
Valtion riistahallinto
uudistuu

Metsästyksen ja riistahallinnon organisointi Suomessa on
peräisin lähes viidenkymmenen vuoden takaa. 1960-lu
vun alussa luotiin nykyinen valtion riistahallinnon organi_
saatio eli maa- ja metsätalousministeriön alaisuudesså toi_
miva Metsästäjäin Keskusjärjestö ja sen toimintaa hoita-
vat 15 alueellista riistanhoitopiiriä sekä 29g paikallista
riistanhoitoyhdistystä. Tämä organisaatio vastaa riistahal-
linnon viranomaistehtävistä yhdessä muiden viranomais-
ten, k.uten poliisi, rajavartiosto, metsähallitus ja niin edel-
leen. kanssa.

Metsästäjäorganisaatio on valtionhallinnossa hieman eri-
koinen ilmestys. Paikallistasolla lakisääteisiä valtion viran-
omaiselle kuuluvia riistahallinnon tehtäviä hoidetaan vapaa-
ehtoisesti tai nimellistä korvausta vastaan.

Rii stan hoitoyhdistykset
suorittavat valtaosan tehtä.
vistään talkootyönä ja siinä
merkittävän panoksensa an-
tavat metsästysseurat, yk-
sittäiset metsästysoikeuden
haltijat ja metsästäjät.

VALTION hallinnon niin sano-
tun tuottavuusohjelman sekä
aluehallintouudistuksen ta-
voitteena on ollut organisaa-
tioiden keventäminen ja yksin-
kertaistaminen. Lopputulok-
sena tulisi olla entistä toimi-
vampi järjestelmä, jonka kus-
tannukset samalla alenisivat.

Riistahallintokaan ei ole
välttynyt näiltä toimitta ja siitä

ffiiistanhoitovh-
ffioirtvLr"t ruo.
rittavat Yaltaosan
tehtävistään tal.
kootyönä ia sii-
nä merkittävän pa.
noksensa antavat
metsästysseurat,
yksittäiset metsäs-
tysoikeuden halti-
iat ia metsiistöät

osoituksena on nyt esillä oleva esitys Suomen riistakeskuk-
sesta. Hallitus on tehnyt eduskunnalle lakiesityksen valtion
riistahallinnon uudesta organisaatiomallista. Tavoite on, et-
tä Metsästäjäin Keskusjärjestö 1a 1 5 riistanhoitopiiriä yhdis-
tyvät Suomen riistakeskukseksi vuoden 20i 1 alussa.

Riistanhoitopiirin toimisto muuttuu Riistakeskuksen alue-
toimistoksi, joka säilyy itsenäisenä toimijana valtion alue-
hallinnon muista laajoista muutoksista huolimatta.

Metsästäjäin Keskusjärjestön tiedotteen mukaa n uudis-
tuksella ei ole siirtymävaiheessa merkittävää vaikutusta
myöskään riistanhoitoyhdistysten ja aluetoimiston, nykyi-
sin riistanhoitopiirin toimisto, yhteistyöhön.

MKJ:n tavoite on kuitenkin, että jatkossa erikoistumisel-
la ja päällekkäisyyksien poistamisella metsästäjille ja riis-
tanhoitoyhdistyksille pystytään tarjoamaan asiantuntevas-
ti entistä parempia palveluita.

1iv.rrÄls-t sittä, että paikailiset riistanhoitoyhdistykset
toimivat jatkossakin hyvin paljon nykyisen mallin mukaan.
Iä1ä 

"qn 
toisaalta ymmärrettävää, sillä kun organisaatio_

uudistuksen eri vaiheissa on tehty arvioita vapaaähtoistyön
määrästä ja sen hinnasta, niin puheet riistanhoitoyhdisiys_
ten yhdistämisistä ja valtion varoilla palkatuista to-t<opaivai
sistä toiminnanohjaajista haudattiin nopeasii.

Pientä lohtua tiukkaan talouteen paikallistasolla tuo MKJ:
n tuoreen tiedotteen mukaan se, että riistånhoitoyhdis-
tyksissä tehtävä vapaaehtoistyö on riistahallinnon ftivijal_
ka, ja että yksi riistakeskuksen tärkeimpiä tehtäviä tulee
olemaan.riistanhoitoyhdistysten toiminnan entistä parem_
pi tukeminen. Tätä tuen lisäystä jäämme mielenkiinnolla
odottamaan.
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