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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erä-
valvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n 
muuttamisesta 

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi Met-

sähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne- 

tun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 147/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annet-

tava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö 

- toimistopäällikkö Olli Hakkarainen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö 

- johtava lakimies Jorma Karttunen, Metsähallitus 

- ylitarkataja Arja Puukka, Tietosuojavaltuutetun toimisto 

- professori Olli Mäenpää 
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— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— valtiovarainministeriö 

— liikkuva poliisi 

— Tullihallitus 

— Metsästäjäin Keskusjärjestö 

— Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 

— Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Metsähallituksen erävalvonnasta. Laki koskisi 

Metsähallituksen suorittamaa erävalvontaa sen hallinnassa olevilla valtion alueilla. Laki 

sisältäisi säännökset erävalvonnan tarkoituksesta, erävalvontatehtävästä, erävai-vonnan 

organisoinnista, erävalvontaa suorittavien virkamiesten kelpoisuusehdoista, toi-

mivaltuuksista ja valtuuksien käytön edellytyksistä sekä toiminnan valvonnasta. Lailla ei 

puututtaisi muiden viranomaisten toimivaltuuksiin Metsähallituksen hallinnassa olevilla 

valtion alueilla. Lisäksi esityksellä muutettaisiin henkilötietojen käsittelystä polii-

sitoimessa annetun lain 14 ja 19 §. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2006. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 
Yleistä. 

Hallituksen esitys sisältää säännökset erävalvonnan tarkoituksesta, 

erävalvonta-tehtävästä, erävalvonnan organisoinnista, erävalvontaa 

suorittavien virkamiesten kelpoisuusehdoista, toimivaltuuksista ja 
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valtuuksien käytön edellytyksistä sekä toiminnan valvonnasta. Hallinto-

oikeudellisesta näkökulmasta tarkastellen valiokunta toteaa yleisesti, että 

lakiehdotus on hyvin valmisteltu. 

Erävalvonnan organisoinnista 

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa keskusvirastona 

toimineesta Metsähallituksesta on vuoden 1994 alusta muodostettu valtion 

liikelaitos (1169/1993). Julkisten hallintotehtävien hoitamista varten 

liikelaitoksessa on oma erillinen yksikkö. Hallintovaliokunta kiinnittää 

toimialansa näkökulmasta huomiota siihen, että asianmukaisempi ratkaisu 

olisi antaa julkisten hallintotehtävien hoitaminen erilliselle viranomaiselle 

V 
Metsähallituksen erävalvonnasta 

Metsähallitus on harjoittanut erävalvontaa jo 1960-luvulta lähtien, vaikka tehtä-

västä on tullut lakisääteinen julkinen hallintotehtävä vasta kuluvan vuoden alusta 

(1378/2004). Erätarkastajien toimivaltuudet ovat perustuneet ja perustuvat vielä tällä 

hetkellä sisäasiainministeriön poliisilain (493/1995) nojalla määräajaksi antamiin erityi- 

 
dännön noudattamisen valvontaa, joka kuuluu lähtökohtaisesti poliisin tehtäviin. Muu-

toinkaan periaatteellisesti ei ole luontevaa säätää erävalvonnasta vain yhden - tosin suu-

ren - maanomistajan hallinnassa olevilla alueilla. Hallituksen esityksessä esitetään kui-

tenkin hyväksyttävät perusteet esillä olevan erityislainsäädännön säätämiselle. Hallinto-

valiokunta painottaa lakiehdotuksen hyväksyttävyyttä puoltavina seikkoina keskeisesti 

sitä, ettei poliisilla ole riittäviä voimavaroja erityisasiantuntemusta vaativaan eräval-

vontaan ja sitä, että metsästysrikokset ovat lisääntyneet ja osin ammattimaistuneet. Va-

liokunta huomauttaa samalla tässä yhteydessä, että asianmukaisempaa olisi korjata po-

liisin resurssipulaa kuin hajauttaa poliisitehtäviä ja -valtuuksia. Tämä saattaa esimerkiksi 

vaikeuttaa tehtävien hoidon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. 

Valiokunta muistuttaa lisäksi siitä, että äskettäin uudistetulla lainsäädännöllä on lisätty 

rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia. Valiokunta korostaakin eri toimijoiden yhteistyötä erävalvonnassa. 
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Erätarkastajan toimivalta 

Lakiehdotus sisältää valiokunnan käsityksen mukaan asianmukaiset säännökset 

erä^^^^^k^ilutukse^ kelpoisuusvaatimuksista, tehtävistä, toimivallasta ja sen käyttämisen 

edellytyksistä. Valiokunta pitää tärkeänä, että kelpoisuusvaatimuksena edellytetään paitsi nuhteettomia 

elämäntapoja ja perehtyneisyyttä erävalvontaan myös poliisin perustutkintoa. 

Erätarkastajalle ehdotetut toimivaltuudet sallivat puuttumisen myös henkilökoh- / täiseen 

koskemattomuuteen ja vapauteen. Voimakeinojen käyttöä sääntelee ensimmäisen 

lakiehdotuksen 9 §, jonka mukaan erätarkastajalla on yksittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi 

toimivalta käyttää tarpeellisia voimekeinoja vastarinnan murtamiseksi, henkilön kiinniottamiseksi ja 

esteen poistamiseksi. Voimakeinojen käytön osalta 9 §:n 1 momentti asettaa pääsäännöksi, että 

erätarkastaja pyytää poliisilta tai rajavartiolaitokselta virka-apua. Erävalvonnan käytännön luonteeseen 

kuuluu kuitenkin, ettei virka-apua ole välttämättä saatavissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

voimakeinojen käyttöä edeltää yleensä varoitus ja että erävalvoja voi käyttää voimakeinoja vain silloin 

kt/n se on laissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä ja silloinkin suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 

Hallituksen esityksen mukaan erätarkastajalla on myös ratti- ja vesiliikennejuopu-musvalvontaan 

liittyviä tehtäviä. Kysymys ei ole kuitenkaan itsenäisestä tehtävästä ja siihen liittyvistä valtuuksista. 

Valtuuksiin voidaan esityksen mukaan turvautua vain, jos yferävalvontaan kuuluvan yksittäisen 

tehtävän yhteydessä henkilön käytös ja muut seikat antavat aiheen epäillä ratti- tai 

vesiliikennejuopumusta. Tehtävää ja siihen liittyviä toimivaltuuksia voidaan pitää tarpeellisena 

erityisesti harvaan asutuilla alueilla. 

Lakiehdotukseen sisältyvät myös säännökset erätarkastajan oikeudesta toimittaa esitutkintalain 

(449/1987) mukainen suppea esitutkinta sekä määrätä rikesakko tai antaa rangaistusvaatimus. Tällaiset 

tehtävät eivät luontevasti kuulu erätarkastajan tehtäviin, koska niissä käytetään tosiasiallisesti 

rangaistusvaltaa. Toimivallan käyttövaltaa kaventaa kuitenkin oikeudellisesti merkityksellisellä tavalla 

esitykseen sisältyvä suostumus-edellytys. Merkitystä on myös sillä, ettei lakiehdotukseen perustuvaa 

sakkorangaistusta saa muuntaa vankeudeksi. 

Tapahtumailmoitusta koskeva sääntely merkitsee sitä, että erätarkastajan tehtävään kuuluvan 

julkisen vallan käytön edellytykset, noudatettu menettelyjä sisältö kirjataan. Valiokunta tähdentää 

kirjaamisen merkitystä menettelyn asianmukaisuuden ja hyvän hallinnon takeiden noudattamisen 

kannalta. 
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Lausunto 
 
Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, 

 

että valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. 
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Raimo Vajavaara 
toiminnanjohtaja Metsästäjäin 
Keskusjärjestö 27.10.2005 
 
 
 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 
 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n 
muuttamisesta 
 
 
 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksen 
erävalvonnasta. Laki koskisi Metsähallituksen suorittamaa erävalvontaa sen 
hallinnassa olevilla valtion alueilla. 
 
Metsästäjäin Keskusjärjestö toteaa, että pyrkimys aikaansaada laki Metsähallituksen 
suorittamasta erävalvonnasta sen hallinnassa olevilla valtion alueilla on kannatettavaa. 
Keskusjärjestön näkemyksen mukaan on Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion 
mailla liikkuvien kansalaisten oikeusturvan kannalta tärkeätä, että Metsähallituksen 
erävalvonnasta sekä erävalvontaa suorittavien viranomaisten oikeuksista ja 
velvollisuuksista säädetään lailla. 
 
Lisäksi Keskusjärjestö toteaa, että kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät 
tehokkaan metsästykseen kohdistuvan erävalvonnan ylläpitoa ovat kannatettavia ja 
metsästäjäkunnan edun mukaisia. 
 
Metsästäjäin Keskusjärjestön näkemyksen mukaan nyt käsiteltävänä oleva hallituksen 
esitys mahdollistaisi tehokkaan erävalvonnan ylläpidon Metsähallituksen hallinnassa 
olevilla valtion mailla. 
 
Metsästäjäin Keskusjärjestöllä ei ole organisaationa huomauttamista nyt käsiteltävänä 
olevan hallituksen esityksen suhteen. 



 

 

Martti Mäkeläinen 

 
 
 
 
 

9.11.2005 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI METSÄHALLITUKSEN 
ERÄVALVONNASTA (HE 147/2005) 

 
Liikkuvan poliisin lausunto / kommentit lakiesityksestä 
 
Liikkuva poliisi lausuu lakiesityksestä seuraavaa: 
 
Metsähallituksen viranomaistehtäviin kuuluu erävalvonta valtion hallinnassa olevilla 
maa- ja vesialueilla. Hallituksen esityksessä erävalvontaan kuuluvat viranomais-
tehtävät ehdotetaan säädettäväksi laiila Metsähallituksen erävalvonnasta. Lailla 
säädettäisiin Metsähallituksen palveluksessa olevien erätarkastajien tehtävistä, 
oikeuksista ja velvollisuuksista-Asialla on merkitystä myös poliisin kannalta, koska 
erätarkastajat ovat tärkeä yhteistyötaho poliisin erävalvontatyössä ja 
metsästysrikosten tutkinnassa. Liikkuva poliisi näkee myönteisenä nyt esitetyt 
lakimuutokset erävalvonnan johtamisen, kentällä tapahtuvan valvontatyön, 
toiminnan ennalta estävyyden ja yhteistoiminnan kannalta. 
 
Lakiehdotuksessa esitetyt erätarkastajia koskevat oikeudet ja velvollisuudet ovat 
asiallisesti olleet voimassa määräaikaisena SM:n antamassa valvontamääräyk-
sessä. Uutena kohtana on ehdotettu erätarkastajille oikeutta rikesakon määräämi-
seen ja rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoon. Lisäksi lakitasolla säädettäisiin 
erätarkastajien oikeudesta käyttää poliisin rekistereitä. 
 
Liikkuvan poliisin käsityksen mukaan esitetyt uudet valtuudet sopivat hyvin erä-
tarkastajien toimenkuvaan ja tehostavat käytännön valvontatyötä. 
 
Liikkuva poliisi pitää asianmukaisena erätarkastajien tehtävien ja valtuuksien sää-
tämisen lakitasolla. Hyvänä nähdään myös valtuuksien ja oikeuksien tarkkarajainen 
sääntely ja yksityiskohtainen rajaus valvontatehtävissä ja niiden ulkopuolella. 
Lakiesityksen 13 § herättää jonkin verran kysymyksiä. Pykälässä esitetään, että 
erätarkastajan tämän lain nojalla antamaa rangaistusvaatimusta ei saa muuntaa 
vankeudeksi. Miten menetellään, jos sakkoasia siirretään poliisin tutkittavaksi ja 
poliisi antaa siitä rangaistusvaatimuksen? Esimerkiksi tilanteessa, jossa kohteena 
oleva henkilö ei anna kirjallista suostumusta rangaistusvaatimuksen käyttöön ken-
tällä. Voidaan kysyä, ovatko kansalaiset tasa-arvoisessa asemassa, jos Metsähal-
lituksen hallinnassa olevalla alueella erätarkastajan antamaa sakkoa ei saa muun-
taa vankeudeksi, mutta poliisin antama sakko samassa valvontatapahtumassa 
voidaan muuntaa? 
 
Kokonaisuudessaan liikkuva poliisi näkee Metsähallituksen erätarkastajien toimin-
taedellytysten säätelyn laissa merkittävänä parannuksena nykytilaan. Koska erä-
tarkastaja työssään on oikeutettu käyttämään myös pakkokeinoja, on niiden edel-
lytyksien sääntely lakitasolla tärkeää kaikkien osapuolien oikeusturvan kannalta. 
 

Muutoin liikkuvalla poliisilla ei ole huomautettavaa lakiesitykseen. 

Liikkuva 
poliisi Johto 
Viljaöe 2 , 00700 
HELSINKI 
 

Puhelin (09) 1344 
7306 Faksi (09) 1344 
7310 
palaute@lp.poliisl.fi 
www.poliisi.fi/lp/ 
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Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry HE 147/2005 

28.10.2005 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE 

Esitän lausuntonamme seuraavaa: 
 
 
Esityksen tarkoituksena on saattaa erävalvonta Metsähallituksen mailla vastaamaan 
vuoden 2000 perustuslain systematiikkaa, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee 
perustua välittömästi lakiin. Käytännössä uudistus ei muuta nykyistä 
valvontakäytäntöä. Toimivaltuudet eivät enää perustuisi sisäasiamirnnisteriön 
myöntämiin, rajoitettuihin ja määräaikaisiin poliisivaltuuksiin ja esitetyssä laissa 
säädettäisiin myös oikeus rangaistusmääräyksen antamiseen ja rikesakon 
määräämiseen. Tämä tavoite on sekä välttämätön että tarkoituksenmukainen. 
 
Periaatteessa paras ratkaisu olisi, että poliisin resursseja lisättäisiin ja tehtävä olisi 
poliisikoulutuksen saaneiden tehtävä. On oltava poikkeuksellisen vahvat perusteet 
tämän periaatteen sivuuttamiselle. 
Nykyisten resurssien sekä tulevaisuuden resurssi/tuottavuustavoitteiden pohjalta 
poliisilla ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuutta ulottaa riittäviä voimavaroja 
erityisasiantuntemusta vaativaan erävalvontaan. 
 
Edellä olevan perusteella Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry pitää välttämättömänä 
saattaa Metsähallituksen erävalvonta vastaamaan voimassa olevaa perustuslakia. 
 
Lakiesityksen 18 §:ssä on säännös valvonnasta, jonka mukaan läämrihallitus valvoo 
toimialueellaan erävalvontaan kuuluvien toimivaltuuksien käyttöä. Yksityiskohtaisissa 
perusteluissa todetaan, että ylimpänä alueellisena poliisiviranomaisena asianomaisen 
lääninhallituksen tulisi valvoa erätarkastajille kuuluvien toimivaltuuksien käyttöä. 
Edelleen perusteluissa todetaan, että laillisuuden ohella lääninhallituksen asiana olisi 
valvoa valtuuksien käytön yhdenmukaisuutta. 
Tätä pykälää, jotta sitä käytännössä voitaisiin toteuttaa, pitää täydentää asetuksella siitä, 
että erätarkastajien on toimitettava lääninhallitukselle vuosittain toimintakertomus 
toimivaltuuksien käytöstä. 
 
 

Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 
 
 

Mikko Paatero 
puheenjohtaj a, lääninpoliisijohtaj a 
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Helsinki 26.10.2005 
Dn:o 159/12/2005 

 
 
 

Asia: lausunto HE 147/2005 vp 
Lausunnonantaja: Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 
 
 

EDUSKUNTA 
Hallintovaliokunta 

Viite: Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö asiassa, päiväys: 19.10.2005. 
 
 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n lausunto: 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Metsähallituksen erävalvonnasta. Laki koskisi 
Metsähallituksen suorittamaa erävalvontaa sen hallinnassa olevilla Valtion alueilla 
sisältäen säännökset erävalvonnan tarkoituksesta, erävalvontatehtävästa, erävalvonnan 
organisoinnista, edellytyksistä sekä toiminnan valvonnasta. Lailla ei puututtaisi muiden 
viranomaisten toimivaltuuksiin Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion alueilla. 
Lisäksi esityksellä muutettaisiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 
lain 14 ja 19 §. 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyynnön johdosta Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: 
 
1. Yleistä 
 
Poliisin, Metsähallituksen erävalvonnan ja rajavartiolaitoksen mahdollisuudet erä-ja 
luontorikoUisuuden estämiseen ovat tällä hetkellä riittämättömät. Myöskään 
riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvartijain toimivaltuudet ja voimavarat eivät 
mahdollista riittävän tehokasta toimintaa. Valvonnan tehottomuus näkyy lisääntyneinä 
metsästysrikkomuksina ja -rikoksina, jotka ovat viime vuosina muodostuneet jopa 
yhdeksi organisoidun rikollisuuden osa-alueeksi. 
 
Hallituksen esityksen perustavoitteena on luoda Metsähallituksen 
erävalvontajärjestelmälle lakisääteiset puitteet sisältämällä säännökset erävalvonnan 
tarkoituksesta, eravalvonta-tehtävästä, erävalvonnan organisoinnista, edellytyksistä 
sekä toiminnan valvonnasta. Lailla korvattaisiin nykyinen eduskunnan vuosittain 
talousarvion yhteydessä antamaan yhteiskunnalliseen palvelutehtävään ja 
sisäasiainministeriön poliisilain nojalla antamiin erityisiin poliisivaltuuksiin perustuva 

erävalvontajärjestelmä. Esityksen tavoitteena on edistää ja valvoa Metsähallituksen hallinnassa 
olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja tehtävään kuuluvassa 
laajuudessa selvittää alueilla tapahtuvia rikoksia. 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry toteaa, että ehdotuksessa on onnistuttu perustavoitteessa ja pitää 
hallituksen esityksen luonnokseen sisältyviä ehdotuksia lähtökohtaisesti perusteltuina ja 
oikeansuuntaisina. Metsähallituksen nykyisen kaltaista erävalvontaa voidaan pitää pääosin 
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tarkoituksenmukaisena ja Liitto pitää tärkeänä, että erävalvontatoiminta tehostuisi ja sen 
lainsäädännöllinen pohja perustuisi suoraan lakiin. 
Liitto kuitenkin katsoo, että ehdotuksessa esitetyn lainsäädännön tulisi olla toissijainen vaihtoehto 
erävalvonnan tehostamiseksi. Erävalvontaan ja metsästysrikkomuksiin ja -rikoksiin liittyvät toimet 
tulisi ensisijaisesti hoitaa jo lakiin perustuvan toimivallan mukaisesti varsinaisten 
valvontaviranomaisten - läliinnä poliisin ja rajavartiolaitoksen - toimesta. Nyt esitetyllä 
lainmuutoksella tulisi siten pyrkiä täydentämään jo voimassa olevaa erävalvontavelvollisuutta, joka 
poliisin huonon resursoinnin takia on nykymuodossa ollut alimitoitettua ja tehotonta. Edellä lausuttu 
edellyttää varsinaisten valvontaviranomaisten oikeasuhteista resursointia erävalvontaan. 
 
 

2. Yksityiskohtaisia huomioita 
 
6 §. Henkilöllisyyden selvittäminen ja kiinniotto-oikeus. 
Liitto suhtautuu kriittisesti pykälässä ehdotettuun oikeuteen pitää kiinniotettu säilössä enintään 
kuuden tunnin ajan. 
Henkilön vapauteen kohdistuvilla toimenpiteillä puututaan olennaisesti henkilön perustuslaissa 
turvattuihin oikeuksiin. Käsite "vapaudenmenetys" ei rajoitu tapauksiin, joissa henkilö on lukittu 
suljettuun tilaan, kuten vankilaan, vaan jossain määrin lievemmätkin vapauden rajoitukset voidaan 
niiden kestosta, asteesta ja niiden aikaansaamien sosiaalisten kontaktien estymisen luonteesta 
riippuen katsoa vapaudenriistoksi. 
Siten pykälässä ehdotetut toimivaltasäännökset tulee toteutuessaan säännellä riittävän tarkoin sekä 
menettelyn että perusteiden osalta. Ehdotetut toimivaltasäännökset vaativat sellaisenaan erityisiä 
oikeusturvatakeita. Turvaamisvelvoitteesta seuraa myös, että vapaudenmenetyksen kohteeksi 
joutuneiden säilyttämisen ja käsittelyn on täytettävä vaadittavat kriteerit. 
 
Lisäksi tulee huomioida erätarkastajien työturvallisuus. Kiinniotto ja sitä seuraava säilössä pito 
saattaa hyvin herkästi muodostua voimankäyttötilanteeksi, jolloin yksin työskentelevän erätarkastajan 
työturvallisuus on vaarassa. 
 
Edellä lausutun perusteella kiinniotosta tulisi viipymättä ilmoittaa poliisille, joka ottaisi vastuun 
jatkotoimenpiteistä. 
 
7 §. Turvallisuustarkastus 
Liitto yhtyy työryhmän enemmistön kannasta poikkeavien jäsenten mielipiteeseen 7§:ään sisältyvästä 
oikeudesta suorittaa yksittäisen valvontatehtävän yhteydessä moottorikäyttöisen ajoneuvon tai 
vesialuksen kuljettajalle puhalluskoe veren alkoholipitoisuuden toteamiseksi sekä estää ratti- tai 
ruorijuopumuksen edellytykset täyttävän henkilön toimiminen tehtävässään. 

 

Kyseiset oikeudet eivät kuulu lakiehdotuksen 2 §:ssä säänneltyyn erävalvontatehtävään 
eikä etävalvonnan kannalta muutenkaan oleellisiin ja erävalvontaan luontevasti 
soveltuviin tehtäviin. Pykälän toisessa ja kolmannessa momentissa säännellyt tehtävät 
ovat selkeästi poliisin tehtäväalueeseen kuuluvia ja näin ollen niitä ei tule kirjata 
erätarkastajan tehtäviksi. 

Lainsäädäntöä uudistettaessa on huolehdittava siitä, että toiminnan tehostaminen 
toimivaltuuksia lisäämällä ei saa johtaa asianosaisten turvallisuuden vaarantumiseen. 
Kuten edellä 6 §:ssä määriteltyjen oikeuksien kohdalla todettiin, saattaa myös 



 

 

turvallisuustarkastustilanne muodostua hyvin herkästi voimankayttötilanteeksi, jolloin 
yksin työskentelevän erätarkastajan työturvallisuus on vaarassa. 
 
9 §. Voimakeinojen käyttö 
Liitto suhtautuu varauksellisesti ehdotukseen voimakeinojen käytöstä. Perusoikeuksiin 
kohdistuvia puuttumisvaltuuksia ei tule antaa viranomaisille laajemmin kuin siihen on 
välttämätöntä tarvetta. Valtuuksien tulee lisäksi olla oikeasuhtaisia tehtäviin nähden. 
Voimakeinojen käyttöä edellyttävissä tilanteissa ensisijainen vaihtoehto tulee olla 
turvautuminen poliisin tai rajavartiolaitoksen virka-apuun. 

11 §. Eläimen kiinniottaminen ja lopettaminen 
Liitto yhtyy työryhmän enemmistön kannasta erimieltä olevien jäsenten mielipiteeseen, 
jonka mukaan ehdotettu pykälä tulee poistaa, koska ei ole tarpeen erikseen vahvistaa 
erätarkastajille jo muutoinkin säänneltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia 
 
 

Kunnioittavasti 
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Yrjö Suhonen 
puheenjohtaja 
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Asia: HE 147/2005 vp laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n 
muuttamisesta 
 

Tullihallitus 
tulliylitarkastaja Tiina Nuutinen 
p. 020 492 2226 ^ 
 
Tullihallitus esittää kirjallisena lausuntona HE 147/2005 vp laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja 
laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta seuraavaa: 
 
Tullihallitus katsoo, että erävalvonnasta on tarpeen säätää ehdotuksen mukaisesti laissa, jotta sääntely 
vastaa perustuslain 2 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua 
välittömästi lakiin. 
 
Ottaen huomioon, että lailla Metsähallituksen erävalvonnasta ei puututtaisi muiden viranomaisten 
toimivaltuuksiin Tullihallitus katsoo, että laki ei aiheuta muutoksia Tullille laissa säädettyihin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 
 
Ehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin voimakeinojen käytöstä. Perusteluissa todetaan, että pykälän 1 
momentin mukaan tilanteissa, joissa valvontatehtävän suorittaminen saattaisi edellyttää turvautumista 
voimakeinoihin, erätarkastajan olisi ensimmäisenä vaihtoehtona käännyttävä poliisin tai 
rajavartiolaitoksen puoleen virka-avun saamiseksi. Tullihallitus haluaa kiinnittää huomiota, että 
tullilain (1466/1994) 17 §:n nojalla mitä poliisilain (493/1995) 27 §:n 1,2 ja 4 momentissa säädetään 
poliisimiehen oikeudesta käyttää eräissä tapauksissa voimakeinoja, sovelletaan vastaavasti 
tullimieheen. 
 
Ehdotuksen 15 §:ssä 1 momentissa säädettäisiin erätarkastajan oikeudesta saada virka-apua muulta 
viranomaiselta ja 2 momentissa velvollisuudesta antaa virka-apua poliisille ja muulle viranomaiselle. 
Tullihallitus haluaa kiinnittää huomiota, että 15 §:n 1 momentin perusteluissa mainitaan virka-avun 
antajina lähinnä poliisi ja rajavartiolaitos. Vastaavasti 15 §:n 2 momentin perustelujen nojalla 
erätarkastaja olisi velvollinen antamaan poliisille ja muulle viranomaiselle virka-apua. Tullihallitus 
katsoo, että säännös kattaisi myös tulliviranomaisen, vaikka sitä ei pykälän perusteluissa 
nimenomaisesti mainitakaan. 
 
Ehdotuksen 16 §:ssä säädettäisiin tapahtumailmoituksesta. Tullihallitus kiinnittää huomiota siihen, 
että mikäli tapahtumailmoituksista muodostuu henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri, 
saattaa rekisteriin tallennettavien tietojen osalta sovellettavaksi tulla henkilötietolain 27 §:n mukainen 
tarkastusoikeuden rajoitus. Lisäksi Tullihallitus kiinnittää huomiota, että laissa viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:ssä säädetään salassa pidettävistä viranomaisten 
asiakirjoista. Ottaen huomioon tapahtumaiimoitukseen kirjattavat tiedot, kyseessä ilmeisesti olisi 
julkisuuslain 24 §:n mukainen salassa pidettävä asiakirja. Mikäli näin olisi, Tullihallitus kuitenkin 
katsoo, että julkisuuslain 29 §:n nojalla muilla viranomaisilla saattaisi olla oikeus saada 
tapahtumailmoitustiedot. 
Ehdotuksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi myös henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:iä. Tullilain 26 § a §:n säännös huomioon ottaen mainittu 19 
§:n muutos tarkoittaa sitä, että myös Tullin tutkinta- ja vkka-apujärjestelmään tallennettuja tietoja 
voidaan luovuttaa erätarkastajille näiden toimivaltaan kuuluvan erävalvontatehtävän suorittamiseksi. 



 

 

Vastaavasti Tullilla olisi oikeus mm. ulkomaanliikenteen valvontaa sekä tullirikosten ennalta 
estämistä ja selvittämistä varten saada erätarkastajien poliisin henkilörekistereihin tallentamia tietoja. 
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Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 

annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 147/2005 vp). 
 

Metsähallitus on aiemmin ollut maa- ja metsätalousministeriön alainen keskusvirasto. 

Vuonna 1993 säädetyllä lailla (1169/1993) siitä muodostettiin valtion liikelaitos. Kun 

keskusvirastoja, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa mutta joilla on ollut myös 

viranomaistehtäviä, on liikelaitostettu, on noudatettu kahta vaihtoehtoista linjaa. 

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan viranomaistehtävät on erotettu liikelaitoksen 

tehtävistä, ja niitä varten on perustettu uusi, erillinen viranomainen (esimerkiksi 

Ratahallintokeskus ja Telehallintokeskus, nykyisin Viestintävirasto). Toisessa mallissa 

liikelaitoksen sisälle on perustettu erillinen viranomaistehtävistä huolehtiva yksikkö, 

jonka organisoinnissa on noudatettu valtion viranomaisorganisaatiossa yleensäkin 

sovellettuja lähtökohtia. 
 

Jälkimmäistä mallia noudatettiin, kun Metsähallituksesta muodostettiin liikelaitos. 

Metsähallituksesta vuonna 1993 annetun lain (1169/1993) 4 §:n mukaan 

"viranomaistehtävien hoitamista varten Metsähallituksessa on erillinen yksikkö, jonka 

päällikkö tai hänen määräämänsä, poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa 



 

 

laissa säädetään liikehallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti 2 

§:n 3 momentissa tarkoitetut Metsähallituksen päätettäviksi annetut viranomaisasiat". 

Vastaavasti voimassa olevan lain (1378/2004) 8.1 §:n mukaan julkisten 

hallintotehtävien hoitamista varten Metsähallituksessa on erillinen julkisten 

hallintotehtävien yksikkö. Yksikön päällikkönä on luontopalvelujohtaja. Ohjauksesta ja 

valvonnasta on lain 10.1 §:ssä säädetty, että "poiketen siitä, mitä liikelaitoskin 8 §:ssä 

säädetään, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat ja valvovat 

toimialojensa osalta Metsähallitukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitoa 

siten kuin virastojen ja laitosten toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta erikseen 

säädetään". Lain 18.1 §:n mukaan julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavien 

henkilöiden palvelussuhde on virkasuhde. Virkamiehiin, virkoihin ja virkasuhteeseen 

sovelletaan valtion virkasuhdetta koskevia määräyksiä (18.1 §). 
 

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan 38/2004 vp, että virkamiestehtävien 

osoittaminen Metsähallituksen yhteydessä toimivaan liikelaitoksesta erilliseen ja 

riippumattomaan julkisten hallintotehtävien yksikköön oli tapa organisoida lailla 

virkamieshallintoa ja että järjestelyssä ei sinänsä ollut perustuslain kannalta 

huomauttamista. Kyse ei ollut perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisen 

hallintotehtävän uskomisesta muulle kuin viranomaiselle. 
 

Perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi lausunnossaan, että se ei pitänyt "hyvänä 

tällaista suuntausta, että liikelaitosten yhteyteen perustetaan erillisiä virkamiestehtävien 

yksikköjä". Valiokunta piti "parempana vaihtoehtona, että Metsähallituksen 

viranomaistehtäviä hoitaisi oma erillinen virasto tai keskus". Perustavasta 

organisatorisesta ratkaisusta on säädetty laissa Metsähallituksesta, eikä nyt 

käsiteltävällä lakiehdotuksella ole siihen vaikutusta. Esitän kuitenkin harkittavaksi, että 

valiokunta lausuisi myös tässä yhteydessä käsityksensä omaksutusta perusratkaisusta. 
 

Hallituksen vuoden 2004 valtiopäiville antamassa esityksessä laiksi Metsähallituksesta 

(HE 154/2004 vp) oli säännösehdotukset myös julkisten hallintotehtävien yksikön 

hoidettavana olevasta erävalvonnasta. Perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi, että 

erävalvojien tehtäviä koskenut säännösehdotus oli liian avoin, eikä täyttänyt 

perusoikeuksien yleisiin rajoittamisedellytyksiin kuuluvia oikeasuhtaisuuden sekä lailla 

säätämisen ja siihen liittyvien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. 

Valiokunta edellytti, että sääntelyä täsmennetään niin, että poliisilain 2 luvun 



 

 

säännöksistä luetellaan ja rajataan ne, joiden mukaisia valtuuksia voidaan pitää 

välttämättöminä erävalvojien tehtävien hoidon kannalta. Valiokunta piti 

asianmukaisimpana vaihtoehtona, että erävalvonnasta säädettäisiin erikseen siten, että 

laissa olisi säännökset erävalvojista, heidän koulutuksestaan, tehtävistään, 

toimivallastaan ja sen käyttämisen edellytyksistä. Nyt käsiteltävänä oleva esitys sisältää 

ehdotuksen perustuslakivaliokunnan tarkoittamaksi erilliseksi laiksi. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 38/2004 vp ottama kanta merkitsee sitä, että nyt 

ehdotetussa erävalvonnan järjestämisessä ei ole kyse perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitetusta julkisen hallintotehtävän uskomisesta muulle kuin viranomaiselle. 

Lakiehdotuksen mukaan erätarkastajat ovat virkasuhteessa ja kuuluvat Metsähallituksen 

julkisten hallintotehtävien yksikköön. Heidän kelpoisuusehdoistaan lakiehdotukseen on 

otettu asianmukaiset, perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluvaa 

oikeusturvan takaamista vastaavat säännökset. (3 §) Erityisesti on pantava merkille, että 

kelpoisuusvaatimuksena edellytetään paitsi nuhteettomia elämäntapoja ja 

perehtyneisyyttä erävalvontaa myös poliisin perustutkintoa. Tämä onkin tärkeätä, koska 

erätarkastajille ehdotetaan eräitä poliisilain mukaan poliisimiehille kuuluvia 

toimivaltuuksia. 
 

Erätarkastajille ehdotetut toimivaltuudet oikeuttavat puuttumaan myös perustuslain 2 

luvussa suojattuihin perusoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja 

vapauteen. Lakitasoisen sääntelyn täsmällisyys ja tarkkarajaisuus vastaavat linjaa, jonka 

perustuslakivaliokunta on omaksunut perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä 

tulkitessaan. Ehdotettujen säännösten esikuvat ovat poliisilain, tullilain ja rajavartiolain 

vastaavissa säännöksissä. Säännösehdotukset täyttävät arvioni mukaan myös 

oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Niinpä voimakeinojen käyttöä koskeva 9 § asettaa 

pääsäännöksi, että erätarkastaja pyytää poliisilta tai rajavartiolaitokselta virka-apua. 

Kiiretilanteet, joissa erävalvojilla olisi itsenäinen voimakeino-oikeus, on erikseen 

säännelty. 
 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2-3 momenttien mukaan erätarkastajilla olisi myös ratti- ja 

vesijuopumusvalvontaan liittyviä toimivaltuuksia. Kysymys ei olisi kuitenkaan 

itsenäisestä tehtävästä ja siihen liittyvistä valtuuksista, vaan valtuuksiin voitaisiin 

turvautua vain, jos erävalvontaan kuuluvan yksittäisen tehtävän yhteydessä henkilön 



 

 

käytös ja muut seikat antavat aiheen epäillä ratti- tai vesiliikennejuopumusta. Tehtävää 

ja siihen liittyviä toimivaltuuksia voidaan pitää erityisesti harvaan asutuilla seuduilla 

perusteltuina. Samalla voidaan kuitenkin kantaa huolta siitä, että säännösehdotukset 

jatkavat poliisitehtäviä ja -valtuuksia hajauttavaa linjaa. Hajauttamisen eräänä 

taustatekijänä voidaan pitää poliisin voimavarojen niukkuutta. Esitän harkittavaksi, 

tulisiko hallintovaliokunnan mietinnössään huomauttaa siitä, että oikea tapa korjata 

poliisi resurssipulaa ei ole poliisitehtävien ja -valtuuksien hajauttaminen muille 

viranomaisille.0 Tällainen hajauttaminen saattaa esimerkiksi vaikeuttaa tehtävien hoidon 

keskitettyä suunnittelua sekä ohjausta ja valvontaa. 
 

Lakiehdotuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset erätarkastajien oikeudesta toimittaa 

esitutkintalain mukainen suppea esitutkinta sekä määrätä rikesakko tai antaa 

rangaistusvaatimus. Vastaavia, alaltaan vielä laajempia toimivaltuuksia on hiljattain 

annettu rajavartiolaissa rajavartijoille. Näitä tehtäviä voidaan sinänsä pitää 

perusteltuina, mutta niidenkin yhteydessä on syytä toistaa huoli poliisitehtävien ja -

valtuuksien pirstaloitumiskehityksestä. 
 

Yleisenä arviona totean, että lakiehdotus perustuu huolelliseen valmisteluun ja että 

säännösehdotukset ovat asianmukaisesti laadittuja. 
 
 

Helsingissä 28.10.2005 

 

Kaarlo Tuori 

Professori 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 147/2005 vp) 
 
 
Metsähallituksen etävalvonnan organisointi ja määrittely lailla 

 
Erävalvonnasta vastaisivat lakiehdotuksen mukaan Metsähallituksen julkisten 
hallintotehtävien yksikössä olevat virkasuhteiset erätarkastajat. Tällainen julkisten 
hallintotehtävien hoitamisen organisointi valtion liikelaitoksena toimivan 
Metsähallituksen sisäisesti on sinänsä mahdollinen. Tosin perustuslakivaliokunta 
(PeVL 38/2004 vp) ei ole pitänyt hyvänä sellaista suuntausta, että liikelaitosten 
yhteyteen perustetaan erillisiä virkamiestehtävien yksikköjä. Sen vuoksi valiokunta on 
pitänyt parempana vaihtoehtona, että Metsähallituksen viranomaistehtäviä hoitaisi 
oma erillinen virasto tai keskus. Arvio koskee myös ja korostetusti erävalvontatehtäviä, 
joihin sisältyisi ehdotuksen mukaan myös toimivaltaa välittömän julkisen vallan 
käyttöön voimakeinojen muodossa. 
 
Tällaista erävalvontatehtävien hallinnollista eriyttämistä ei kuitenkaan nyt esitetä. 
Myöskään valvontatehtävien alueellistamista esimerkiksi lääninhallitusten tai 
alueellisten ympäristökeskusten hoidettavaksi ei hallituksen esityksessä arvioida 
hallinnollisena vaihtoehtona. Sen sijaan erävalvontatehtäviä hallinnoitaisiin keskitetysti 
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikössä. 
 
Sisällöltään erävalvonta on yleistä etua toteuttavaa ja lain noudattamisen valvontaan 
kohdistuvaa viranomaistoimintaa. Lakiehdotuksen tarkoittamia erävalvontaan 
sisältyviä, myös julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei yleisesti arvioiden ole 
välttämätöntä hoitaa muuten liiketaloudellisin perustein toimivan liikelaitoksen 
yhteydessä. Erävalvonnan kohdetta ei ilmeisesti ilman erityisiä perusteita ole 
tarkoituksenmukaista lakisääteisesti myöskään rajoittaa vain yhden - tosin suuren -
metsäomistajan hallinnassa oleville alueille, kun otetaan huomioon, että erävalvonnan 
kohteena olevien lakien soveltamisalana on koko maa. 
 
Esityksen perusteluissa (s. 4-5) esitetään kuitenkin kolme keskeistä perustetta, jotka 
puoltavat vain Metsähallituksen hallinnoimille alueille rajoittuvaa erävalvontaa. 
Ensinnäkin metsästysrikkomukset ovat lisääntyneet ja osin ammattimaistuneet. Vaikka 
metsästysrikollisuutta esiintyy muidenkin suurmaanomistajien kuin valtion alueilla, se 
painottuu olosuhteista johtuen valtion maille. Toiseksi hallitus arvioi, että poliisilla ei ole 
riittäviä voimavaroja erityisasiantuntemusta vaativaan erävalvontaan Metsähallituksen 
alueilla, jossa eräasioiden tuntemuksen ohella korostuvat paikallisten olojen ja 
Metsähallituksen muun toiminnan tuntemus. Kolmanneksi erävalvontaan liittyviä 
tehtäviä on koko valtakunnan alueella useilla muillakin viranomaisilla ja toimijoilla 
kuten poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja tullilla. Lisäksi metsästyksen valvonnasta 
huolehtivat myös Metsästäjäin keskusjärjestö, riistanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset 



 

 

sekä metsästysseurat ja valtakunnallinen metsästäjäjärjestö. Kalastuksen valvonnasta 
huolehtivat kalastus-viranomaisten lisäksi valan tehneet kalastuksen valvojat. 
 
Näitä perusteita voidaan pitää riittävinä ja asianmukaisina erityisesti Metsähallituksen 
alueille kohdistuvan erävalvonnan järjestämiseksi ehdotetulla tavalla. Erityistä 
lainsäädäntöä perustelee vielä se, että erävalvonnan lainsäädännöllinen perusta ei 
vastaa perustuslain vaatimuksia. Perustuslakivaliokunta onkin arvioinut (PeVL 
38/2004 vp), että asianmukaisinta olisi säätää erävalvonnasta erikseen siten, että 
laissa olisi säännökset erävalvojista, heidän koulutuksestaan, tehtävistään, 
toimivallastaan ja sen käyttämisen edellytyksistä. 

 
Erätarkastajien toimivalta 

 
Erätarkastajien yleiset toimivaltuudet on lakiehdotuksessa määritelty riittävän 
selkeästi. Niiden tarpeellisuutta arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää 
perustuslakivaliokunnan kantaa, jonka mukaan erävalvonnan kannalta voivat olla 
tarpeen esimerkiksi henkilöllisyyden selvittäminen sekä eläimen kiinniottaminen ja 
lopettaminen. Sen sijaan esimerkiksi voimakeinojen käyttö voi tulla kysymykseen vain 
tarkoin rajatuissa tapauksissa. 
 
Erävalvojien voimakeinojen käyttöä sääntele lähinnä 9 §:n 2 momentti, jonka mukaan 
erätarkastajalla olisi yksittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi toimivalta käyttää 
tarpeellisia voimakeinoja vastarinnan murtamiseksi, henkilön kiinniottamiseksi ja 
esteen poistamiseksi. Ensisijaisena lähtökohtana tosin olisi, että näitä voimakeinoja 
käyttäisi poliisi tai rajavartiolaitos virka-apupyynnön perusteella. Erävalvonnan 
luonteeseen kuitenkin kuuluu, että poliisin virka-apua on vain harvoin saatavissa. Tältä 
kannalta on tärkeää, että voimakeinojen käyttöä edeltäisi yleensä varoitus ja 
erävalvoja voi käyttää voimakeinoja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Näin 
määriteltynä voimakeinojen käyttämistä voidaan yksittäisessä valvontatehtävässä 
pitää riittävän tarkoin määriteltynä. 
 
Erätarkastajien erityisen toimivallan alaan kuuluvat esitutkinnan toimittaminen sekä 
rikesakon ja rangaistusvaatimuksen määrääminen. Näistä esitutkinta (12 §) rajoittuu 
suppeaan esitutkintaan. Se koskee vain yksinkertaisia ja selviä tapauksia, joista on 
odotettavissa enintään sakko-rangaistus. Tällainen esitutkintatehtävä liittyy 
luonteeltaan ja sisällöltään kiinteästi erävalvontaan. Kysymys on esitutkinta-
nimikkeestä huolimatta ensisijaisesti asian virallista selvittämisestä eikä varsinaisesta 
poliisille esitutkintaviranomaisena kuuluvasta tehtävästä. Tällainen tehtävä tukee 
erävalvonnan tarkoitusta. 
 
Sen sijaan rikesakon ja rangaistusvaatimuksen määrääminen (13 §) eivät sisällöltään 
erityisen   luontevasti   kuulu   erävalvojan   tehtäviin,   koska   niissä   käytetään 

 

rangaistusvaltaa. Se on ensisijaisesti luettavissa rikos-oikeudellisen tuomiovallan 
käytön piiriin. Vaikka tästä lähtökohdasta on jo tehty poikkeuksia rajavartiolaitoksen ja 
tullin osalta, vastaava laajennus ei ilman muuta sovellu erävalvojan tehtäviin. 
Lakiehdotuksen mukainen suostumusedellytys on tosin omiaan oikeudellisesti 
merkityksellisellä tavalla kaventamaan tämän toimivallan käyttöalaa sannoin kuin se, 
että sakkorangaistusta ei saa muuntaa vankeusrangaistukseksi. Nämä rajaukset 
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saattavat osaltaan riittävästi puoltaa ehdotettua sääntelyä huolimatta siihen muuten 
liittyvistä ongelmallisista piirteistä. 
 
Sekä voimakeinojen että rangaistustoimivallan käytön arvioinnissa on lisäksi 
merkitystä silla, että erätarkastajien palvelussuhde on virkasuhde, ja he toimivat 
virkavastuulla, joten he vastaavat virkatoimiensa lainmukaisuudesta perustuslain 118 
§:n mukaisesti. Erävalvojan kelpoisuusvaatimuksena on poliisin perustutkinto ja 
perehtyneisyys erävalvontaan. Lisäksi ehdotuksen 17 §:ssä säädetään erävalvonnasta 
syntyneen vahingon korvaamisesta. Lisäksi ehdotuksen 17 §:ssä säädetään 
erävalvonnasta syntyneen vahingon korvaamisesta. Nämä edellytykset vahvistavat 
valvonnan asianmukaisuutta ja sen kohteen oikeusturvaa. 
 
Tapahtumailmoitusta koskeva sääntely 16 §:ssä puolestaan merkitsee, että 
erävalvojien tehtäviin kuuluvan tosiasiallisen julkisen vallan käytön edellytykset, 
noudatettu menettely ja sisältö kirjataan. Tätä voidaan myös pitää asiallisesti 
välttämättömänä menettelyn asianmukaisuuden kannalta, ja se vahvistaa osaltaan 
hyvän hallinnon takeiden noudattamista erävalvonnassa. 
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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta 

 
 

Yleistä 
 
Henkilötietojen suojasta tulee Suomen perustuslain 10 §:n mukaan säätää lailla. 
Asia koskeva yleislaki - henkilötietolaki - ei kaikin osin riitä turvaamaan tätä 
perusoikeutta, vaan erityislaeissa annetaan tarpeen tullen yksityiskohtaisia 
säännöksiä kutakin henkilörekisteriä tai käsittelytarkoitusta koskien. 
 
Perustuslakivaliokunta on erästä erityislainsäädäntöä koskevassa lausunnossaan 
(14/1998 vp) todennut, että em. perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä 
sääntelykoh-teita ovat mm. rekisteröinnin tavoite ja tietojen sisältö, 
käyttötarkoitus, luovutettavuus sekä säilytysaika. 
 
Yksityiskohtaisen säätelyn tarve henkilötietojen käsittelyn suhteen 
 
Puheena olevassa hallituksen esityksessä laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta 
on monia henkilötietojen käsittelyä sisältäviä viranomaistoimenpiteitä: 12 §:ssä 
on säädetty rikosasian selvittämiseksi suoritettavan esitutkintalain mukaisen 
suppean esitutkinnan suorittamisesta ja henkilötietojen käsittelyn osalta 
noudatetaan tällöin esitutkintalain määräyksiä. Sama koskee 13 §:ssä olevia 
rikesakkomenettelyä ja rangaistusmääräysmenettelyä, joiden suhteen noudatetaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 
Erävalvonnan luonteesta johtuen henkilötietoja käsitellään myös tilanteissa, joissa 
henkilötietoineen kirjattavat tapahtumat eivät johda rikosasian selvittämistä 
tarkoittavaan tutkintaan. Tietosuojavaltuutetun toimisto on Maa- ja 
metsätalousministeriölle asiasta 21.7.2005 antamassaan lausunnossa sekä 
myöhemmin käydyissä neuvotteluissa kiinnittänyt huomiota henkilötietojen 
käsittelystä säätämisen tarpeellisuuteen. Metsähallituksen erävalvontaa koskevan 
lakiesityksen 16 §:ssä on riittävällä tavalla otettu huomioon tietosuojavaltuutetun 
toimiston esittämät näkemykset asiassa. Saman tyyppistä säätämistapaa 
henkilötietojen käsittelyn suhteen on noudatettu ainakin laissa yksityisistä 
turvallisuuspalveluista (282/2002). 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 147/2005 vp EDUSKUNNALLE LAIKSI METSÄHALLITUKSEN 
ERÄ VALVONNASTA JA LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ POLIISI-
TOIMESSA ANNETUN LAIN 14 JA 19 §:N MUUTTAMISESTA 

 
 
 

1. Sääntely tarve 
 
Tammikuun 1 päivänä 2005 voimaantulleessa laissa Metsähallituksesta 
säädetään yhdeksi Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi eräval-
vonta. Itse erävalvonnan sisällöstä ei kuitenkaan säädetä sanotussa laissa. 
Ao. lain 12 §:ssä todetaan, että erävalvonnasta säädetään erikseen lailla. 
 
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta poistaisi sen epäkohdan, ettei erä-
valvojien toimivaltuuksista ole säädetty selvästi ja lain tasolla aikaisemmin. 
Koska kysymys on puuttumisesta henkilöiden perusoikeuksiin, ehdotetun 
kaltaiset toimivaltuudet on säädettävä lain tasolla. Sääntelytarve on selvä. 
 
2. Ehdotettu toimivallan laajuus 
 
2.1. Pakkokeinot 
 
Esityksen sisällön kannalta on olennaista arvioida sitä, millaisia ja kuinka 
pitkälle meneviä valtuuksia erävalvojille annetaan. Toimivaltuuksien tulee 
olla oikeasuhtaisia suhteessa erävalvonnan luonteeseen. 
 
Erätarkastajien toimivallasta ja sen käyttämisen edellytyksistä, tehtävistä 
sekä heidän koulutuksestaan on säädettävä lain tasolla ottaen huomioon 
vaatimukset säädettävän lain täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta, suh-
teellisuusperiaatteen toteutumisesta sekä toimenpiteiden kohteiksi joutuvien 
riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. Perustuslakivaliokunta on pitänyt 
erityisesti julkisen vallankäytön lainalaisuusperiaatteen kannalta tärkeänä, 
että erätarkastajille annetaan vain sellaiset valtuudet, joita voidaan pitää 
välttämättöminä erävalvontatehtävien hoitamisen kannalta. 



 

 

Varsin selvältä vaikuttaa sellainen lähtökohta, ettei erävalvojista pidä 
muodostua uudenlaista poliisia. Erävalvojien toimivaltuuksien tulee koh-
distua vain sellaiseen käytännön toimintaan, joka erävalvojille luonnostaan 
kuuluu. Tämä merkitsee sitä, että erävalvojien toimivaltuuksien on oltava 
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rajoitetummat kuin esimerkiksi poliisin tai myös rajavartiolaitoksen vas-
taavat valtuudet. 
 
Ehdotuksen mukaiset toimivaltuudet täyttävät oikeusministeriön käsityksen 
mukaan hyvin mainitut näkökohdat mukaan lukien oikeasuhtaisuuden 
periaatteen. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että perustuslaki-
valiokunta Metsähallituslakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa (PeVL 
38/2004 vp) viittasi siihen, että erävalvojien tulisi voimakeinojen käyttöön 
pyytää pääsäännön mukaan poliisilta virka-apua. Tämä näkökohta onkin 
esityksen 9 §:ssä huomioitu. 
 
2.2. Erävalvojien rooli rikosoikeudellisessa menettelyssä 
 
Ehkä keskeisin muutos voimassa oleviin erävalvojien valtuuksiin olisi oikeus 
rikesakon määräämisen ja rangaistusvaatimuksen antamiseen (esityksen 13 
§). Kysymys on periaatteellisesti merkittävä, sillä kummassakin 
menettelyssä on kysymys tuomiovallan käyttämisestä rikosoikeuden alalla. 
Laki rikesakkomenettelystä (66/1983) on aikanaan säädetty poikkeuslakina 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Vastaavasti rangaistusmääräysmenettely 
perustuu perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyyn lakiin rangais-
tusmääräysmenettelystä (692/1993). 
 
Esityksen mukainen järjestelmä merkitsee sitä, että rikesakko- ja rangais-
tusmääräysmenettelyssä erävalvojille tulee samankaltainen rooli, joka on 
tähän mennessä annettu vain poliisille, rajavartioille ja tullille. Kyseisten 
poikkeuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyjen menettelyjen soveltamisala 
näin ollen laajenee. Oikeusministeriön käsityksen mukaan pitää tarkkaan 
punnita sellaisia muutoksia, joissa rikosoikeudellisten rangaistusten anta-
miseen oikeutetaan uusia viranomaistahoja. Rikesakkomenettelyssä rikesa-
kon antaja toimii myös tuomarin roolissa ja kumoaa syyttömyysolettaman. 
Rangaistusmääräysmenettelyssä rangaistusvaatimuksen antaja toimii käy-
tännössä pitkälle vastaavassa roolissa olkoonkin, että syyttäjän tehtävä on 
vielä vahvistaa rangaistusmääräys. 
 
Käsillä olevassa esityksessä on kuitenkin eräitä merkittäviä uusia oikeus-
turvatakeita. Ensinnäkin sekä rikesakon että rangaistusvaatimuksen anta-
minen edellyttää rikoksesta epäillyn henkilön suostumusta menettelyyn. 
Epäillyn oikeusturva on heikompi sanotuissa summaarisissa prosesseissa ja 
tähän heikennykseen on tärkeää saada epäillyn nimenomainen hyväksymi-
nen. 
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Rangaistusmääräysmenettelyn osalta esitykseen sisältyy vielä kaksi muuta 
ehdotusta, jotka voidaan nähdä oleellisina oikeusturvan takeina. Rangais-
tusmääräysmenettelyssähän on kysymys ankarammasta sanktiosta kuin ri-
kesakkomenettelyssä ja siinä sakkorangaistus määrätään päiväsakoin. Erä-
valvojan oikeus käyttää rangaistusvaatimusta rajattaisiin esityksen mukaan 
enintään 20 päiväsakkoon. Ehdotetun rajauksen käytännön merkitys on 
varmasti vähäinen, sillä tiettävästi näinkään ankaria sakkorangaistuksia ei 
ole erävalvojien toimivaltaan kuuluvissa teoissa tähän asti annettu. Kuitenkin 
periaatteellisesti tällainen "rangaistuskatto" on selkeästi oikeusturvaa 
parantava, sillä ilman sitä erävalvojien toimivaltaan tulisi mahdolliseksi 
määrätä jopa 120 päiväsakon suuruinen rangaistus. 
 
Oleellinen  on  13  §:n  2  momenttiin  sisältyvä  säännös  siitä,  ettei  tällaista  
sakkorangaistusta saa muuntaa vankeudeksi. Muuntorangaistusten käytön 
vähentämiseen pyritään muutenkin ja erävalvontaan liittyvien suhteellisen 
vähäisen tekojen yhteydessä niiden käyttäminen ei olisi tarkoituksenmu-
kaista. Sakkojen ulosottoperintä on tässä yhteydessä riittävä uhka. Myöskään 
rikesakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi. Vakavammissa tapauksissa 
erävalvoja voi kuitenkin aina kääntyä poliisi puoleen. 
 
Tältäkin osin esitys nykyisessä muodossaan on kokonaisuutena arvioiden 
hyväksyttävissä. 
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HE 147/2005 laiksi Metsähallituksen eravalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Nykytila 
 
Erärikokset Metsähallituksen ja muidenkin suurten maanomistajien alueilla ovat viime vuosina 
lisääntyneet ja niihin on tullut ammattimaisen rikollisuuden piirteitä. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja 
Metsähallituksen nykyisen erävalvonnan mahdollisuuksia erärikollisuuden torjuntaan ei voida pitää 
riittävinä. Vaikka erävalvontaa suorittavat lisäksi riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvartijat, eivät he 
valtuuksien ja voimavarojen vähyyden vuoksi sanottavasti kykene kokonaistilannetta parantamaan. 
Tätä taustaa vasten Metsähallituksen oman erävalvonnan kehittämiselle on perusteensa. Asian 
valmisteluvaiheessa sitä ei ole saatettu kyseenalaiseksi. 
 
Erävalvontaa on suoritettu Metsähallituksessa 1970-luvulta alkaen. Erävalvonta on ollut Metsähalli-
tukselle valtion maan haltijana kuuluva yhteiskunnallinen palvelutehtävä, johon varat on osoitettu 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokasta valtion talousarviossa. Erävalvontateh-
tävää suorittavien toimivaltuudet ovat perustuneet sisä^iainministeriön antamiin erityisiin poliisi-
valtuuksiin. 
 
Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleessa Metsähallituksesta annetussa laissa (1378/2004) erävalvonta 
säädetään Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Lakiin sisältyy lisäksi viittaussäännös 
erävalvontaa koskevasta erikseen säätämisestä lailla. Esillä olevassa hallituksen esityksessä on 
kysymys tästä erikseen säätämisestä. 
 
Syynä siihen, että eravalvonnasta ja siinä käytettävistä toimivaltuuksista on säädettävä lailla, on 
perustuslain asettamat vaatimukset. Nykyjärjestelmän ei ole katsottu toimivaltuuksien osalta täyttävän 
perustuslaissa säädettyjä vaatimuksia. 
 
Metsähallituksen erävalvontajärjestelmälle annettaisiin lailliset puitteet. Erävalvonnassa tarpeellisten 
tietojen saannin turvaamiseksi esityksellä muutettaisiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annettua lakia (761/2003). 
 
Erävalvonnan tarkoitus ja erävalvontatehtävä 
 
Esityksessä ehdotettavan erävalvonnan tarkoituksena olisi edistää ja valvoa Metsähallituksen hallin-
nassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja erävalvontaan kuulu- 
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vassa laaj uudessa selvittää siihen kuuluvia rikoksia. Erävalvonta edistäisi osaltaan Metsähallituksen 
alueiden kestävää käyttöä. 
 
Esityksen mukainen erävalvontatehtävä (2 §) olisi laaja käsittäen perinteisten metsästystä ja kalastusta 
koskevien säännösten valvonnan lisäksi muun muassa luonnonsuojelua, maastoliikennettä, 
vesiliikennettä sekä ampuma-aseita ja ampumatarpeita koskevien säännösten noudattamisen valvon-
nan. Tehtävän kuuluisi lisäksi Metsähallituksen alueiden ja omaisuuden vartiointitehtäviä. 
 
Organisointi 
 
Etävalvonnasta vastaisivat Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikköön sijoitetut virka-
suhteiset erätarkastajat. Erätarkastajalta vaadittaisiin poliisin perustutkinto ja perehtyneisyys eräval-
vontaan. Virkaan nimitettävän olisi lisäksi oltava elämäntavoiltaan nuhteeton. Esityksessä ei oteta 
kantaa erätarkastajien lukumäärään, koska erävalvonnan organisointi on Metsähallituksen sisäinen 
asia. Erävalvontatehtävän hoito, kuten muiden julkisten hallintotehtävien hoito, järjestetään jatkos-
sakin valtion talousarviossa tehtävään osoitettujen varojen puitteissa. Tällä hetkellä erätarkastajia on 
yhdeksän. 
 
Toimintaperiaatteet ja toimivaltuudet 
 
Esityksessä on useita säännöksiä (erit. 4 §) erävalvonnassa huomioon otettavista toimintaperiaatteista. 
Säännöksissä korostetaan tehtävän suorittamisen asiallisuutta, puolueettomuutta ja sovinnollisuutta 
sekä toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen nähden. 
 
Erätarkastajille ehdotetaan useita erävalvontatehtävän suorittamiseksi tarpeellisiksi arvioituja toimi-
valtuuksia. Toimivaltuudet olisivat pitkälle samoja kuin mitä sisä^ianministeriö on tähän saakka heille 
poliisilain ja esitutkintalain nojalla antanut. Toimivaltuuksien osalta on syytä korostaa, että 
valtuuksien käytön on aina liityttävä yksittäiseen erävalvontatehtävään. Erätarkastajilla ei olisi 
oikeutta Metsähallituksen alueilla liikkuvien yleiseen valvontaan, esimerkiksi yleisten liikennerat-
sioiden pitämiseen tai alueilla liikkuvien henkilöllisyyden selvittämiseen ilman konkreettista rikko-
musepäilyä. 
 
Erätarkastajan toimivaltuuksista voidaan mainita oikeus henkilöllisyyden selvittämiseen ja henkilön 
kiinniottoon, jos henkilötietojen annosta kieltäydytään, turvallisuustarkastukseen, vaarallisten esi-
neiden haltuunottoon ja toissijaisesti voimakeinojen käyttämiseen. Voimakeinojen käyttöä edellyt-
tävissä tilanteissa pääsääntönä olisi, että erätarkastaja turvautuu poliisin tai rajavartiolaitoksen virka-
apuun. 
 
Erätarkastaja saisi toimittaa erärikoksen selvittämiseksi suppean esitutkinnan yksinkertaisissa ja 
Selvissä tapauksissa, jos odotettavissa oleva rangaistus teosta on vain sakkoa. 
 
Merkittävin lisäys erätarkastajan nykyisiin toimivaltuuksiin olisi sakotusoikeus. Erätarkastaja saisi 
määrätä erärikkomuksesta rikesakon, jos teko on sellainen, josta rikesakko seuraamukseksi voidaan 
määrätä. Pvikesakkorikkomuksista säädetään rikoslain 2 a luvun 9 §:ssä ja sen nojalla annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (610/1999). Näitä ovat mm. roskaamiskiellon vähäinen rikkominen ja 
kalastaminen ilman kalastuksenhoitomaksun suorittamista. Erätarkastaja saisi lisäksi oikeuden 
enintään 20 päiväsakon suuruisen rangaistusvaatimuksen antamiseen, jos asia voidaan rangaistus-
määräysmenettelyssä käsitellä. Syyttäjän erätarkastajan antaman rangaistusvaatimuksen perusteella 
vahvistamaa sakkorangaistusta ei saisi muuntaa vankeudeksi. Edellä tarkoitettujen sakotusmenette-
lyjen käytön edellytyksenä olisi lisäksi, että epäilty on antanut menettelylle kirjallisen suostumuksen. 
 



 

 

Erätarkastaja saisi myös oikeuden ns. puhalluskokeen suorittamiseen epäillyissä ratti- ja ruorijuop-
poustilanteissa. Todettakoon, että tällainen esityksen valmisteluvaiheessa keskustelua herättänyt 
oikeus on nykyisin pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan poliisin ohella tulli- ja raja-
vartiomiehellä sekä ilmailu-, merenkulku- tai rautatiehallituksen liikennettä valvomaan määräämällä 
virkamiehellä. 
 
Esityksessä ei ehdoteta erätarkastajalle varsinaisen erävalvontatehtävän vuoksi aseenkanto-oikeutta. 
Sen sijaan erätarkastaja saisi lakiin perustuvan virka-aseen kanto-oikeuden eläimen lopettamista 
varten. Eläimen lopettamisoikeutta koskevat säännökset sisältyvät eläinsuojelulakiin, luonnonsuoje-
lulakiin ja metsästyslakiin. Erätarkastajan oikeudet eläimen lopettamiseksi määräytyisivät sanottujen 
säädösten perusteella eikä hän saisi niihin verrattuna lisäoikeuksia tai velvollisuuksia. 
 
Oikeusturva 
 
Esitykseen sisältyy useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on erityisesti epäillyn mutta myös erä-
tarkastajan oikeusturvan parantaminen valvontatilanteissa. Näitä ovat muun muassa säännökset 
erävalvonnassa noudatettavista periaatteista (4 §), toimenpiteen perusteen ilmoittamisvelvollisuus (5 
§), voimakeinojen käytön edellytykset (9 §), rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimuksen 
antamisen liittyvät edellytykset (13 §) ja tapahtumailmoitusta koskevat säännökset (16 §). 
 
Valvonta 
 
Toiminnan asianmukaisuutta ja oikeusturvaa varmistaisivat lisäksi erävalvonnan valvontaa koskevat 
säännökset (18 §). Pykälän mukaan maa- ja metsätalousministeriö valvoisi erävalvonnan lainmukai-
suutta ja asianmukaisuutta sekä lääninhallitus toimialueellaan erävalvontaan kuuluvien toimival-
tuuksien käyttöä. Käytännön toimintavastuu olisi Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksi-
köllä ja siellä lähinnä erätalouspäälliköllä. 
 
Rikesakkolain mukaan asianomaisen poliisipiirin päällikkö valvoo rikesakkomääräysten antamista. 
Rangaistusvaatimusten antamisen valvonta puolestaan tapahtuu sitä kautta, että rangaistusmääräys-
menettelystä annetun lain mukaan rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. 
 
Erävalvonnan onnistuneisuus 
 
Etävalvonnasta annettava laki ei sellaisenaan takaa onnistunutta erävalvontaa Metsähallituksen 
alueilla. Siihen tarvitaan ammattitaitoinen erävalvojakunta ja tarvittavat muut voimavarat. Erätar-
kastajien koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Erävalvonnan ohjaus ja yhteistoiminta eri viranomaisten välillä on tärkeää ottaen huomioon, että 
erävalvonnan tarvetta on muuallakin kuin Metsähallituksen alueilla. Yhteistoiminnan koordinointi-
vastuu on lähinnä sisäasiainministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Metsähallituksen 
erätarkastajat ovat tärkeä osa erävalvontakokonaisuutta. 
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HALLITUKSEN ESITYS (HE 147/2005 VP) LAIKSI METSÄHALLITUKSEN 
ERÄVALVONNASTA JA LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ POLIISITOIMESSA 
ANNETUN LAIN 14 JA 19 §:N MUUTTAMISESTA 

 
 

Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto toteaa, että sillä on ollut mahdollisuus jo 
käsiteltävinä olevan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä esittää 
esitysluonnoksia koskevia näkemyksiään. Rajavartio-osasto haluaa kuitenkin 
edelleen tuoda esille seuraavat näkemyksensä: 
 
Rajavartio-osasto pitää hallituksen esitystä hyvänä, koska sillä Metsähallituksen 
suorittaman erävalvonnan lainsäädännöllinen pohja saatetaan vastaamaan 
perustuslain vaatimuksia. 
 
Rajavartio-osastolla ei ole sinänsä huomauttamista hallituksen esityksen sisältöön. 
Hallituksen esityksen perusteluissa (s.3) on aivan oikein todettu, että poliisin, 
Metsähallituksen erävalvonnan ja rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia erä- ja 
luontorikollisuuden valvontaan ei voida pitää tällä hetkellä riittävinä. Edelleen 
esityksessä on todettu, että rajavartiolaitoksella ja tullilla on toimialueillaan 
erävalvontaan liittyviä tehtäviä. 
 
Rajavartiolaitoksen tehtäviinhän kuuluu varsinaisten rajavalvonta- ja 
rajatarkastustehtävien sekä meripelastuksen lisäksi muun muassa 
maastoliikennelain, metsästyslain, kalastuslain ja luonnonsuojelulainsäädännön 
valvonta. Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet suorittaa näitä tehtäviä paranivat 
olennaisesti, kun 1.9.2005 voimaan tulleen, rajavartiolaitosta koskevan 
lainsäädännön kokonaisuudistuksessa (HE 6/2005) rajavartiolaitoksen toiminta voi 
alueellisesti kohdentua periaatteessa koko maan alueelle. Tässä yhteydessä 
muutettiin kalastuslain 96 ja 101 §:ää, metsästyslain 88 §:ää ja lisättiin 
luonnonsuojelulakiin rajavartiolaitoksen valvontatehtävää koskeva 60 a § siten, että 
rajavartiolaitoksen valvontatehtävä on samansisältöinen kuin metsähallituksen 
erävalvojilla ja poliisilla. 
 
Rajavartiolaitokselle kuuluu vesiliikennelain mukaan myös vesiliikenteen valvonta, 
jota suoritetaan pääasiassa merialueella. Tämän tehtävän suorittamisen yhteydessä 
on luontevaa suorittaa myös edellä tarkoitettua erävalvontaa. 

S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö  
R A J A V A R T I O L A I T O K S E N  
E S I K U N T A  O i k e u d e l l i n e n  
o s a s t o  T o i m i s t o p ä ä l l i k k ö  

O l l i  H a k k a r a i n e n  H  e l s i n k i   



 

 

 
 
 

RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA, PL 3,00131 Helsinki, puhelin 020 410 6511, telekopio 020 410 6755 

Tämän lisäksi rajatarkastusten Euroopan Unionin sisärajoilta lakkauttamisen jälkeen 
rajavartiolaitoksella ei ole Lapissa varsinaisia rajatarkastustehtäviä, lukuun ottamatta 
Venäjän rajaa ja eräitä lentokenttiä. Pohjoisrajalla on kuitenkin vielä neljä 
rajavartioasemaa (Näätämö, Nuorgam, Hetta ja Kilpisjärvi), joiden henkilökunta 
suorittaa pääasiassa metsästyksen ja kalastuksen valvontaa sekä maasto- ja 
vesiliikenteen valvontaa ja ulkomaalaisvalvontaa. 
 
Edellä mainitut rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön uudistukset tehostavat 
rajavartiolaitoksen suorittamaa erävalvontaa, joka tukee nyt käsiteltävänä olevan 
hallituksen esityksen tarkoittamaa Metsähallituksen erävalvojien ja poliisin 
suorittamaa erävalvontaa. 
 
Metsähallitus, poliisi ja rajavartiolaitos ovat suorittaneet erävalvontaa hyvässä 
yhteistyössä kaikilla organisaatiotasoilla ja tätä yhteistyötä on näiden lainsäädännön 
muutosten vuoksi entistä helpompi tehostaa. 
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HE 147/2005 vp.laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Asian tuntij alausunto 
 
Erätarkastajien nykyiset toimivaltuudet perustuvat sisäasiainministeriön 
poliisilain nojalla viideksi vuodeksi kerrallaan antamiin erityisiin 
poliisivaltuuksiin. Ehdotus ei sisällä erätarkastajien nykyisiin toimivaltuuksiin 
verrattuna mitään suuria muutoksia. 
 
Erätarkastajien aseman ja toimivaltuuksien selkeyttäminen hallituksen 
esityksessä esitetyssä tavalla voidaan pitää hyvin kannatettava. Erätarkastajille 
esitetyt toimivaltuudet myös tehostavat erävalvontaa. Erätarkastajille annettu 
sakotusoikeus vähentää huomattavasti poliisin työtä. 
 
Erätarkastajille annettujen toimivaltuuksien käytön valvonnan antaminen 
lääninhallitusten poliisiosastoille lisää toimivaltuuksien käytön 
yhdenmukaisuutta ja voidaan pitää siten perusteltuna. 
 
Esityksen rikesakko- ja rangaistusvaatimusta koskevassa 13 §:ssä todetaan, että 
rangaistusvaatimusta ei saa muuntaa vankeudeksi. Säännös poikkeaa 
rangaistusmääräysmenettelystä annetussa laissa säädetystä menettelystä. 
Ongelmallista asiassa on se, että jos poliisi antaa samasta asiasta 
rangaistusvaatimuksen, saadaan se muuntaa vankeudeksi. Valiokunnan tulisikin 
kiinnittää huomiota siihen, onko ehdotuksessa esitetty riittäviä perusteita 
loukata kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tässä asiassa. 
 
Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta ei ole 
huomautettavaa. 
 
 

Ylitarkastaja Keijo Suuripää 

+
:2B  
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Nykytila 
 
Erärikokset Metsähallituksen ja muidenkin suurten maanomistajien alueilla ovat viime vuosina 
lisääntyneet ja niihin on tullut ammattimaisen rikollisuuden piirteitä. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja 
Metsähallituksen nykyisen erävalvonnan mahdollisuuksia erärikollisuuden torjuntaan ei voida pitää 
riittävinä. Vaikka erävalvontaa suorittavat lisäksi riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvartijat, eivät he 
valtuuksien ja voimavarojen vähyyden vuoksi sanottavasti kykene kokonaistilannetta parantamaan. Tätä 
taustaa vasten Metsähallituksen oman erävalvonnan kehittämiselle on perusteensa. Asian 
valmisteluvaiheessa sitä ei saatettu kyseenalaiseksi. 
 
Metsähallituksen nykyinen erävalvonta perustuu eduskunnan vuosittain talousarvion käsittelyn 
yhteydessä Metsähallitukselle antamaan yhteiskunnalliseen palvelutehtävään. Tehtävää varten 
Metsähallituksen liiketoiminnasta erillisessä julkisten hallintotehtävien yksikössä on yhdeksän 
erätarkastajaa, joista pääosalla on poliisin koulutus. Erätarkastajien toimivaltuudet perustuvat 
sisäasianministeriön poliisilain nojalla antamiin erityisiin poliisi valtuuksiin, jotka sisältävät muun 
muassa mahdollisuuden puuttua henkilön perusoikeuksiin. Nykyjärjestelmä ei täytä perustuslaissa 
säädettyjä vaatimuksia. 
 
Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleessa Metsähallituksesta annetussa laissa (1378/2004) erävalvonta 
säädetään Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Lakiin sisältyy lisäksi viittaussäännös 
erävalvontaa koskevasta erikseen säätämisestä lailla. Esillä olevassa hallituksen esityksessä on kysymys 
tästä erikseen säätämisestä. Metsähallituksen erävalvontajärjestelmälle annettaisiin lailliset puitteet. 
Erävalvonnassa tarpeellisten tietojen saannin turvaamiseksi esityksellä muutettaisiin henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia (761/2003). 
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Erävalvonnan tarkoitus ja erävalvontatehtävä 
 
Esityksessä ehdotettavan erävalvonnan tarkoituksena olisi edistää ja valvoa Metsähallituksen hallinnassa 
olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja 
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erä valvontaan kuuluvassa laajuudessa selvittää siihen kuuluvia rikoksia. Erävalvonta edistäisi osaltaan 
Metsähallituksen alueiden kestävää käyttöä. 
 
Esityksen mukainen erävalvontatehtävä (2 §) olisi laaja käsittäen perinteisten metsästystä ja kalastusta 
koskevien säännösten valvonnan lisäksi muun muassa luonnonsuojelua, maastoliikennettä, 
vesiliikennettä sekä ampuma-aseita ja ampumatarpeita koskevien säännösten noudattamisen valvonnan. 
Tehtävään kuuluisi lisäksi Metsähallituksen alueiden ja omaisuuden vartiointitehtäviä. 
 
Organisointi 
 
Erävalvonta organisoitaisiin nykyiseen tapaan. Erävalvonnasta vastaisivat Metsähallituksen julkisten 
hallintotehtävien yksikköön sijoitetut virkasuhteiset erätarkastajat. Erätarkastajalta vaadittaisiin poliisin 
perustutkintoja perehtyneisyys erävalvontaan. Virkaan nimitettävän olisi lisäksi oltava elämäntavoiltaan 
nuhteeton. Esityksessä ei oteta kantaa erätarkastajien lukumäärään. 
 
Toimintaperiaatteet ja toimivaltuudet 
 
Esityksessä on useita säännöksiä (erit. 4 §) erävalvonnassa huomioon otettavista toimintaperiaatteista. 
Säännöksissä korostetaan tehtävän suorittamisen asiallisuutta, puolueettomuutta ja sovinnollisuutta sekä 
toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen nähden. 
 
Erätarkastajille ehdotetaan useita erävalvontatehtävän suorittamiseksi tarpeellisiksi arvioituja 
toimivaltuuksia. Toimivaltuudet olisivat pitkälle samoja kuin mitä sisäasianministeriö on tähän saakka 
heille poliisilain nojalla antanut. Toimivaltuuksin osalta on syytä korostaa, että valtuuksien käytön on 
aina liityttävä yksittäiseen erävalvontatehtävään. Erätarkastajilla ei olisi oikeutta Metsähallituksen 
alueilla liikkuvien yleiseen valvontaan, esimerkiksi yleisten liikenneratsioiden pitämiseen tai alueilla 
liikkuvien henkilöllisyyden selvittämiseen ilman konkreettista rikkomusepäilyä. 
 
Erätarkastajan toimivaltuuksista voidaan mainita oikeus henkilöllisyyden selvittämiseen ja henkilön 
kiinniottoon, jos henkilötietojen annosta kieltäydytään, turvallisuustarkastukseen, vaarallisten esineiden 
haltuunottoon ja toissijaisesti voimakeinojen käyttämiseen. Voimakeinojen käyttöä edellyttävissä 
tilanteissa pääsääntönä olisi, että erätarkastaja turvautuu poliisin tai rajavartiolaitoksen virka-apuun. 
 
Erätarkastaja saisi toimittaa erärikoksen selvittämiseksi suppean esitutkinnan yksinkertaisissa ja selvissä 
tapauksissa, jos odotettavissa oleva rangaistus teosta on vain sakkoa. 
 
Merkittävin lisäys erätarkastajan nykyisiin toimivaltuuksiin olisi sakotusoikeus. Erätarkastaja saisi 
määrätä erärikkomuksesta rikesakon, jos teko on sellainen, josta rikesakko seuraamukseksi voidaan 
määrätä. Rikesakkorikkomuksista säädetään rikoslain2 a luvun 9 §:ssä ja sen nojalla annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (610/1999). Näitä ovat mm. roskaamiskiellon vähäinen rikkominen ja 
kalastaminen ilman kalastuksenhoitomaksun suorittamista. Erätarkastaja saisi lisäksi oikeuden enintään 



 

 

20 päiväsakon suuruisen rangaistusvaatimuksen antamiseen, jos asia voidaan 
rangaistusmääräysmenettelyssä käsitellä. Syyttäjän erätarkastajan antaman rangaistusvaatimuksen 
perusteella vahvistamaa sakkorangaistusta ei saisi muuntaa vankeudeksi. Edellä tarkoitettujen 
sakotusmenettelyjen käytön edellytyksenä olisi lisäksi, että epäilty on antanut menettelylle kirjallisen 
suostumuksen. 
Erätarkastaja saisi myös oikeuden ns. puhalluskokeen suorittamiseen epäillyissä ratti- ja 
ruorijuoppoustilanteissa. Todettakoon, että tällainen esityksen valmisteluvaiheessa keskustelua herättänyt 
oikeus on nykyisin pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan poliisin ohella tulli- ja 
rajavartiomiehellä sekä ilmailu-, merenkulku- tai rautatiehallituksen liikennettä valvomaan määräämällä 
virkamiehellä. 
 
Esityksessä ei ehdoteta erätarkastajalle varsinaisen erävalvontatehtävän vuoksi aseenkanto-oikeutta. Sen 
sijaan erätarkastaja saisi lakiin perustuvan virka-aseen kanto-oikeuden eläimen lopettamista varten. 
Eläimen lopettamisoikeutta koskevat säännökset sisältyvät eläinsuojelulakiin, luonnonsuojelulakiin ja 
metsästyslakiin. Erätarkastajan oikeudet eläimen lopettamiseksi määräytyisivät sanottujen säädösten 
perusteella eikä hän saisi niihin verrattuna lisäoikeuksia tai velvollisuuksia. 
 
Oikeusturva 
 
Esitykseen sisältyy useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on erityisesti epäillyn mutta myös 
erätarkastajan oikeusturvan parantaminen valvontatilanteissa. Näitä ovat muun muassa säännökset 
erävalvonnassa noudatettavista periaatteista (4 §), toimenpiteen perusteen ilmoittamisvelvollisuus (5 §), 
voimakeinojen käytön edellytykset (9 §), rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimuksen antamisen 
liittyvät edellytykset (13 §) ja tapahtumailmoitusta koskevat säännökset (16 §). 
 
Valvonta 
 
Toiminnan asianmukaisuutta ja oikeusturvaa varmistaisivat lisäksi erävalvonnan valvontaa koskevat 
säännökset (18 §). Pykälän mukaan maa- ja metsätalousministeriö valvoisi erävalvonnan lainmukaisuutta 
ja asianmukaisuutta sekä lääninhallitus toimialueellaan erävalvontaan kuuluvien toimivaltuuksien 
käyttöä. Käytännön toimintavasmu olisi Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksiköllä ja siellä 
lähinnä erätalouspäälliköllä. 
 
Rikesakkolain mukaan asianomaisen poliisipiirin päällikkö valvoo rikesakkomääräysten antamista. 
Rangaistusvaatimusten antamisen valvonta puolestaan tapahtuu sitä kautta, että 
rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain mukaan rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. 
 
Erävalvonnan onnistuneisuus 
 
Erävalvonnasta annettava laki ei sellaisenaan takaa onnistunutta erävalvontaa Metsähallituksen alueilla. 
Siihen tarvitaan ammattitaitoinen erävalvojakunta ja tarvittavat muut voimavarat. Erätarkastajien 
kolutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Erävalvonnan ohjaus ja yhteistoiminta eri viranomaisten välillä on tehokkaan valvonnan karmalta 
tärkeää, ottaen huomioon, että erävalvonnan tarvetta on muuallakin kuin Metsähallituksen alueilla. 
Yhteistoiminnan koordinointivastuu on lähinnä sisäasianministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. 
Metsähallituksen erätarkastajat ovat tärkeä osa erävalvontakokonaisuutta. 


