
Suomen riistakeskuksen tehtävänä on

 edistää kestävää riistataloutta ja

 tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä

 huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja

 hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät

Riistahallinnon uusi aika



Perustuslain vaatimukset aiheuttivat 
uudelleenjärjestelyn riistahallinnossa. 
Julkiset hallintotehtävät eriytettiin 
muista toiminnoista.

Suomalainen riistahallinto on siirtynyt uuteen aikaan. Julkisen 
riistakonsernin ytimeen perustettu Suomen riistakeskus on vas-
taus riistan aiheuttamien ristiriitojen ratkaisemiseksi moniarvoi-
sessa yhteiskunnassamme.

Riistaan suhtaudutaan tänään monin eri tavoin. Ihmisten 
erilaistunut suhde riistaan luo väistämättä ristiriitoja. Näitä 
konflikteja pyritään hallitsemaan kuulemalla ja osallistamalla 
sidosryhmiä ja kansalaisia riistapolitiikan valmistelussa.

Hoitosuunnitelmat ovat uuden riistapolitiikan keskeinen 
työväline. Niissä pyritään ottamaan huomioon riistakantojen 
hoitoon kohdistuvat erilaiset odotukset. 

Suomen riistakeskus vastaa hoitosuunnitelmien valmis-
telusta ja päivittämisestä ja riistaneuvostojen tehtävänä on 
huolehtia sidosryhmien laajasta ja järjestelmällisestä osallistami-
sesta hoitosuunnitelmien ja muun riistapolitiikan valmistelussa

Riistanhoitoyhdistysten työ on riistahallinnon kivijalka. 
Tämän vapaaehtoistoiminnan tukeminen on Suomen riistakes-
kuksen tärkeä tehtävä.

Suomen riistakeskuksen missio: 
RIISTAKONFLIKTIEN HALLINTA

Metsästys on eettistä 

ja vastuullista

Riistakannat säilyvät 

elinvoimaisina

Riistaeläinten 

aiheuttamat vahingot 

ovat kohtuullisella tasolla 

ja konfliktit hallinnassa

Yhteiskunnalliset 

vaikuttavuus-

tavoitteet

Riistahallinnolle on 
asetettu yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet, 
jossa tasapainossa ovat 
elinvoimaiset riistakannat, 
eettinen ja vastuullinen 
metsästys sekä hallinnas-
sa olevat riistakonfliktit ja 
riistan aiheuttamat 
vahingot.

Riistahallinnon  
yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet

1) metsästyslaissa (615/1993) sekä riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa (616/1993) säädetyt 
tehtävät;

2) metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä nimittämiensä riis-
tanhoitoyhdistysten 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 maasto-
tarkastuksissa toimivien riistanhoitoyhdistysten edustajien 
nimittäminen, ohjaus ja valvonta; sekä

6) muut Suomen riistakeskukselle riistahallintolain (158/2011) 
tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät ovat:

Ihmisen suhde riistaan:
metsästää

hyötyy
kärsii

käyttää
nauttii
pelkää

tarkkailee
suojelee



1) kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen 
liittyvän yleisen edun valvonta;

2) riistaeläinkantojen tilan, kehityksen, kestävyyden ja elinvoi-
maisuuden seuraaminen sekä näihin liittyvien toimintojen 
kehittäminen yhdessä tutkimuksen kanssa;

3) riistanhoidon sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistämi-
nen;

4) riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevien 
hoitosuunnitelmien valmistelu, laatiminen ja päivittäminen;

5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistä-
minen;

6) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyk-
sen edistäminen;

7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan edistäminen ja riistanhoi-
toyhdistysten 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 ylläpi-
täminen ja kehittäminen sekä toimialan yhteisten tietojär-
jestelmien, tietovarantojen ja tietopalveluiden kehittämiseen 
osallistuminen;

11) kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen; sekä

12) muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät, joihin ei liity julki-
sen vallan käyttöä.

Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:

Riistahallinnon 
organisoituminen

Riistapolitiikkaan vaikuttaminen
 • Luottamushenkilöt ja sidosryhmät
 • Yhteiskunnassa vallitsevien riistakonfliktien hallinta

Riistapolitiikan toteuttaminen
 • Toimihenkilöt
 • Palveluprosessit
		 - julkiset hallintotehtävät (eriytetty)
		 - kestävä riistatalous
		 - palvelut metsästäjille ja muille kansalaisille

S U O M E N  R I I S TA K E S K U S
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S I D O S R Y H M ÄT

alueelliset riistaneuvostot 
15 kpl

valtakunnallinen 
riistaneuvosto

R I I S TA K E S K U K S E N  H A L L I T U S

J O H TA M I N E N  J A 
T U K I PA LV E L U T

Riistanhoitoyhdistysten aluekokoukset 15 kpl

M I N I S T E R I Ö

OSALLISTAVAT TOIMINTATAVAT

Riistanhoitoyhdistykset (298)



Riistahallinnon uusi aikaSuomen riistakeskus 

Keskustoimisto 

Laitialan toimintakeskus

Alueet

Etelä- Häme

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Oulu

Pohjanmaa

Pohjois-Häme

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Rannikko-Pohjanmaa

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Riistakeskuksessa työskentelee 
noin 65 toimihenkilöä

Luottamushenkilötoimielimissä 
noin 180 jäsentä
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