Ympäristörikosten torjunnan koulutusohjelma 2017 - 2018
Ympäristörikosten torjunnan strategian 2020 kolmas strateginen tavoite on suunnitella yhteinen
ympäristörikoskoulutus ja luoda koulutuksen järjestämiseen koordinoitu yhteistyö. Tavoitteen
toteuttamiseksi toimenpideohjelmaan 2015-2016 sisältyy toimenpide 7, jonka tavoitteena parantaa
viranomaisyhteistyöhön osallistuvien henkilöiden osaamista ja ammatillista kehittymistä sekä olemassa
olevaa ympäristörikosaiheista koulutusta, koulutuksen säännöllisyyden, koordinoinnin ja yhteistyön kautta
ja konkreettisena toimenpiteenä esitetään antaa Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk) tehtäväksi järjestää
toimialarajat ylittävä ympäristörikoskoulutus kaikkien ympäristörikostorjunnan eri toimialojen edustajille,
millä on tarkoitus korvata aiempi sektorikohtainen koulutus. Poliisihallituksen toimeksiannosta Polamk
kutsui koolle koulutuskoordinaatiotyöryhmän. Vuonna 2016 koulutus koostui jo aiemmin suunnitelluista,
kaikille toimijoille avoimista ympäristöministeriön 27.4.2016 järjestämästä
ympäristörikosneuvottelupäivästä ja valtakunnansyyttäjänviraston 6.-7.6.2016 järjestämästä
kaksipäiväisestä ympäristörikosten peruskurssista, minkä lisäksi Polamk järjesti lähinnä poliiseille (myös
tulli, raja, syyttäjät) tarkoitetun Vakavien ympäristörikosten tutkintakurssin 5.-8.9.2016.
Koulutuskoordinaatiotyöryhmä esittää vuodesta 2017 alkaen toteutettavaksi koulutusohjelmaa, jolla
toteutettaisiin ympäristörikosten torjuntastrategian tavoite koordinoidusta ja kaikille viranomaisille
avoimesta koulutuksesta ja syvennettäisiin kaikkien viranomaisten osaamista koko ympäristörikoskentän
alalla. Koulutus voidaan jatkossa toistaa kahden vuoden välein tarpeen mukaan.
Koulutuksen muoto:
Koulutus muodostuu kuudesta opetusosiosta, jotka järjestetään puolentoista vuoden aikana 1-2 päivän
mittaisina seminaareina siten, että ensimmäinen on keväällä 2017 ja tavoitteena on siitä eteenpäin kaksi
jaksoa puolivuosittain.
Kaksi ensimmäistä koulutusosioita käsittelevät yleisiä asioita. Opetusosioista jakso 2 (rikoshyöty, vastuun
kohdentaminen ja yhteisösakko) muodostetaan olemassa olevaan koulutukseen eli vakavien
ympäristörikosten tutkintakurssiin kuuluvasta päivästä siten, että hyödynnetään jo vakiintunutta myös
tämän koulutusohjelman tavoitteita palvelevaksi samalla kun se edelleen hyödyttää kyseistä kurssia. Neljä
jälkimmäistä käsittelevät erilaisia tyypillisiä ympäristörikoksia teemoittain (lupavelvollinen toiminta ja
päästöt, luonnonvarojen hyödyntäminen, suojelu ja jätteet). Jäterikokset ovat suurin yksittäinen
rikosryhmä. Jakso voidaan jättää koulutuksen loppuun ei-kiireellisenä, koska kyseisiä rikoksia on käsitelty
laajasti valtakunnansyyttäjänviraston koulutuksessa 6.-7.6.2016.
Koulutuksessa tavoitteena on, että kaikki tutkinnan osa-alueiden (ympäristölliset seikat, tutkintakeinot ja
syytteen ajamisen / tuomitsemisen edellytykset) keskeiset asiat käydään kattavasti läpi, jotta ne
huomioidaan jo rikostutkinnan alusta asti ja kaikilla toimijoilla on niistä selkeä käsitys.
Kohderyhmät:
Koulutus suunnataan kaikille ympäristörikostorjunnan toimijoille, joista keskeisimmät ovat esitutkinta
(poliisi, raja ja tulli), ympäristövalvojat (ELY-keskukset ja kunnat) ja syyttäjät.
Koulutuksen sisältö:
Koulutuksen sisältö on määritelty koulutuskoordinaatiotyöryhmän edustamien eri toimijoiden näkemysten
pohjalta. Alueellisten yhteistyöryhmien esitykset koulutuksen suuntaamisessa ja kohdentamisessa otetaan
huomioon koulutuksen edetessä.

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan Polamkin tiloissa, mutta sen seuraaminen mahdollistetaan paikan päälle
osallistumisen lisäksi etäyhteydellä ympäri maata alueellisten yhteistyöryhmien järjestämissä tiloissa
alueellisesti, jotta koulutus tavoittaa mahdollisimman laajan osallistujajoukon (1 paikka per yhteistyöryhmä
yhteyksien laadun varmistamiseksi).
Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat eri toimijaryhmien asiantuntijat (syyttäjät, poliisi sekä ympäristöasiantuntijat ELYkeskuksista ja kunnista) kukin oman virastonsa puolesta ja korvauksin.
Jakso 1: Ympäristörikosoikeuden yleiset opit 8.-9.5.2017
Jaksossa perehdytään rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuten vanhentumiseen, tahallisuus-/tuottamusoppiin,
kieltoerehdykseen, syyksilukemiskynnykseen, menettämisseuraamuksiin ja ihmisoikeuksien rajoituksiin
rikosprosessille yms. ja niiden soveltumiseen ympäristörikosoikeuteen. Lisäksi perehdytään
ympäristörikosoikeuden omiin yleisiin käsitteisiin ja niiden tulkintaan kuten vaarantumiseen sekä
ympäristörikosoikeuden ja hallinto-oikeuden (erityisesti hallintopakon) väliseen suhteeseen ja
viranomaisten rooleihin eri prosesseissa. Jaksossa myös käydään läpi Suomen ympäristörikostilannetta sekä
esitutkinnassa että tuomioistuimissa sekä tuomitsemiskäytäntöä.
8.5.2017
10.00-10.30

10.30-11.00
11.10-11.50
11.50 - 12.40
12.40-14.30

14.45-17.00

9.5.2017
09.00 - 09.30
09.30 - 10.30

Tervetuloa Kari Koppanen Polamk
Ympäristörikostorjunnan strategia Tia Laine-Ylijoki-Laakso YM
Koulutusohjelman esittely Koppanen
Vanhentuminen ympäristörikoksissa Jarmo Rintala syyttäjä
Ilmoituskynnys, syyttämiskynnys, syyksilukemiskynnys Jarmo Rintala
LOUNASTAUKO
Ympäristörikosoikeuden yleiset käsitteet ja niiden tulkinta Heidi Nummela syyttäjä
- "on omiaan"
- vaarantuminen
- pilaantuminen
- vaara terveydelle
- ympäristön haitallinen muuttuminen
- vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettava muuttuminen
- pitkäaikaisuus
- laaja ulottuvuus
- huomattava taloudellinen hyöty
- erityinen suunnitelmallisuus
- vähäisyys kokonaisarvostelussa
TAUKO
Oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteet Matti Tolvanen
Tahallisuus- ja tuottamusoppi
- tahallisuus
- törkeä huolimattomuus
- huolimattomuus
- tahallinen tiedottomuus
Syyttämis- ja tuomitsemiskäytäntö, itsekriminointisuoja Leila Suvantola, tutkija
Polamk
Menettämisseuraamukset ympäristöoikeudessa Suvantola
TAUKO

10.30 - 11.00
11.30 - 12.30
12.30 - 13.15

13.30 - 15.00

Suomen ja Euroopan ympäristörikostilanne Janne Järvinen KRP
LOUNASTAUKO
Ympäristöviranomaisten rooli rikosprosessissa Carita Forsberg-Heikkilä Porvoo
- hyvä esitutkintapyyntö
- materiaali
- lausunnot
- yhteydenpito
TAUKO
Ympäristörikosten rikostutkinta
- taktinen tutkinta Juha Tuovinen
- teknisen tutkinnan keinot Niina Viitala KRP/RTL
- näytteet ja niiden tutkinta
- lausunnot
- yhteydenpito

Opetus on käytäntölähtöistä ja teoreettista opetusta täydentää - tilastollisia luentoja lukuun ottamatta teemaan liittyvien oikeustapausten läpikäynti tulkinnallisten tilanteiden konkretisoimiseksi.

Jakso 2: Rikoshyöty, vastuun kohdentaminen ja yhteisösakko 5.9.2017
Jaksossa perehdytään ympäristörikoksissa tunnistettuihin erilaisiin rikoshyödyn muotoihin ja sen
määrittämiseen, vastuun kohdentamiseen eli vastuullisen henkilön tunnistamiseen yritystoiminnan
puitteissa tapahtuneissa ympäristörikoksissa ja yritystoiminnassa tapahtuneita rikoksia koskevan
yhteisösakon määräämisen perusteisiin. Yksipäiväinen jakso on osa Poliisiammattikorkeakoulun vakavien
ympäristörikosten tutkintakurssia.
-

Rikoshyödyn eri muodot ja sen määrittäminen
Vastuun kohdentaminen yritystoiminnassa tapahtuneissa ympäristörikoksissa
Osakeyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vastuu
Yhteisösakon määräämisen perusteet
Perusteet tuomitsematta jättämiselle

Jakso 3: Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön 28.-29.11.2017
Jaksossa tarkastellaan niitä toimintoja, jotka edellyttävät lähtökohtaisten vaikutustensa vuoksi
ympäristölupaa. Jaksossa tarkastellaan sekä tapauksia, joissa on toimittu ilman lupaa että tapauksia, joissa
on rikottu ympäristöluvan ehtoja. Tarkasteltavat toimialat ovat hyvin monimuotoisia pienistä suuriin eli
autokorjaamoista ja maataloudesta teollisuuden suuriin toimintakokonaisuuksiin ja energiantuotantoon.
Jaksossa tarkastellaan myös haastavia tilanteita, joissa jätteiden käsittelyllä on aiheutettu
pilaantumisvaaraa. Tässä jaksossa – kuten kaikissa myöhemmissäkin – tavoitteena on vahva, eri
osallistahojen välinen vuoropuhelu mm. pilaantumisvaaran arvioinnissa ja sen kannalta merkittävien
seikkojen tunnistamisessa ja näytön keräämisessä. Oleellista ovat myös rikoksen vakavuuden
tunnistaminen, eri osapuolten tuottama osaaminen siihen sekä näytön arviointikysymykset.
-

Lupaa edellyttävä toiminta ilman lupaa
Lupaehtojen rikkominen
Päästöt ympäristöön
Öljypäästöt vesistöön ja mereen (öljypäästömaksu)
Pilaantumisvaaran käsite ja sen näyttäminen

-

Rikoshyödyn tunnistaminen ja sen määrittäminen
Näytön arviointi ja sen ongelmat
Esimerkkitapaukset eri toiminnoista: romuautojen purkaminen, energialaitos, maatalous, …..

Jakso 4: Maa-ainekset ja vesirakentaminen 13.-14.2.2018
Maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvä rikollisuus on vahvasti lisääntynyt erityisesti alueilla, joissa on
voimakas rakentamispaine. Yhtäältä kyse on maa-ainesten hyödyntämisestä mutta toisaalta myös maaainesten dumppaamisesta. Näihin rikoksiin liittyy erittäin tärkeä vesiensuojelullinen intressi.
Vesirakentaminen käsitellään samassa jaksossa, koska siinäkin lähtökohtana on ympäristön muokkaaminen
sinänsä.
-

Maa-ainesten ottaminen lupaehtojen vastaisesti
Puhtaiden maa-ainesten dumppaaminen
Pilaantumisvaaran aiheutuminen
Rikoshyödyn tunnistaminen ja sen määrittäminen
Ennallistamisvelvoite ja sen merkitys rikoshyödylle
Vesilain vastainen vesirakentaminen (mm. ruoppaus)
Patoturvallisuus
Näytön arviointi ja sen ongelmat

Jakso 5: Luonnonsuojelurikokset, metsä- ja metsästysrikokset sekä rakennettu ympäristö 22.-23.5.2018
Luonnonsuojelulain vastaista menettelyä ilmenee tyypillisesti luonnonvarojen käytössä kuten
metsätaloudessa ja metsästyksessä, mistä johtuen näitä kolmea teemaa on aiheellista tarkastella yhdessä.
Jaksossa perehdytään luonnonsuojelulain systematiikkaan ja kriminalisointeihin ja rikoksia koskevaan
erityiseen menettämisseuraussääntelyyn ja metsätaloudessa tapahtuviin muihin rikoksiin. Lisäksi jaksossa
perehdytään metsästysrikoksiin, niihin liittyviin menettämisseuraamuksiin ja metsästyskieltoon. Jaksossa
käsitellään myös uhanalaisten lajien kansainväliseen kauppaan liittyvää rikollisuutta (CITES).
Rakennettu ympäristö jää vähälle huomiolle ympäristörikoskentässä. Kyse on kuitenkin huomattavista
kulttuurisista arvoista. Jaksossa perehdytään sekä kulttuuriperintöön liittyviin suojeltuihin rakennuksiin ja
muinaismuistoihin kohdistuviin rikoksiin, irtaimiin muinaismuistoihin kohdistuviin rikoksiin mutta myös
muihin rakentamislainsäädännön vastaisiin tekoihin.
-

Luonnonsuojelumuodot luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa
Uhanalaisten lajien kansainvälinen kauppa (CITES)
Kriminalisoinnit
Menettämisseuraamukset
Metsästysrikokset
Metsästykseen liittyvät menettämisseuraamukset ja kiellot
Rakentamisrikokset
Rakennussuojelu
Kiinteiden muinaismuistojen suojelu
Irtainten muinaismuistojen suojelu
Rikoshyöty kulttuuriympäristörikoksissa
Näytön arviointi ja sen ongelmat

Jakso 6: Jäterikokset 13.-14.11.2018
Jäterikokset on suurin yksittäinen ryhmä ympäristörikoksia, mutta se on sisällöllisesti erittäin
monimuotoinen. Jaksossa perehdytään roskaamiseen, jätteiden keräilyyn ja luvattomaan käsittelyyn,
vaarallisiin jätteisiin, rakennusjätteen dumppaamiseen sekä kansainvälisiin jätesiirtoihin.
-

Roskaaminen
Jätteiden keräily ja luvaton käsittely
Vaaralliset jätteet
Rakennusjätteen dumppaaminen ja rajanveto sallittuun jätteen hyödyntämiseen
Kansainväliset jätesiirrot ja niiden valvonta
Rikoshyöty ja sen selvittäminen jäterikoksissa
Näytön arviointi ja sen ongelmat

