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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain ja metsäs
tyslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on täydentää Eduskun
nalle 26 päivänä huhtikuuta 1983 annettua halli
tuksen esitystä laiksi poliisilain 4 § :n muuttami
sesta {1983 vp. HE n:o 2), jossa ehdotetaan 
mainittua säännöstä muutettavaksi siten, että 
nykyisin erillisessä laissa ja asetuksessa olevat 
erävalvontaa koskevat säännökset sisällytettäisiin 

poliisilakiin. Tällä. esityksellä ehdotetaan kalas
tuslakia ja metsästyslakia muutettaviksi vastaaval
la tavalla siten, että niistä poistetaan eräpoliisia 
koskevat maininnat. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun Eduskunta on hyväksynyt ne ja samaan 
kokonaisuuteen kuuluvan poliisilain muutoksen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kalastusviranomaisia ovat kalastuslain ( 2861 
82) 118 §:n mukaan maa- ja metsätalousministe
riön kalastus- ja metsästysosasto ja kalastuspiirit 
sekä näiden viranomaisten virkamiehet, joiden 
asiana on hoitaa kalataloushallintoa ja huolehtia 
kalastuslainsäädännön täytäntöönpanoon kuulu
vista tehtävistä. Kalastuksen valvontaa koskevat 
säädökset ovat kalastuslain 13 luvussa. Lain 
96 §:n mukaan poliisin, erityisesti eräpoliisin, ja 
kalastusviranomaisten tulee valvoa, että kalastus
ta koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudate
taan. Sama velvollisuus on lain 97 §:n mukaan 
myös valan tehneellä kalastuksenvalvojalla. Val
takunnan rajalla olevissa vesissä ja Suomen meri
alueella suorittavat myös tulli- ja rajavartiovirano
maiset lain 99 §:n nojalla edellä tarkoitettua 
valvontaa. 

Metsästyslain {290/62) 54 §:n mukaan metsäs
tystä ja riistanhoitoa koskevat asiat käsittelee 
valtioneuvostossa maa- ja metsätalousministeriö. 
Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisiviranomaisten avustamana. Pai-
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kallista valvontaa varten asetetaan kuhunkin lää
niin tarpeellinen määrä eräpoliisimiehiä sekä riis
tanhoitopiireihin ja -yhdistyksiin valantehneitä 
metsästyksenvartijoita. 

Kalastuslain ja metsästyslain valvontaa koske
viin säännöksiin liittyvät eräpoliisista annetun 
lain ( 431 59) ja asetuksen ( 4671 59) säännökset. 
Eräpoliisin tehtävänä on metsästyksen ja kalas
tuksen valvonta, minkä lisäksi se suorittaa tarvit
taessa muitakin sellaisia tehtäviä, jotka eivät 
haittaa eräpoliisin valvontatehtäviä. Eräpoliisiteh
tävistä huolehtii liikkuva poliisi, jonka tulee 
määrätä kuhunkin lääniin tarpeellinen määrä 
toimenhaltijoita näihin tehtäviin. 

Edellä mainitun poliisilain 4 §:n muuttamista 
tarkoittavan hallituksen esityksen perusteluissa 
todetaan, että eräpoliisitoiminnan hoitaminen 
määräämällä tehtävään laissa säädetty vähim
mäismäärä erityisiä eräpoliisimiehiä on joustama
toota ja johtaa henkilöstön epätarkoituksenmu
kaiseen käyttöön. Esityksessä todetaan edelleen, 
että liikkuvan poliisin toimintaa ja koulutusta 
kehittämällä ja käyttämällä myös paikallispoliisia 
erävalvontatehtäviin voidaan metsästyksen ja ka
lastuksen valvonnassa saavuttaa ja ylittääkin ne 
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poliisille määritellyt tehtävät ja tavoitteet, jotka 
ovat olleet erillisen eräpoliisisäännöstön säätämi
sen perusteina. Esityksessä ehdotetaan erävalvon
taa koskevat, eräpoliisista annetussa laissa olevat 
säännökset sisällytettäviksi poliisilakiin muutta
malla lain 4 §:n 4 momenttia siten, että siihen 
lisätään liikkuvan poliisin tehtäväksi toimiminen 
-muun poliisin apuna ja ohella myös metsästyksen 
ja kalastuksen valvomiseksi. Poliisiasetuksessa 
(119/69) metsästyksen ja kalastuksen valvonta on 
jo säädetty liikkuvan poliisin tehtäväksi. Eräpolii
sista annettu laki ja asetus esitetään tarpeettomi
na kumottaviksi. 

Jos edellä selvitetty muutos toteutetaan, tulee 
tämän esityksen mukaisesti kumota metsästyslain 
52 §:n 3 momentti, johon sisältyy säännös eräpo
liisin palkkauksesta ja muuttaa metsästyslain 54 
§:n 2 momenttia sekä kalastuslain 96 §:ään ja 
101 §:n 3 momenttia siten, että niistä poistetaan 
maininta eräpoliisista. 

1. 

2. Esityksen taloudelliset ja orga
nisatoriset vaikutukset 

Edellä mainitun poliisilain 4 §:n muuttamista 
koskevan hallituksen esityksen perusteluissa tode
taan, että esitys ei vaikuta liikkuvan poliisin 
organisaatioon ja että esityksen taloudelliset vai
kutukset on arvioitava vähäisiksi. Kalastuslain ja 
metsästyslain muuttamisesta tämän esityksen 
mukaisesti ei aiheudu lainkaan erillisiä taloudel
lisia tai organisatorisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Lait ovat saatettavissa voimaan heti kun Edus
kunta on hyväksynyt ne ja niihin liittyvän poliisi
lain 4 §:n muuttamista tarkoittavan esityksen. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain 
(286/82) 96 § ja 101 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

96 § 
Poliisin ja kalastusviranomaisten tulee valvoa, 

että kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä 
noudatetaan, ja sen mukaan kuin jäljempänä 
säädetään, ottaa myös talteen luvattomalla kalas
tuksella saatu saalis ja siinä käytetyt välineet 
samoin kuin tämän lain nojalla Iuvattornana 
pidettävä kuljetus- tai kauppatavara. 

101 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 

tulee myös valan tehneen kalastuksenvalvojan ja 
poliisin sekä siellä, missä vesialue tai kalastusoi
keus kuuluu valtiolle, poliisin ja muun viran
omaisen, jonka velvollisuutena on sellaisella alu
eella valvoa kalastuksesta annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista, ottaa talteen luvat
toman kalastuksen harjoittajan pyydykset, saalis 
ja kulkuväline, josta pyyntiä on harjoitettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/ 62) 52 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 54 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa 

(81169), näin kuuluvaksi: 

54 § 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisin avustamana. Paikallista val
vontaa varten asetetaan riistanhoitopiireihin ja 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1984 

-yhdistyksiin valantehneitä metsästyksenvanijoi
ta, kuten siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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Ltite 

1 . 
Laki 

kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain 
(286/82) 96 § ja 101 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

96 § 
Poliisin, erityisesti eräpoliisin, ja kalastusviran

omaisten tulee valvoa, että kalastusta koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, ja sen 
mukaan kuin jäljempänä säädetään, ottaa myös 
talteen luvattomalla kalastuksella saatu saalis ja 
siinä käytetyt välineet samoin kuin tämän lain 
nojalla Iuvattornana pidettävä kuljetus- tai kaup
patavara. 

Poliisin ja kalastusviranomaisten tulee valvoa, 
että kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä 
noudatetaan, ja sen mukaan kuin jäljempänä 
säädetään, ottaa myös talteen luvattomalla kalas
tuksella saatu saalis ja siinä käytetyt välineet 
samoin kuin tämän lain nojalla Iuvattornana 
pidettävä kuljetus- tai kauppatavara. 

101 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
tulee myös valan tehneen kalastuksenvalvojan ja 
eräpoliisin sekä siellä, missä vesialue tai kalastus
oikeus kuuluu valtiolle, poliisin ja muun viran
omaisen, jonka velvollisuutena on sellaisella alu
eella valvoa kalastuksesta annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista, ottaa talteen luvat
toman kalastuksen harjoittajan pyydykset, saalis 
ja kulkuväline, josta pyyntiä on harjoitettu. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
tulee myös valan tehneen kalastuksenvalvojan ja 
poltisin sekä siellä, missä vesialue tai kalastusoi
keus kuuluu valtiolle, poliisin ja muun viran
omaisen, jonka velvollisuutena on sellaisella alu
eella valvoa kalastuksesta annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista, ottaa talteen luvat
toman kalastuksen harjoittajan pyydykset, saalis 
ja kulkuväline, josta pyyntiä on harjoitettu. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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2. 
Laki 

metsästyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 52 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 54 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa 

(81169), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

52 § 

Eräpolzisin palkkauksesta säädetään erikseen. (3 mom. kumotaan) 

54 § 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää· 
ninhallitus poliisiviranomaisten avustamana. Pai· 
kallista valvontaa varten asetetaan kuhunkin lää
niin tarpeellinen määrä eräpoliisimiehiä sekä riis
tanhoitopiireihin ja -yhdistyksiin valantehneitä 
metsästyksenvartijoita, kuten siitä asetuksella tar
kemmin säädetään. 

4384011973 

Läänissä valvoo metsästystä ja riistanhoitoa lää
ninhallitus poliisin avustamana. Paikallista val
vontaa vanen asetetaan riistanhoitopiireihin ja 
-yhdistyksiin valantehneitä metsästyksenvanijoi
ta, kuten siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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