonkin riistayhdistykseen, vaik
ka hän ei aktiivisesti osallistuisikaan yhdistyksen 
toimintaan. 

Nykyisin kuuluvat metsästyskortin lunastaneet 
henkilöt riistanhoitoyhdistykseen siinä kunnassa, 
jossa heillä on metsästysoikeus. Vaikka tämä 
jäsenyys lain kirjaimen mukaan muodostuisi heti 
riistanhoitomaksun tultua maksetuksi, edellyttää 
jäsenyys käytännössä kuitenkin asianomaisen il
moitusta. Nykyisen lain edellytys, että asian
omaisen on ilmoittauduttava johonkin riistanhoi
toyhdistykseen, perustuu lähinnä siihen, että 
henkilö saa olla jäsenenä vain yhdessä riistanhoi
toyhdistyksessä. Jos hänellä on metsästysoikeuksia 
usean riistanhoitoyhdistyksen toimialueella, saa 
hän kuulua jäsenenä vain yhteen yhdistykseen. 
Sen seikan päättäminen, mihin yhdistykseen 
metsästäjä haluaa edellä tarkoitetussa tapauksessa 
liittyä, kuuluu lähinnä hänelle itselleen. Tämän 
valinnan hän tekee ilmoittautumalla yhdistyk
seen. 

Ehdotuksen mukaan riistanhoitomaksun suo
rittanut Suomessa asuva Suomen kansalainen 
kuuluisi aina johonkin riistayhdistykseen. Hän 
saisi, kuten nykyisinkin, valita itse riistayhdistyk
sen, jos hänellä on metsästysoikeus esimerkiksi 
useamman kunnan alueella. 

Metsästysoikeuteen rionastenaisiin tässä suh
teessa metsästysoikeuden haltijan antama vähin
tään vuoden mittainen voimassa oleva kirjallinen 
lupa. Jos hän ei ilmoita mitään riistayhdistystä, 
katsottaisiin hänen kuuluvan aina kotipaikkansa 
riistayhdistykseen. Tällä tavoin määräytyisi sekä 
sellaisten metsästäjien jäsenyys, joilla ei ole mis
sään metsästysoikeutta ja jotka siis harjoittavat 
metsästystä metsästysoikeuden haltijan antamalla 
lyhytaikaisella luvalla, että sellaisten metsästysoi
keuden haltijoiden jäsenyys, jotka eivät ilmoita 
yhdistystä. Riistayhdistykseen kuuluminen todet
taisiin riistanhoitomaksun suorittamisen yhtey
dessä annettavassa metsästyskortissa. Myös muu 

riistanhoitomaksun suorittanut henkilö kuin Suo
men kansalainen voisi liittyä riistayhdistyksen 
jäseneksi, jos hän täyttää ne ehdot, jotka jäsenyy
delle asetetaan. 

60 §. Riistayhdistyksen päättävänä elimenä 
olisi yhdistyksen kokous, ja yhdistyksen toimeen
panevana elimenä olisi johtokunta. Tältä osin 
ehdotus on nykyisen lain mukainen. 

Nykyisten säännösten mukaan riistanhoitoyh
distyksen kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäse
nellä on pääsääntöisesti käytettävänään yksi ääni. 
Poikkeuksena tästä on, että yhdistyksen alueella 
toimiva rekisteröity metsästysyhdistys voi valtuut
taa henkilön edustamaan enintään viittä saman 
metsästysyhdistyksen jäsentä, jotka kuuluvat ky
seiseen riistanhoitoyhdistykseen. Riistayhdistyk
sen jäsenyys on henkilökohtainen. Nykyinen jär
jestelmä, jossa metsästysyhdistys voi jäsenensä 
puolesta valtuuttaa toisen henkilön edustamaan 
tätä yhdistyksen kokouksessa, soveltuu huonosti 
valtuuttamisen luonteeseen. Järjestelmähän mer
kitsee sitä, että valtuutuksen antaa päämiehen 
puolesta muu kuin päämies itse. Järjestelmää 
ehdotetaankin muutettavaksi siten, että yhdistyk
sen kokouksen kullakin jäsenellä olisi yksi ääni ja 
että jäsen voisi valtuuttaa toisen jäsenen edusta
maan itseään kokouksessa. Sen estämiseksi, että 
äänivalta ei keskittyisi joillekin kokouksessa saa
puvilla oleville jäsenille, saisi yksi jäsen edustaa 
kokouksessa kuitenkin enintään viittä poissa ole
vaa jäsentä. 

61 §. Voimassa olevan lain mukaan metsästä
jäin keskusjärjestöä ja riistanhoitopiirejä varten 
on ollut yhteiset säännöt. Riistanhoitoyhdistykset 
ovat hyväksyneet itselleen säännöt, jotka käytän
nössä ovat tehtyjen mallisääntöjen mukaiset. 
Metsästäjäin keskusjärjestön, riistapiirien ja riista
yhdistysten tehtävät ovat luonteeltaan samanlai
sia, jolloin keskusjärjestö muodostaa keskusyksi
kön, riistapiiri alueyksikön ja riistayhdistys pai
kallisyksikön. Tämän vuoksi on tarkoituksenmu
kaista, että niiden kaikkien toimintaa varten 
annetaan yksi yhteinen ohjesääntö. Pykälään on 
otettu tätä tarkoittava säännös. 

61 a §. Pykälän 1 momentti sisältää säännökset 
siitä, että Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit 
ja riistayhdistykset ovat kukin erillisiä oikeus
henkilöitä, jotka voivat olla osallisina oikeus
toimissa. Vastaavanlainen säännös on voimassa 
olevassa laissa. Kysymystä riistapiirien asemasta 
on käsitelty edellä 56 §:n kohdalla. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännökset 
haasteen ja viranomaisen muun tiedoksiannon 
antamisesta keskusjärjestön, riistapiirin ja riista-
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yhdistyksen tietoon. Kun keskusjärjestön ja riista
piirin hallitus ja riistayhdistyksen johtokunta ovat 
valmistelevia ja toimeenpanevia elimiä, ehdote
taan, että kyseisiä yhteisöjä koskeva haaste tai 
tiedoksianto voitaisiin antaa tiedoksi hallituksen 
tai johtokunnan puheenjohtajalle. 

61 b §. Pykälään on otettu säännökset Metsäs
täjäin keskusjärjestön, riistapiirien ja riistayhdis
tysten oikeudesta periä erilaisia maksuja. Nämä 
säännökset vastaavat asialliselta sisällöltään voi-

massa olevan lain 58 §:n 4 momentin ja 61 §:n 2 
momentin säännöksiä. 

2. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvioe
sitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 52 §:n 2 momentti, 9 

luvun otsikko sekä 53-61 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 2 momentti osittain muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1969 

annetulla lailla (81/69) ja 30 päivänä marraskuuta 1973 annetulla lailla (872/73), 54§ osittain 
muutettuna 27 päivänä tammikuuta 1971 annetulla lailla (86/71) ja 31 päivänä tammikuuta 1985 
annetulla lailla (113/85), 55 § 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa (545/76), 56 §muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla ja 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla (263/83), 58 §muutettuna 
27 päivänä heinäkuuta 1962 annetulla lailla (404/62) ja mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1969 
annetulla lailla, 59 § viimeksi mainitussa laissa ja 61 § osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetulla lailla, sekä 

lisätään 52 §:ään 30 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (113/85) poistetun 3 momentin 
sijaan uusi 3 momentti sekä 9 lukuun uusi 61 a ja 61 b § seuraavasti: 

52§ 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa 
voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

1) Metsästäjäin keskusjärjestön, riistapiirien ja 
riistayhdistysten toimihenkilöiden palkkausme
noihin ja niiden toiminnasta aiheutuviin muihin 
tarpeellisiin sijoitus- ja kulutusmenoihin sekä 
metsästäjäin ryhmävakuutuksesta aiheutuviin 
menoihin; 

2) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään 
kokeilutoimintaan sekä riistanhoidon edistämistä 
tarkoittaviin avustuksiin; 

3) riistanhoitomaksujen perimisestä sekä met
sästäjärekisterin pitämisestä aiheutuviin menoi
hin; ja 

4) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta ai
heutuviin menoihin. 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää edellä 
tarkoitetut määrärahat käytettäväksi 2 momentis
sa mainittuihin tarkoituksiin. Samalla ministeriö 
voi antaa tarkempia määräyksiä myönnettyjen 
määrärahojen käyttämisestä. 

9 luku. 

Metsästyksen ja riistanhoidon viranomaiset ja 
yhteisöt 

53 § 

Metsästystä ja riistanhoitoa koskevia aswtta 
hoitavat valtion viranomaiset sekä metsästäjäin 
omatoimisuuteen perustuvat Metsästäjäin keskus
järjestö, riistapiirit ja riistayhdistykset, niin kuin 
siitä tässä laissa säädetään. 
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Metsästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden 
ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsäta
lousministeriölle. 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisin avustamana. Paikallista val
vontaa varten asetetaan riistayhdistyksiin valan
tehneitä metsästyksenvartijoita, kuten siitä ase
tuksella tarkemmin säädetään. 

54§ 
Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävänä on kou

lutus- ja neuvontatyö metsästystä ja riistanhoitoa 
koskevissa asioissa, metsästys- ja riistanhoitotoi
minnan käytännön järjestely sekä maa-ja metsä
talousministeriön sille määräämien tehtävien suo
rittaminen. 

Metsästäjäin keskusjärjestö on maa- ja metsäta
lousministeriön valvonnan alainen. 

55 § 
Metsästäjäin keskusjärjestön edustajakokous 

hyväksyy 61 §:ssä tarkoitetun ohjesäännön, päät
tää keskusjärjestön taloudesta ja toiminnasta sekä 
valitsee jäsenet keskusjärjestön hallitukseen. 
Edustajakokous pidetään vuosittain ja siihen voi 
kukin riistapiiri lähettää enintään kolme edusta
jaa, joilla on käytettävissään yhteensä kolme 
ääntä. Tämän lisäksi kunkin piirin edustajilla on 
käytettävissään yksi ääni piirin metsästyskortti
määrän kutakin alkavaa viittätuhatta kohti. 

Keskusjärjestön hallituksen tehtävänä on edus
tajakokouksen päätösten valmistelu ja täytän
töönpano sekä järjestön muiden käytännön asioi
den hoitaminen. 

Kustakin riistapiiristä edustajakokous valitsee 
hallitukseen yhden jäsenen riistapiirin asettamis
ta ehdokkaista. Lisäksi edustajakokous valitsee 
hallitukseen enintään kolme muuta jäsentä, jotka 
edustavat metsästyksen ja riistanhoidon kannalta 
erityisten merkittäviä aloja. Kullekin jäsenelle 
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi maa
ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, 
metsähallitus sekä riista- ja kalatalouden tutki
muslaitos määräävät hallitukseen kukin yhden 
jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. 

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. 

56§ 
Riistapiirin tehtävänä on koulutus- ja neuvon

tatyön suorittaminen metsästystä ja riistanhoitoa 
koskevissa asioissa, metsästys- ja riistanhoitotoi
minnan käytännön järjestely sekä maa- ja metsä
talousministeriön ja Metsästäjäin keskusjärjestön 
sille määräämien tehtävien suorittaminen. 

Riistapiirit ovat keskusjärjestön valvonnan ja 
ohjauksen alaisia. Riistapiirin toiminta-alue mää
rätään asetuksella. 

57§ 
Riistapiirin päätösvaltaa käyttää riistapiirin ko

kous, johon kukin piirin alueella toimiva riista
yhdistys voi vuosikokouksessaan valita yhden 
edustajan. Kullakin edustajalla on kokouksessa 
yksi ääni. 

Riistapiirin hallituksen tehtävänä on piirin ko
kouksen päätösten valmistelu ja täytäntöönpano 
sekä piirin muiden käytännön asioiden hoitami
nen. Riistapiirin kokous valitsee hallitukseen yh
deksän jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi 
maa- ja metsätalousministeriön ja yksi asianomai
sen lääninhallituksen määräämä jäsen. Hallituk
sen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. 

58§ 
Riistayhdistyksen tehtävänä on koulutus- ja 

neuvontatyön suorittaminen metsästystä ja riis
tanhoitoa koskevissa asioissa, metsästys- ja riistan
hoitotoiminnan käytännön järjestely ja metsäs
tyksen valvonta sekä maa- ja metsätalousministe
riön ja riistapiirin sille määräämien tehtävien 
suorittaminen. 

Riistayhdistyksen toiminta-alue on kunnan 
alue. Milloin paikkakunnan olojen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, maa- ja metsätalousminis
teriö voi määrätä riistayhdistyksen toiminta
alueen kunnallisesta jaotuksesta poikkeavaksi. 

Riistayhdistys on sen riistapiirin valvonnan ja 
ohjauksen alainen, jonka toiminta-alueella yhdis
tys toimii. 

59§ 
Jokaisen riistanhoitomaksun suorittaneen Suo

messa asuvan Suomen kansalaisen tulee kuulua 
jäsenenä riistayhdistykseen. Riistayhdistyksen jä
seneksi voi jäljempänä mainituin edellytyksin 
liittyä myös muu riistanhoitomaksun suorittanut 
henkilö. 

Henkilö voi kuulua jäsenenä siihen yhdistyk
seen, jonka toiminta-alueella hänellä on metsäs
tysoikeus tai metsästysoikeuden haltijan antama 
vähintään yhden vuoden pituinen voimassa oleva 
kirjallinen lupa metsästyksen harjoittamiseen 
taikka jonka toiminta-alueeseen kuuluvassa kun
nassa hänellä on kotipaikka. Jollei henkilö, jonka 
tulee kuulua jäsenenä riistayhdistykseen, ilmoita 
muuta yhdistystä, katsotaan hänen kuuluvan ko
tipaikkansa riistayhdistykseen. Henkilö voi sa-
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manaikaisesti olla vrun yhden riistayhdistyksen 
jäsenenä. 

60 § 
Riistayhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdis

tyksen kokous. Kokouksessa kullakin yhdistyksen 
jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa toisen 
jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Kukaan 
ei kuitenkaan saa edustaa enempää kuin viittä 
poissa olevaa jäsentä. 

Yhdistyksen johtokunnan tehtävänä on yhdis
tyksen kokouksen päätösten valmistelu ja täytän
töönpano sekä yhdistyksen muiden käytännön 
asioiden hoitaminen. 

Yhdistyksen kokous valitsee johtokunnan pu
heenjohtajan ja enintään kuusi muuta jäsentä. 
Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla 
metsähallitus voi lisäksi määrätä johtokuntaan 
yhden jäsenen. Jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta siten, että ohjesäännössä määrättävällä 
tavalla kolmannes tai sitä lähinnä oleva osa 
kokouksen valitsemista jäsenistä on kunakin 
vuonna erovuorossa. 

61 § 
Metsästäjäin keskusjärjestöä, riistapiirejä ja riis

tayhdistyksiä varten on laadittava ohjesääntö, 
joka on alistettava maa- ja metsätalousministe
riön vahvistettavaksi. 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

Metsästäjäin Keskusjärjestössä, riistapiireissä ja 
riistayhdistyksissä käytettävästä kielestä on vastaa
vasti voimassa, mitä kielilaissa (148/22) valtion 
viranomaisista on säädetty. 

61 a § 
Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja riista

yhdistykset voivat saada nimiinsä oikeuksia ja 
tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. 

Haaste ja viranomaisen muu tiedonanto katso
taan tulleen Metsästäjäin keskusjärjestön, riista
piirin tai riistayhdistyksen tietoon, kun se on 
toimitettu hallituksen tai johtokunnan puheen
johtajalle. 

61 b § 
Riistayhdistyksen jäsentä ei voida velvoittaa 

suorittamaan maksuja yhdistyksen menojen peit
tämiseksi. 

Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja riista
yhdistykset voivat periä maksuja asetuksessa tar
kemmin säädettävistä tehtävistä maa- ja metsäta
lousministeriön vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 . Ennen 61 §:ssä tarkoitetun ohjesään
nön vahvistamista noudatetaan aikaisempia sään
töjä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 52 §:n 2 momentti, 9 

luvun otsikko sekä 53-61 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 2 momentti osittain muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1969 

annetulla lailla (81/69) ja 30 päivänä marraskuuta 1973 annetulla lailla (872/73), 54§ osittain 
muutettuna 27 päivänä tammikuuta 1971 annetulla lailla (86/71) ja 31 päivänä tammikuuta 1985 
annetulla lailla (113/85), 55 § 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa (545/76), 56§ muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla ja 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla (263/83), 58 § muutettuna 
27 päivänä heinäkuuta 1962 annetulla lailla (404/62) ja mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1969 
annetulla lailla, 59 § viimeksi mainitussa laissa ja 61 § osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetulla lailla, sekä 

lisätään 52 §:ään 30 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (113/85) poistetun 3 momentin 
sijaan uusi 3 momentti sekä 9 lukuun uusi 61 a ja 61 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta määrärahas
ta voidaan suorittaa seuraavat menot: 

1) metsästäjäin keskusjärjestön, toimihenkilöi
den palkkausmenot ja sen toiminnasta aiheutu
vat muut tarpeelliset kustannukset sekä metsästä
jäin tyhmävakuutuksesta aiheutuvat menot; ja 

2) riistanhoitotoimenpiteistä ja niihin liittyväs
tä kokeilutoiminnasta aiheutuvat menot niihin 
luettuna riistanhoidon edistämistä tarkoittavat 
avustukset. 

Ehdotus 

52§ 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa 
voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

1) Metsästäjäin keskusjärjestön, riistapiirien ja 
rzistayhdistysten toimihenkilöiden palkkausme
noihin ja niiden toiminnasta aiheutuviin muihin 
tarpeellisiin sijoitus- ja kulutusmenoihin sekä 
metsästäjäin ryhmävakuutuksesta aiheutuviin 
menoihin; 

2) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään 
kokeilutoimintaan sekä riistanhoidon edistämistä 
tarkoittaviin avustuksiin; 

3) riistanhoitomaksujen perimisestä sekä met
sästäjärekisterin pitämisestä aiheutuviin menoi
hin; ja 

4) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta ai
heutuviin menoihin. 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää edellä 
tarkoitetut määrärahat käytettäväksi 2 momentis
sa mainittuihin tarkoituksiin. Samalla ministeriö 
voi antaa tarkempia määräyksiä myönnettyjen 
määrärahojen käyttämisestä. 
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Voimassa oleva laki 

9 luku. 

Metsästysviranomaiset ja metsästäjäin 
keskusjärjestö. 

53§. 
Metsästys- ja riistanhoitoasioita hoitavat tassa 

laissa tarkoitetut valtion viranomaiset sekä met
sästäjäin omatoimisuuteen perustuva metsästä
jäin keskusjärjestö siten, että viranomaisten teh
tävänä on lähinnä metsästyksen, riistanhoidon ja 
n"istakaupan valvonta ja metsästäjäin keskusjärjes
tön tehtävänä lähinnä valistus- ja neuvontatyö 
sekä metsästys- ja riistanhoitotoiminnan käytän
nöllinen järjestely. 

54 §. 
Metsästystä ja n'istanhoitoa koskevat asiat käsit

telee valtioneuvostossa maatalousministen'ö, jossa 
niiden hoitamista varten on metsästyksenvalvoja 
ja tarpeellinen muu henkilökunta. 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisin avustamana. Paikallista val
vontaa varten asetetaan n"istanhoitopiireihin ja 
-yhdistyksiin valantehneitä metsästyksenvartijoi
ta, kuten siitä asetuksella tarkemmin säädetään. · 

55§. 
Metsästäjäin keskusjärjestön asioita hoitavat 

sen edustajakokous ja hallitus,. Järjestö jakautuu 
riistanhoitopiireihin, joiden alueet määrätään 
asetuksella. 

Ehdotus 

9 luku. 

Metsästyksen ja riistanhoidon viranomaiset ja 
yhteisöt 

53§ 
Metsästystä ja riistanhoitoa koskevia astoita 

hoitavat valtion viranomaiset sekä metsästäjäin 
omatoimisuuteen perustuvat Metsästäjäin keskus
järjestö, n"istapiirit ja n"istayhdistykset, niin kuin 
siitä tässä laissa säädetään. 

Metsästystä ja nistanhoitoa koskevien asioiden 
ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsäta
lousministeriölle. 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisin avustamana. Paikallista val
vontaa varten asetetaan riistayhdistyksiin valan
tehneitä metsästyksenvartijoita, kuten siitä ase
tuksella tarkemmin säädetään. 

54§ 
Metsästäjäin keskusjärjestön tehtävänä on kou

lutus- ja neuvontatyö metsästystä ja riistanhoitoa 
koskevissa asioissa, metsästys- ja riistanhoitotoi
minnan käytännön järjestely sekä maa-ja metsä
talousmintsten'ön stlle määrätimien tehtävien suo
nttaminen. 

Metsästäjäin keskusjärjestö on maa- ja metsäta
lousministeriön valvonnan alainen. 

55 § 
Metsästäjäin keskusjärjestön edustajakokous 

hyväksyy 61 §:ssä tarkoitetun ohjesäännön, päät
tää keskusjärjestön taloudesta ja toiminnasta sekä 
valitsee jäsenet keskusjärjestön hallitukseen. 
Edustajakokous pidetään vuosittain ja siihen voi 
kukin riistapiiri lähettää enintään kolme edusta
jaa, joilla on käytettävissään yhteensä kolme 
ääntä. Tämän lisäksi kunkin piirin edustajilla on 
käytettävissään yksi ääni piirin metsästyskonti
määrän kutakin alkavaa viittätuhatta kohti. 

Keskusjärjestön hallituksen tehtävänä on edus
tajakokouksen päätösten valmistelu ja täytän
töönpano sekä järjestön muiden käytännön asioi
den hoitaminen. 

Kustakin riistapiiristä edustajakokous valitsee 
hallitukseen yhden jäsenen riistapiirin asettamis
ta ehdokkaista. Lisäksi edustajakokous valitsee 
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Voimassa oleva laki 

56 §. 
Metsästäjäin keskusjärjestön vuosittain pidettä

vään edustajakokoukseen voi kukin riistanhoito
piiri lähettää kolme edustajaa, joilla on käytettä
vissään yhteensä kolme ääntä. Tämän lisäksi on 
edustajilla käytettävissään yhteensä yksi ääni pii
rin metsästyskorttimäärän kutakin alkavaa viittä
tuhatta kohti. 

Keskusjäsjestön hallituksessa on kustakin riis
tanhoitopiiristä yksi jäsen, jonka keskusjärjestön 
edustajakokous valitsee piirien valitsemista eh
dokkaista neljäksi vuodeksi. Lisäksi kuuluu halli
tukseen yksi metsähallituksen ja yksi riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen määräämä jäsen, 
kaksi maa- ja metsätalousministeriön määräämää 
jäsentä sekä enintään kaksi edustajakokouksen 
valitsemaa jäsentä, jotka edustavat metsästyksen 
ja riistanhoidon kannalta erityistä merkitystä 
omaavia aloja. 

57 §. 
Riistanhoitopiirin kokoukseen voidaan kustakin 
piirin alueella olevasta riistanhoitoyhdistyksestä 
lähettää yhdistyksen vuosikokouksen valitsema 
edustaja, jolla on kokouksessa yksi ääni. 

Riistanhoitopiirin hallituksessa on enintään yh
deksän jäsentä, jotka piirin vuosikokous valitsee. 
Lisäksi kuuluu piirin hallitukseen yksi maatalous
ministeriön ja yksi asianomaisen lääninhallituk
sen määräämä jäsen. 

Riistanhoitopiirin hallitus valitsee piirin riista
päällikön sekä ottaa n"istanhoidon neuvojat ja 
tarpeelliset muut toimihenkilöt. 

58 §. 
Kunnassa muodostavat ne riistanhoitomaksun 

suorittaneet henkilöt, joilla on siinä kunnassa 
metsästysoikeus, riistanhoitoyhdistyksen. Kukaan 
älköön kuitenkaan kuuluko jäsenenä useampaan 
kuin yhteen sellaiseen yhdistykseen. 

Milloin paikkakunnan olojen vuoksi on tarkoi
tuksenmukaista, voi lääninhallitus määrätä riis-

Ehdotus 

hallitukseen enintään kolme muuta jäsentä, jotka 
edustavat metsästyksen ja riistanhoidon kannalta 
erityisten merkittäviä aloja. Kullekin jäsenelle 
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi maa
ja metsätalousministeriö, ympänstöministen·ö, 
metsähallitus sekä riista- ja kalatalouden tutki
muslaitos määräävät hallitukseen kukin yhden 
jäsenen ja tämän henkilökohtatien varajäsenen. 

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. 

56§ 
Ritstapz"irin tehtävänä on koulutus- ja neuvon

tatyön suon"ttaminen metsästystä ja n"istanhoitoa 
koskevtssa asioissa, metsästys- ja riistanhoitotoi
minnan käytännön järjestely sekä maa- ja metsä
talousministeriön ja Metsästäjäin keskusjärjestön 
sille määräämien tehtävien suorittaminen. 

Rtistapt"in"t ovat keskusjärjestön valvonnan ja 
ohjauksen alatsia. Riistapiirin toiminta-alue mää
rätään asetuksella. 

57§ 
Riistapiin·n päätösvaltaa käyttää riistapiin"n ko

kous, johon kukin piirin alueella toimiva riista
yhdistys voi vuosikokouksessaan valita yhden 
edustajan. Kullakin edustajalla on kokouksessa 
yksi ääni. 

Riistapiirin hallituksen tehtävänä on pz"in·n ko
kouksen päätösten valmistelu ja täytäntöönpano 
sekä piirin muiden käytännön asioiden hoitami
nen. Riistapiirin kokous valitsee hallitukseen yh
deksän jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi 
maa- ja metsätalousministeriön ja yksi asianomai
sen lääninhallituksen määräämä jäsen. Hallituk
sen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. 

58§ 
Ritstayhdtstyksen tehtävänä on koulutus- ja 

neuvontatyön suon"ttaminen metsästystä ja rits
tanhoitoa koskevissa asiotssa, metsästys- ja nistan
hoitotoiminnan käytännön järjestely ja metsäs
tyksen valvonta sekä maa- ja metsätalousministe
riön ja ritstapiirin sille määräämien tehtävien 
suorittaminen. 
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Voimassa oleva laki 

taohoitoyhdistyksen muodostettavaksi alueelle, 
joka poikkeaa kunnallisesta jaoituksesta. . 

Riistanhoitoyhdistyksen asioista päättää yhdis
tyksen kokous ja sen valitsema johtokunta, niin 
kuin yhdistyksen säännöissä tarkemmin J:?ä~rä
tään. Riistanhoitoyhdistyksen alueella totmtvan 
rekisteröidyn metsästysyhdistyksen valtuuttama 
henkilö voi riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa 
edustaa enintään viittä saman metsästysyhdistyk
sen jäsentä, joiden on selvitetty kuuluvan siihen 
riistanhoitoyhdistykseen, mutta jotka eivät ole 
kokouksessa saapuvilla. 

Riistanhoitoyhdistyksen jäneniä älköön velvoi
tettako suorittamaan maksuja yhdistyksen meno
jen peittämiseksi. 

59 §. 
Riistanhoitoyhdistyksen sääntöihin, jotka on 

alistettava lääninhallituksen vahvistettaviksi, on 
otettava määräykset siitä, millä tavoin yhdistyk
sen ja sen johtokunnan on pazkkakunnan olot 
huomioon ottaen toimittava metsästystä koske
vien säännösten noudattamisen, riistakannan säi
lymisen ja lisäämisen sekä metsästysammunnan 
kehittämisen hyväksi. 

60 §. 
Metsästäjäin keskusjärjestön tulee hyväksyä it

selleen säännöt, joissa järjestön toimielimien teh
tävät tarkemmin määrätään. Säännöt on alistetta
va maatalousministeriön vahvistettaviksi. 

Ehdotus 

Riistayhdistyksen toiminta-alue on kunnan 
alue. Milloin paikkakunnan olojen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, maa- ja metsätalousminis
teriö voi määrätä riistayhdistyksen toiminta
alueen kunnallisesta jaotuksesta poikkeavaksi. 

Riistayhdistys on sen nistapiirin valvonnan ja 
ohjauksen alainen, jonka toiminta-alueella yhdis
tys toimii. 

59§ 
jokaisen nistanhoitomaksun suorittaneen Suo

messa asuvan Suomen kansalaisen tulee kuulua 
jäsenenä riistayhdtstykseen. Rizstayhdzstyksen jä
seneksi voi jäljempänä mainituin edellytyksin 
liittyä myös muu nistanhoitomaksun suorittanut 
henktlö. 

Henkilö voi kuulua jäsenenä stihen yhdtstyk
seen, jonka toiminta-alueella hänellä on metsäs
tysozkeus tai metsästysozkeuden haltijan antama 
vähintään yhden vuoden pituinen voimassa oleva 
kirJallinen lupa metsästyksen harjoittamiseen 
taikka jonka toiminta-alueeseen kuuluvassa kun
nassa hänellä on kotipaikka. jollei henkzlö, Jonka 
tulee kuulua jäsenenä riistayhdzstykseen, ilmoita 
muuta yhdistystä, katsotaan hänen kuuluvan ko
tipaikkansa nistayhdtstykseen. Henkilö voi sa
manaikaisesti olla vain yhden riistayhdistyksen 
jäsenenä. 

60 § 
Riistayhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdis

tyksen kokous. Kokouksessa kullakin yhdistyksen 
jäsenellä on yksi ääni. jäsen voi valtuuttaa totsen 
jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Kukaan 
ei kuitenkaan saa edustaa enempää kuin viittä 
poissa olevaa Jäsentä. 

Yhdtstyksen johtokunnan tehtävänä on yhdts
tyksen kokouksen päätösten valmzstelu ja täytän
töönpano sekä yhdtstyksen muiden käytännön 
asioiden hoitaminen. 

Yhdtstyksen kokous valitsee johtokunnan pu
beenJohtajan ja enintään kuusi muuta Jäsentä. 
Edellä 3 §:n 2 momenttssa tarkoitetuilla aluetila 
metsähallitus voi ltsäksi määrätä Johtokuntaan 
yhden jäsenen. jäsenten toimtkausi on kolme 
vuotta siten, että ohjesäännössä määrättäväitä 
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61 §. 
Metsästäjäin keskusjärjestö ja sen piirit sekä 

riistanhoitoyhdistykset voivat nimiinsä saada oi
keuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja 
vastata. 

Suorittamistaan palvelutehtävistä voivat riis
tanhoitopiirit sekä riistanhoitoyhdistykset 58 §:n 
estämättä periä maksun asetuksessa tarkemmin 
säädettävissä tapauksissa maa- ja metsätalousmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan. 

Ehdotus 

tavalla kolmannes tai sitä lähinnä oleva osa 
kokouksen valitsemista jäsenistä on kunakin 
vuonna erovuorossa. 

61 § 
Metsästäjäin keskusjärjestöä, riistapiirejä ja r#s

tayhdistyksiä varten on laadittava ohjesääntö, 
joka on alistettava maa- ja metsätalousministe
riön vahvistettavaksi. 

Metsästäjäin Keskusjärjestössä, riistapzireissä ja 
riistayhdistyksissä käytettävästä kielestä on vastaa
vasti voimassa, mitä kielilaissa {148122) valtion 
vzranomaisista on säädetty. 

61 a § 
Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja riista

yhdistykset voivat saada nimiinsä oikeuksia ja 
tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. 

Haaste ja viranomaisen muu tiedonanto katso
taan tulleen Metsästäjäin keskusjärjestön, riista
pti'rin tai riistayhdistyksen tietoon, kun se on 
toimitettu hallituksen tai johtokunnan puheen
johtajalle. 

61 b § 
Riistayhdistyksen jäsentä ei voida velvoittaa 

suorittamaan maksuja yhdistyksen menojen peit
tämiseksi. 

Metsästäjäin keskusjärjestö, riistapiirit ja riista
yhdistykset voivat periä maksuja asetuksessa tar
kemmin säädettävistä tehtävistä maa- ja metsäta
lousministeriön vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198. Ennen 61 §:ssä tarkoitetun ohjesään
nön vahvistamista noudatetaan aikaisempia sään
töjä. 


