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968/2017

Lag
om ändring av viltförvaltningslagen

I enlighet med riksdagen beslut
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 2, 6, 8, 10, 12, 19, 32 och 34 §, och
fogas till lagen en ny 34 a § som följer:

2 §

Finlands viltcentrals uppgifter

Finlands viltcentral har följande offentliga förvaltningsuppgifter:
1) de uppgifter som anges i jaktlagen (615/1993) och i lagen om jaktvårdsavgift och

jaktlicensavgift (616/1993),
2) anskaffning och ikrafthållande av jägarnas gruppförsäkring och ett tillräckligt till

uppgiften anknutet försäkringsskydd för de funktionärer som viltcentralen tillsatt i jakt-
vårdsföreningarna,

3) tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktövervakare i jaktvårdsföreningarna,
4) tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktvårdsföreningarnas examinatorer för

jägarexamina och skjutprov,
5) tillsättande och ledning av samt tillsyn över företrädarna för jaktvårdsföreningarna

vid terrängundersökningar som avses i 24 § i viltskadelagen (105/2009),
6) allmän tillsyn över jaktvårdsföreningarnas verksamhet,
7) andra offentliga förvaltningsuppgifter som viltcentralen enligt denna eller någon an-

nan lag ska sköta.
Finlands viltcentrals övriga uppgifter är följande:
1) främjande av hållbar vilthushållning samt bevakande av allmänt intresse med an-

knytning till vilthushållningen,
2) uppföljning av viltbeståndens tillstånd, utveckling, hållbarhet och livskraft samt ut-

vecklande av funktioner för detta i samråd med forskningen,
3) främjande av viltvården och vården av viltets livsmiljöer,
4) beredning, utarbetande och uppdatering av förvaltningsplaner som gäller viltarter

och deras livsmiljöer,
5) främjande av förebyggande av skador orsakade av vilt,
6) främjande av hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt,
7) stödjande och ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet och utbildning av jakt-

vårdsföreningarnas funktionärer och styrelsemedlemmar,
8) tillhandahållande av expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster i fråga om jakt,

vilthushållning och vilt,
9) information och kommunikation som hänför sig till Finlands viltcentrals uppgifter,
10) förvaltning och utvecklande av Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas

gemensamma datasystem och databanker och tillhandahållande och utvecklande av deras
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gemensamma informationstjänster samt deltagande i utvecklandet av branschens gemen-
samma datasystem, databanker och informationstjänster,

11) deltagande i internationellt samarbete som hänför sig till Finlands viltcentrals upp-
gifter,

12) andra uppgifter som enligt vad som föreskrivs ankommer på viltcentralen eller som
den åläggs att utföra och som inte innefattar utövande av offentlig makt.

Finlands viltcentral ska regelbundet lämna jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter
om skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter som ministeriet be-
stämmer.

Närmare bestämmelser om skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 2 och 7 punk-
ten får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om skötseln av de
uppgifter som avses i 1 mom. 3–6 punkten och i 2 mom. 1–11 punkten får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §

Personalen vid Finlands viltcentral

Vid Finlands viltcentral finns en direktör, en chef för offentliga förvaltningsuppgifter
och ett behövligt antal övriga anställda. Personalen vid Finlands viltcentral är anställd i
arbetsavtalsförhållande.

På chefen för offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas vad som föreskrivs om straff-
rättsligt tjänsteansvar. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas även på
övriga anställda vid Finlands viltcentral när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter eller
behandlar ärenden som anknyter till användning av medel.

Statsrådet utnämner och entledigar direktören vid Finlands viltcentral och chefen för of-
fentliga förvaltningsuppgifter efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet.
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar direktören och chefen för offentliga förvaltnings-
uppgifter avsked på deras begäran. Styrelsen för Finlands viltcentral ska höras i samband
med beredningen av statsrådets beslut. Direktören anställer den övriga personalen, om inte
något annat föreskrivs nedan.

Behörighetsvillkor för direktören vid Finlands viltcentral är högre högskoleexamen,
god förtrogenhet med vilthushållning och i praktiken visat ledarskap. Chefen för offentli-
ga förvaltningsuppgifter ska ha högre högskoleexamen, god förtrogenhet med vilthushåll-
ning och administrativ erfarenhet.

8 §

Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter svarar för skötseln av Finlands viltcentrals
offentliga förvaltningsuppgifter enligt 2 § 1 mom. Chefen för offentliga förvaltningsupp-
gifter är oberoende vid fullgörandet av en offentlig förvaltningsuppgift.

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter kan skriftligen förordna en person som hör
till Finlands viltcentrals personal att utöva offentlig makt i sådana i 2 § 1 mom. avsedda
ärenden som denne har tillräcklig utbildning och erfarenhet att behandla och avgöra. En
anställd vid centralen får dock bara av särskilda skäl förordnas att avgöra ärenden som av-
ses i 41 § 1–3 mom. i jaktlagen. Den som förordnats att utöva offentlig makt är oberoende
vid fullgörandet av en offentlig förvaltningsuppgift. Chefen för offentliga förvaltnings-
uppgifter kan förbehålla sig beslutanderätten trots det skriftliga förordnandet. Ärenden
som avses i 41 § 1–3 mom. i jaktlagen avgörs efter föredragning.

För tillsynen över jaktvårdsföreningarna svarar chefen för offentliga förvaltningsupp-
gifter eller en anställd som denne har utnämnt för uppgiften. Jord- och skogsbruksminis-
teriet fastställer beslutet om utnämnande eller entledigande av den anställde i fråga.
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Bestämmelser om övriga uppgifter för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Tillståndsbeslut enligt jaktlagen får undertecknas maskinellt.

10 §

Jaktvårdsförening

En jaktvårdsförening är en självständig aktör vars verksamhet grundar sig på eget initi-
ativ av jägare som betalat jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicens-
avgift. Varje jaktvårdsförening har ett eget geografiskt verksamhetsområde. Jaktvårdsför-
eningarnas verksamhet står under Finlands viltcentrals ledning och tillsyn. Jaktvårdsför-
eningarna är skyldiga att trots sekretessbestämmelserna ge Finlands viltcentral de uppgif-
ter och handlingar som är nödvändiga med tanke på centralens uppgifter.

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verk-
samhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga
förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.

På jaktvårdsföreningarna tillämpas föreningslagen (503/1989) så som anges nedan.

12 §

Sammanslagning och delning av jaktvårdsföreningar

Jaktvårdsföreningar som önskar gå samman ska lägga fram ett gemensamt förslag om
detta för Finlands viltcentral. Beslut om att lägga fram ett sådant förslag ska fattas på res-
pektive jaktvårdsförenings möte. Förslaget ska ange den planerade jaktvårdsföreningens
verksamhetsområde och namn.

Förslag till Finlands viltcentral om uppdelning av en jaktvårdsförening i två eller flera
jaktvårdsföreningar ska göras av den berörda jaktvårdsföreningens möte. Förslaget ska
ange de planerade jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden och namn.

Finlands viltcentral beslutar om sammanslagning eller delning av jaktvårdsföreningar
på basis av de förslag som avses i 1 och 2 mom. Den nya jaktvårdsföreningen inleder sin
verksamhet vid ingången av det kalenderår som följer på beslutet.

När en jaktvårdsförening har delats ska möten hållas för att välja styrelser före det nya
kalenderåret. Ordförande för en ny sammanslagen jaktvårdsförening är till utgången av sin
mandatperiod ordföranden för jaktvårdsföreningen med det största medlemsantalet av de
sammanslagna jaktvårdsföreningarna och vice ordförande är ordföranden för jaktvårds-
föreningen med det näst största medlemsantalet av de sammanslagna jaktvårdsföreningar-
na. Som styrelsemedlemmar i den nya jaktvårdsföreningen fortsätter till slutet av sin man-
datperiod styrelsemedlemmarna i de sammanslagna jaktvårdsföreningarna. En samman-
slagen jaktvårdsförening kan i ett sådant fall under övergångsskedet ha mer än åtta styrel-
semedlemmar.

19 §

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare

Jaktvårdsföreningen ska ha en verksamhetsledare som anställs i arbetsavtalsförhållan-
de.

Verksamhetsledaren anställs och entledigas av jaktvårdsföreningens styrelse. Bestäm-
melser om verksamhetsledarens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan också vara en person i arbetsavtalsförhål-
lande vid Finlands viltcentral och då ansvarar Finlands viltcentral för arbetsgivaråtagand-
ena. Jaktvårdsföreningen kan ingå ett avtal med Finlands viltcentral om att Finlands vilt-
central anvisar en person för uppgiften som verksamhetsledare.
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32 §

Finansiering av verksamheten

Bestämmelser om finansieringen av Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas
verksamhet finns i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna får ansöka om, ta emot och förvalta även
andra medel och inkomster.

Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas övriga inkomster ska användas för ut-
gifter som verksamheten föranleder och utan att ge någon vinst. Jaktvårdsföreningarna ska
använda det eventuella överskottet från avgifter de tar ut för prestationer som hänför sig
till offentliga förvaltningsuppgifter i första hand för utgifter som föranleds av andra of-
fentliga förvaltningsuppgifter och i andra hand för utgifter som föranleds av andra i lag
angivna uppgifter.

34 §

Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar användningen av Finlands viltcentrals
medel.

Finlands viltcentral övervakar användningen av jaktvårdsföreningarnas medel.

34 a §

Skyldighet att lämna uppgifter

Finlands viltcentral ska trots sekretessbestämmelserna lämna jord- och skogsbruksmi-
nisteriet de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att ministeriet ska kunna sköta
de uppgifter som föreskrivits för det.

Jaktvårdsföreningarna ska trots sekretessbestämmelserna lämna Finlands viltcentral
och jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att
viltcentralen och ministeriet ska kunna sköta de uppgifter som föreskrivits för dem.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017
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