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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Metsähallituk-
sesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täy-
dentämisestä 

  
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annet-
tua hallituksen esitystä laiksi Metsähallituk-
sesta täydennettäväksi siten, että perustusla-
kivaliokunnan lausunnossa esitetyt lähinnä 
lupa-asioiden käsittelyä ja erävalvontaa kos-
kevat valtiosääntöoikeudelliset edellytykset 
esityksen käsittelemiseksi tavallisen lain sää-

tämisjärjestyksessä täyttyvät.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-

vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2005.  

  
————— 

  
  

PERUSTELUT 

1.  Esityksen tavoitteet  ja  kes-
keiset  ehdotukset  

Hallitus antoi eduskunnalle 14.9.2004 esi-
tyksen laiksi Metsähallituksesta (alkuperäi-
nen esitys). Eduskunnan perustuslakivalio-
kunta ja ympäristövaliokunta ovat antaneet 
esityksestä jo lausuntonsa (PeVL 38/2004 vp, 
YmVL 28/2004 vp).  

Alkuperäisen esityksen 9 §:n 1 momentin 
mukaan hallintoasiassa annettuna ratkaisuna, 
josta tehtäisiin hallintopäätös, ei pidettäisi 
maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 
§:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitettua lu-
paa Metsähallituksen hallinnassa olevien alu-
eiden käyttämiseen sanottujen lakien mukai-
seen tarkoitukseen. Perustuslakivaliokunnan 
lausunnon mukaan lainsäätäjä ei voinut va-
paasti määritellä mainittujen päätösten oi-
keudellista luonnetta, koska perustuslain 21.1 
§:n vaatimus jokaisen oikeudesta saada oike-
uksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi ei tällöin voi-
si toteutua.  

Erävalvontaa hoitavien Metsähallituksen 
erätarkastajien toimivaltuudet ehdotettiin al-
kuperäisessä esityksessä säädettäviksi siten, 

että sisäasiainministeriö antaisi heille poliisi-
lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella eri-
tyiset poliisivaltuudet ja määräisi päätöksel-
lään ne poliisilakiin sisältyvät poliisin toimi-
valtuudet, jotka erätarkastajilla tehtävässään 
olisivat. Valiokunta katsoi, että säännös oli 
liian avoin.  

Alkuperäisen lakiehdotuksen 8 §:ssä sää-
dettäisiin muun muassa, että luontopalvelu-
johtajan nimittämisestä ja irtisanomisesta 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Pe-
rustuslakivaliokunta huomautti asiaan liittyen 
perustuslain 18 §:n 3 momentin säännökses-
tä, jonka mukaan ketään ei saa erottaa työstä 
ilman lakiin perustuvaa syytä. Asetuksella ei 
voida säätää irtisanomisen perusteista. Valti-
on virkamiesten irtisanomisperusteista on 
säännökset valtion virkamieslain 7 luvussa. 

Esityksen tavoitteena on saattaa alkuperäi-
nen hallituksen esitys perustuslakivaliokun-
nan kannan mukaiseksi.  

Edellä olevan perusteella alkuperäisen la-
kiehdotuksen 8 §:n 1 momentista poistettai-
siin valtuus säätää luontopalvelujohtajan irti-
sanomisesta   asetuksella.   Lakiehdotuksen  
8 §:ään otettaisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan metsästystä ja kalastusta koskevia 
julkisia hallintotehtäviä (eräasiat), jotka 2 
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momentin mukaan eivät kuuluisi hallitukselle 
tai toimitusjohtajalle, hoitaisi julkisten hallin-
totehtävien yksikössä erätalouspäällikkö, 
jonka nimittämisestä säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella. 

Alkuperäisen esityksen 9 §:n 1 momenttiin 
sisältyvä säännös maastoliikennelupien sekä 
kalastusta ja metsästystä koskevien lupien 
oikeudellisesta luonteesta poistettaisiin, jol-
loin luvat olisivat muutoksenhakukelpoisia 
hallintopäätöksiä. Säännöstä täydennettäisiin 
siten, että edellä tarkoitetuista luvista voitai-
siin tehdä alueellisia kiintiöpäätöksiä, joiden 
puitteissa yksittäisiä lupia koskevaa päätös-
valtaa voitaisiin siirtää Metsähallituksen 
muille virkamiehille ja toimihenkilöille. De-
legointimahdollisuus ulotettaisiin koskemaan 
myös sellaisia  Metsähallituksen toimihenki-
löitä ja yksityisiä yhteisöjä, joilla olisi asian-
tuntemuksen, riippumattomuuden, luotetta-
vuuden ja muiden asian arvostelemisessa 
huomioon otettavien seikkojen perusteella 
edellytykset tehtävän asianmukaiseksi hoi-
tamiseksi. Kansalaisten oikeusturvan kannal-
ta olisi välttämätöntä, että tällaisten toimi-
henkilöiden ja yhteisöjen toimintaan sovellet-
taisiin yleisiä hallintomenettelyä koskevia 
säädöksiä ja rikosoikeudellisen virkavastuun 
periaatteita. 

Päätösvallan siirtomahdollisuus ei koskisi 
kiintiöpäätöksiä eikä luonnonsuojelualueen 
ja retkeilyalueen järjestyssäännön vahvista-
mista. 

Ehdotetun säännöksen mukaan yksittäinen 
lupa maastoliikenne-, kalastus, ja metsästys-
asioissa voitaisiin antaa myös koneellisesti, 
mikä mahdollistaisi lupien hankkimisen kan-
salaisten kannalta joustavalla tavalla muun 
muassa automaateista ja internetistä. Tähän 
ja päätösvallan delegointimahdollisuuteen 
liittyen ehdotetaan, että yksittäiset lupapää-
tökset voitaisiin tehdä ilman esittelyä. Muut 
päätökset tehtäisiin esittelystä normaalin hal-
lintokäytännön mukaisesti.  

Erävalvonnan osalta ehdotetaan, että asias-
ta säädettäisiin erillisellä lailla. Asiaa koske-
vaan 11 §:ään ehdotetaan sen vuoksi otetta-
vaksi selventävä säännös, jonka mukaan 
Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin 
kuuluvasta erävalvonnasta säädettäisiin erik-
seen. Maa- ja metsätalousministeriö käynnis-
tää erävalvontaa koskevien säännösten val-

mistelun viipymättä. 
Lakiehdotuksen 13 §:ssä olisivat säännök-

set muutoksenhausta Metsähallituksen pää-
tökseen. Pykälän 1 momentin mukaan muu-
toksenhaku Metsähallituksen luonnonsuoje-
lulain mukaisesta päätöksestä säilyisi ennal-
laan. Luonnonsuojelulain mukaiseen Metsä-
hallituksen päätökseen saisi hakea valittamal-
la muutosta toimivaltaiselta hallinto-
oikeudelta siten kuin luonnonsuojelulaissa 
säädetään.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös 
muutoksenhausta Metsähallituksen kalastus- 
ja metsästyslupia koskevista aluekohtaisista 
kiintiöpäätöksistä. Säännöksen mukaan kiin-
tiöitä koskevista päätöksistä haettaisiin valit-
tamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Ehdotetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua yksittäistä päätöstä koskeva ensimmäi-
nen muutoksenhakutapa olisi oikaisuvaati-
mus. Oikaisua haettaisiin Metsähallitukselta. 
Oikaisuvaatimus olisi tehtävä 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun Metsähallituk-
sen päätökseen voitaisiin hakea valittamalla 
muutosta toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Tätä koskevat säännökset sisältyisivät ehdo-
tettuun 13 §:n 3 momenttiin. 

Pykälän 4 momentin mukaan lain 9 §:n 2 
momentissa tarkoitettu aluekohtaisten kiinti-
öiden  vahvistamista  koskeva  päätös  sekä  
9 §:n 3 momentissa tarkoitettu Metsähalli-
tuksen itsensä tekemä päätös yksittäisestä 
maastoliikennelain  4 §:ssä,   kalastuslain      
5 §:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitetusta 
luvasta voitaisiin panna täytäntöön muutok-
senhausta huolimatta. Muutoksenhakuviran-
omainen voisi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon. 

Muusta Metsähallituksen päätöksestä vali-
tettaisiin 13 §:n 4 momentin mukaan maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun 
lain (1203/1992) 1 §:n mukaan maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakuntaan. Näitä 
päätöksiä olisivat erityisesti  lakiehdotuksen 
6 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen lakien mukai-
set hallintopäätökset ja muut 6 §:ssä tarkoi-
tettuihin julkisiin hallintotehtäviin liittyvät 
päätökset. 

Metsähallituksen 9 §:ssä tarkoitetut päätök-
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set olisivat muutoksenhakukelpoisia hallin-
topäätöksiä. Kiireisestä aikataulusta johtuen 
kaikkia tähän liittyviä täytäntöönpanotoimia 
ei ole mahdollista saattaa lain edellyttämään 
kuntoon ehdotettuun lain voimaantuloajan-
kohtaan mennessä. Tämän vuoksi lakiehdo-
tuksen siirtymäsäännöksiä sisältävään 23 
§:ään ehdotetaan lisättäväksi täytäntöönpano-
toimien toteuttamista koskeva uusi 5 mo-
mentti. Säännöksen mukaisesti täytäntöön-
panoon liittyvät toimenpiteet olisi saatettava 
lain mukaisiksi 1.5.2005 mennessä. Täytän-
töönpanotoimiin kuuluisivat muun muassa 
sellaisten yhteisöjen kartoittaminen, joille 
voitaisiin antaa 9 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuja yksittäisiä ratkaisuja koskevaa päätösval-
taa, heitä koskevat tarpeelliset koulutustoi-
met muun muassa hallintomenettelyä koske-
vien säädösten sisällöstä ja asiakkaiden tar-
peellisesta ohjauksesta sekä päätösmallien 
valmistaminen. 

  
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen täydennyksellä ei olisi välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. Tarkoitus on, että 
Metsähallituksen suorittamasta erävalvonnas-
ta säädettäisiin erikseen.  

Erävalvonnan ja muutoksenhakumenette-
lyn osalta taloudellisia seikkoja joudutaan 
vielä selvittämään. Mikäli niillä on valtion 
talousarvioon liittyviä vaikutuksia, tulee asi-
aan otettavaksi kantaa vuoden  2005  lisäta-
lousarvioesityksessä. 
  
3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä yhteistyössä ympä-

ristöministeriön ja valtiovarainministeriön 
kanssa. Esityksestä on neuvoteltu saamelais-
käräjien kanssa. 
  
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005. 
  
5.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja ja  r i ippuvuus muista 
es i tyksis tä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu 
täydentävä esitys, joka liittyy hallituksen esi-
tykseen laiksi Metsähallituksesta. Tästä joh-
tuen esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi myös 
sen yhteydessä. 

  
6.  Säätämisjärjestys  

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetut 
muutokset merkitsevät Metsähallituksen teh-
täväksi säädettävien julkisena hallintotehtä-
vänä hoidettavien lupa-asioiden järjestämistä 
siihen liittyvine muutoksenhakumenettelyi-
neen perustuslakivaliokunnan edellyttämään 
tilaan. Näin ollen hallitus katsoo, että muu-
tokset voidaan käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

  
  
  
  
  
  
  

Laki 

Metsähallituksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  

  
8 § 

Julkisten hallintotehtävien organisointi  

Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen julkisten hal-
lintotehtävien hoitamista varten Metsähalli-
tuksessa on erillinen julkisten hallintotehtä-
vien yksikkö, jonka päällikkönä toimii luon-
topalvelujohtaja. Luontopalvelujohtajan ni-
mittämisestä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Metsästystä ja kalastusta koskevat julkiset 
hallintotehtävät (eräasiat), jotka 2 momentin 
mukaan eivät kuulu hallitukselle tai toimitus-
johtajalle, hoitaa kuitenkin julkisten hallinto-
tehtävien yksikössä erätalouspäällikkö. Erä-
talouspäällikön nimittämisestä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 
  

9 § 

Julkisten hallintotehtävien ratkaisuvalta 

Luontopalvelujohtaja ratkaisee 6 §:ssä tar-
koitettuihin julkisiin hallintotehtäviin liitty-
vät hallintoasiat ja julkisten hallintotehtävien 
yksikköä koskevat viranomaisasiat lukuun 
ottamatta kalastukseen ja metsästykseen liit-
tyviä lupa-asioita, jotka ratkaisee erätalous-
päällikkö.  

Maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 
§:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitetuille 
luville tai päätöksille Metsähallituksen hal-
linnassa olevan alueen käyttämisestä sanottu-
jen lakien mukaiseen tarkoitukseen voidaan 
vahvistaa aluekohtaiset kiintiöt. 

 Edellä 2 momentissa tarkoitettujen kiinti-
öiden puitteissa luontopalvelujohtaja voi siir-
tää maastoliikennelain 4 §:ssä ja erätalous-
päällikkö kalastuslain 5 §:ssä ja metsästys-
lain 6 §:ssä tarkoitettua yksittäistä lupaa kos-
kevan päätöksen tekemisen Metsähallituksen 
virkamiehelle tai  sellaiselle Metsähallituksen 
palveluksessa olevalle henkilölle tai ulkopuo-
liselle yhteisölle, joita riippumattomuuden, 
luotettavuuden, asiantuntemuksen ja muiden 
asian arvioinnissa huomioon otettavien seik-
kojen perusteella on pidettävä tehtävään so-
pivana. Metsähallituksen ja lupia myöntävän 
ulkopuolisen yhteisön toimintaan sovelletaan 
tältä osin, mitä hallintolaissa (434/2003), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja kielilaissa 
(423/2003) säädetään sekä lisäksi mitä rikos-
laissa (39/1889) rikosoikeudellisesta virka-
vastuusta säädetään.  

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja asioita 
koskeva yksittäinen lupa voidaan antaa myös 
koneellisesti sekä päätös voidaan tehdä ilman 
esittelyä. 

Luonnonsuojelualueen ja retkeilyalueen 
järjestyssäännön antamista sekä 2 momentis-
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sa säädettyä kiintiöiden vahvistamista lukuun 
ottamatta luontopalvelujohtaja ja erätalous-
päällikkö, luontopalvelujohtajaa kuultuaan, 
saavat kirjallisesti siirtää heille tämän pykä-
län mukaan kuuluvan ratkaisuvallan muulle 
julkisten hallintotehtävien yksikön virkamie-
helle. 

Aluekohtaisten kiintiöiden vahvistamista 
koskeva päätös on saatettava tiedoksi yleis-
tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa sää-
detään. 

  
11 §  

Erävalvonta 

Erävalvonnasta säädetään lailla erikseen. 
  

13 §  

Muutoksenhaku 

Luonnonsuojelulain mukaiseen Metsähalli-
tuksen päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta 
siten kuin luonnonsuojelulaissa (1096/1996) 
säädetään. 

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
kiintiöitä koskevaan päätökseen saa hakea 
valittamalla muutosta toimivaltaiselta hallin-
to-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
yksittäiseen päätökseen saa hakea oikaisua 
Metsähallitukselta. Oikaisuvaatimus on teh-
tävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimukseen annettuun 
Metsähallituksen päätökseen saa hakea valit-
tamalla muutosta toimivaltaiselta hallinto-
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
kiintiöitä koskeva päätös sekä 9 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettua yksittäistä lupaa koske-
va Metsähallituksen päätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin 
kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Muuhun tässä laissa tarkoitettuun Metsä-
hallituksen päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta maaseutuelinkeinojen valituslauta-
kunnalta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

  
23 §  

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 9 §:n täytäntöönpanoon liitty-

vät toimenpiteet on saatettava lain mukaisiksi 
1 päivään toukokuuta 2005 mennessä. 

  
  

————— 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
  
  


