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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliWiain 4 S :n 
muuttamisesta 

ESITI'KSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on sisällyttää erä
valvontaa koskevat, nykyisin erillisessä laissa ja 
asetuksessa olevat säännökset poliisilakiin. Esi
tyksessä ehdotetaan, että poliisilain 4 § :ää 
muutetaan siten, että liikkuvan poliisin tehtä
väksi säädetään toimiminen muun poliisin apu-

na ja ohella myös metsästyksen ja kalastuksen 
valvomiseksi. Eräpoliisista annettu laki ja 
asetus ehdotetaan kumottaviksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Eräpoliisista annetun lain (43/59) mukaan 
asetetaan metsästyksen ja kalastuksen valvon
taa varten kuhunkin lääniin eräpoliisimiehiä 
tarpeellinen määrä, kuitenkin koko maassa vä
hintään kolmekymmentä. Eräpoliisista annetun 
asetuksen (467 /59) mukaan eräpoliisin teh
tävänä on metsästyksen ja kalastuksen valvon
ta, minkä lisäksi se suorittaa tarvittaessa sel
laisia muitakin poliisitehtäviä, jotka eivät hait
taa eräpoliisin valvontehtävää. Eräpoliisitehtä" 
vistä huolehtii liikkuva poliisi, jonka tulee 
määrätä kuhunkin lääniin tarpeellinen määrä 
toimenhaltijoita näihin tehtäviin. 

Eräpoliisitoiminnan hoitaminen siten, että 
tehtävään määrätään laissa säädetty vähimmäis
mä~ä . erityisi~ eräpoliismiehiä on joustama
toota ja johtaa henkilöstön epätarkoituksen
mukaiseen käyttöön Erävalvonnan tarve vaih
telee paikallisten olosuhteiden ja vuodenaikojen 
mukaan eikä sitä voida parhaiten tyydyttää 
kiinteämääräisellä, koko vuoden saman suurui-
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sena pysyvällä henkilöstöllä. Kun erävalvonnan 
·tarve on esimerkiksi tiettynä vuodenaikana vä
häisempää, on eräpoliiseja voitava käyttää muu
hun poliisitoimintaan. Milloin erävalvonnan tar
ve on suuri, on valvontaan vastaavasti voitava 
käyttää suurempia poliisimiesvahvuuksia. 

Liikkuva poliisi ei henkilöstönsä riittämättö
myyden vuoksi ole voinut täysin täyttää sille 
·laissa ja asetuksessa säädettyä tehtävää, vaan 
eräpoliisitoiminta on hoidettu pääosin muun 
poliisitoiminnan yhteydessä. Tämä järjestely on 
sinänsä osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 
Toimintaa ja koulutusta kehittämällä ja käyttä
mällä myös paikallispoliisia erävalvontatehtäviin 
voidaan metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa 
saavuttaa ja ylittääkin ne poliisille määritellyt 
tavoitteet, jotka ovat olleet erillisen eräpoliisi
säännöstön säätämisen perusteina. 

Poliisilain 4 §:ssä on lueteltu poliisin eri 
yksiköiden tehtävät. Pykälän 4 momenttia ehdo
tetaan muutettavaksi niin, että siihen lisätään 
liikkuvan poliisin tehtäväksi toimiminen muun 
poliisin apuna ja ohella myös metsästyksen ja 
kalastuksen valvomiseksi. Poliisiasetuksessa 
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(119/69) metsästyksen ja kalastuksen valvonta 
on jo säädetty liikkuvan poliisin tehtäväksi. 
Eräpoliisista annettu laki ja asetus voidaan 
tarpeettomina kumota. 

2. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s e t j a 
organisatoriset vaikutukset 
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Esitys ei vaikuta liikkuvan poliisin organi
satioon. Taloudelliset vaikutukset on arvioi
tava vähäisiksi. Tehostetusta ja laajentuvasta, 
osaksi myös paikallispoliisin henkilöstöön ulot
tuvasta koulutuksesta aiheutuu jonkin verran 
kustannuksia, joiden osuus poliisin kaikista kou
lutusmenoista ei o~e merkittävä. Tehostuvan ja 

~ j'.:. ( • ' ' " 

;; 

myös paikallispoliisin laajentuvan eräpoliisitoi
minnan voidaan edellyttää parantavan luonnon
varojen tarkoituksenmukaista käyttöä. 

:3. Voimaan t ui o 

Ehdotettujen muutosten voimaantulo ei 
edellytä erityisiä järjestelyjä poliisissa, vaan se 
voi· jatkaa eräpoliisitoimintaa lain muutoksen 
jälkeen nykyisiä toimintatapoja käyttämällä ja 
kehittämällä. Laki on siten saatettavissa voi
maan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä olevan · perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi swraava lakiehdotus: 

·Laki 
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poliisilain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisi
lain (84/66) 4 §:n 4 momentti näin kuuluvaksi: 

4 § 

Liikkuvan poliisin tehtävänä on toimia muun 
poliisin apuna ja ohella yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden · voimassa pitämiseksi, rikolli
suuden · torjumiseksi, liikenteen sekä metsäs
tyksen ja .kalastuksen valvomiseksi sekä olla val
takunnan ·poliisireservinä. 
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Hel~ingiss.ä • l6 päivänä huhtikuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tällä lailla kumotaan eräpoliisista 30 pmva
nä tammikuuta 1959 annettu laki (43/59) ja 
eräpoliisista 11 päivänä joulukuuta 1959 an
nettu asetus (467 /59). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mikko Jokela 
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Liite 

Laki 
poliisllain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisi
lain (84/66) 4 §:n 4 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Liikkuvan poliisin tehtävänä on toimia muun 
poliisin apuna ja ohella yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden voimassa pitämiseksi, rikolli
suuden torjumiseksi ja liikenteen valvomiseksi 
sekä olla valtakunnan poliisireservinä. 

Liikkuvan poliisin tehtävänä on toimia muun 
poliisin apuna ja ohella yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden voimassa pitämiseksi, rikolli
suuden torjumiseksi, liikenteen sekä metsäs
tyksen ja kalastuksen valvomiseksi sekä olla val
takunnan poliisireservinä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tällä lailla kumotaan eräpoliisista 30 päivä
nä tammikuuta 1959 annettu laki (43/59) ja 
eräpoliisista 11 päivänä joulukuuta 1959 an
nettu asetus (467/59). 




