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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 114/2002 vp 
 

Torstai 12.12.2002 kello 09.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE  76/2002 vp  laeiksi sukusolujen ja alkioiden  käytöstä hedelmöityshoidossa 
ja   isyyslain muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Esitellään korjattu lausuntoluonnos. 

Yksityiskohtainen käsittely 

4. HE 94/2002 vp kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain 
voimaanpanolaiksi 

Jatkettu I käsittely 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen 

käsittely 

5. HE 206/2002  vp  ammattikorkeakouluiksi ja  eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto. 

6. HE   112/2002   vp   viestintämarkkinoita   koskevan lainsäädännön 
muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 

7. HE   162/2002   vp   rautatielaiksi   sekä   eräiksi   siihen liittyviksi laeiksi 

Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys. 

Yleiskeskustelu 
8. HE  175/2002   vp   laiksi Rahoitustarkastuksesta ja   eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi 

Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 
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9. HE 251/2002 vp  laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta I käsittely 

Kuultavina: 
— hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö 
— lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeusministeriö 
— professori Tuomas Ojanen 
— professori Ilkka Saraviita 
— oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 
 
klo 10.45 

10. HE 92/2002 vp uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 
LA 78/2002 vp kielilaiksi ja laiksi väestötietolain 4 §:n muuttami- 
sesta (Marjatta Vehkaoja /sd ym.) 
TPA  154/2001 vp kielilainsäädännön uudistamisesta (Jaana Ylä- 
Mononen /kesk ym.) 

Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 
— erityisasiantuntija Sten Palmgren, oikeusministeriö 
— lainsäädäntösihteeri Pauliina Tallroth, oikeusministeriö 
— korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg 
— professori Erkki Pihkala, Suomalaisuuden Liitto r.y. 
— puheenjohtaja Henrik Lax, Svenska Finlands folkting 
— varatuomari Erik Mickwitz, Svenska Finlands folkting 
— hallituksen   varapuheenjohtaja  Kirill   Gluschkoff, Suomen 

Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry 

Seuraava kuuleminen on 18.12.2002. 
11. Muut asiat 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 13.12.2002 klo 9.00. 



 

 

9.12.2002/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
Hallituksen esitys 251/2002vp 
 

Yleisiä näkökohtia 
 

Hallituksen esitys ei yleisesti ottaen ole juurikaan merkityksellinen 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 

Tästä kertoo muun muassa jo se, että lakiehdotuksella luonnonsuojelulakiin esitettävät 
muutokset koskevat sellaisia luonnonsuojelulain kohtia, joita ei lainkaan tarkasteltu 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta luonnonsuojelulakiehdotusta koskeneessa eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa vuodelta 1996 (PeVL 21/1996vp). Poikkeuksena on 
luonnonsuojelulain 52 §, jota perustuslakivaliokunta käsitteli vuoden 1996 lausunnossaan ja jota nyt 
esitetään muutettavaksi. Tähän pykälää koskevia muutoksia onkin syytä tarkastella 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Sama koskee lakiehdotuksella luonnonsuojelulain 64 §:ään 
esitettäviä muutoksia. 

Näitä kahta pykälää koskevien muutosehdotusten valtiosääntöoikeudelliseen arvioimiseen 
vaikuttava perustuslain säännös on omaisuudensuojaa koskeva perustuslain 15 §, jonka tulkinnassa on 
taas mielestäni aina otettava huomioon luonnon- ja ympäristönsuojelukytkentäisissä tilanteissa 
ympäristöä koskeva perustuslain 20 §. Tämän pykälän momentin mukaan vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Pykälän 2 momentin 
perusteella julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 

Käsitykseni mukaan perustuslain 15 §:n ja 20 §:n välinen suhde on luonnon- ja 
ympäristönsuojelukytkentäisissä tilanteissa aina sellainen, että kummallakin voi olla vaikutusta 
toistensa tulkintoihin. Lisäksi pidän selvänä, että perustuslain 20 § voi ilman muuta muodostua 
erilliseksi perusteeksi kohdistaa maanomistajiin tms. tahoihin erityisesti ulottuvia sietämisvelvoitteita 
(vrt. PeVL 21/1996vp). 
 
Valtion lunastusoikeus (52 §) 
 
Ehdotuksessa esitetään luonnonsuojelulain 52 §:ää muutettavaksi seuraavaan muotoon: 
"Ympäristöministeriön päätöksellä saadaan luonnonsuojelualueen perustamista varten lunastaa alue, 
joka sisältyy lainvoimaiseen luonnonsuojeluohjelmaan  tai on  ehdotettu  tai sisällytetty valtioneuvoston 
päätöksen mukaiseen Natura 2000 -verkostoon,  taikka tällaisen alueen käyttöoikeus. Sama koskee 
aluetta, joka rajoiltaan vähäisessä määrin poikkeaa luonnonsuojeluohjelmasta tai verkostosta 
edellyttäen, että luonnonsuojelu tai muu yleinen etu vaatii lunastamista." (muutoskohdat kursivoitu). 

 
Muutoksen ydinkohta koskee näin ollen sitä, että lunastusmenettely saatettaisiin Natura 2000 -

verkoston osalta samanlaiseksi kuin valtioneuvoston hyväksymien luonnonsuojeluohjelmien suhteen on 
jo ollut mahdollista luonnonsuojelulain 52 §:n nojalla. 

Mielestäni ehdotus on yleisesti ottaen ongelmaton valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. On 
erityisesti huomattava, että Natura 2000 -verkostosta on päätetty valtioneuvostossa ja että lunastus 



 

 

perustuisi siten Natura 2000 -verkostoonkin liittyvissä tilanteissa siihen, että valtioneuvosto on jo 
aikaisemmin hyväksynyt alueen Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 -verkosto on myös eräitä 
vähäisiä osia lukuun ottamatta saanut lainvoiman. Merkittävää myös on, että omaisuuden 
perustuslainsuojan kannalta tärkeät maanomistajan oikeusturvaa koskevat järjestelyt ovat kunnossa, 
koska ympäristöministeriön päätöksen lainmukaisuus voidaan saattaa korkeimman hallinto-oikeuden 
tutkittavaksi. Lisäksi 52 §:n tilanteita koskee myös yksittäistapauksellinen mahdollisuus siirtää asia 
valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi valtioneuvostosta annetun lain 8 §:n nojalla. Mahdollisuus 
päätöksenteon siirtämiseen valtioneuvostolle tarjoaa eräänlaisen "varaventtiilin" tilanteissa, joissa 
lunastus kohdistuisi alueeseen, jonka lunastamiseen liittyisi syystä tai toisesta merkittäviä 
yhteiskuntapoliittisia tms. näkökohtia. 

Aivan ongelmaton 52 § ei kuitenkaan ole. Säännöksessä lunastamisen mahdollisuus on sidottu 
lainvoimaisuuteen siltä osin kuin kysymys on luonnonsuojeluohjelmista. Siltä osin kuin kysymys on 
Natura 2000 -verkostoon liittyvistä tilanteista lainvoimaisuus ei kuitenkaan näyttäisi olevan lunastuksen 
edellytyksenä vaan lunastuksen mahdollisuus näyttäisi koskevan kokonaisuudessaan sellaisia alueita, 
jotka on ehdotettu tai sisällytetty valtioneuvoston päätöksen mukaiseen Natura 2000 -verkostoon - ja 
siis siihen katsomatta, onko aluetta koskeva päätös saanut lainvoiman. 

Jos kerta Natura 2000 -verkosto halutaan tuoda "samalle viivalle" luonnonsuojeluohjelmien 
kanssa luonnonsuojelulaissa, voidaan kuitenkin kysyä, miksi lainvoimaisuuden vaatimus koskee vain 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvien alueiden lunastamista, mutta ei Natura 2000 -verkostoon kuuluvia 
alueita. Mielestäni lunastusoikeus voi koskea "vain" lainvoimaiseen Natura 2000 -verkoston alueita. 

Toiseksi 52 §:n viimeinen virkkeen ilmaisua "muu yleinen etu vaatii lunastamista" voidaan 
pitää on jossain määrin ongelmallisena perustuslain 15 §:stä sääntelylle asettuvien täsmällisyys- ja 
tarkkarajaisuusvaatimuksen näkökulmasta. Lakiehdotuksesta ei käy edes perusteluista ilmi, mikä voisi 
olla luonnonsuojelun lisäksi lunastamista vaativa muu yleinen etu. 

 
Natura 2000 -verkosto 64 § 
 
Lakiehdotuksella luonnonsuojelulain 64 §:ää esitetään muutettavaksi niin, että Valtioneuvoston 

Natura 2000 -verkostoon ehdottamaa tai verkostoon sisällytettyä aluetta koskevien luonnontieteellisten 
tietojen tarkistamisesta päättäisi jatkossa valtioneuvoston sijasta ympäristöministeriö. 

Luonnontieteellisillä tiedot ovat tärkeässä asemassa Natura 2000 -verkostoa koskevassa 
päätöksenteossa, mistä syystä aikaisemmin on katsottu, että valtioneuvoston tulee päättää myös 
tietolomakkeilla annettavista alueiden luonnontieteellisistä tiedoista osana päätöksentekoa, jossa on 
kysymys alueiden sisällyttämisestä Natura 2000 -verkostoon. 

Sen sijaan on mielestäni täysin perusteltua ja kestävää valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
esittää ehdotuksen mukaisesti, että luonnontieteellisten tietojen tarkistaminen vastaamaan Natura 2000 -
alueen kulloistakin tilaa voidaan siirtää valtioneuvostolle ympäristöministeriölle. Siirtoa voidaan 
perustella valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä, asiantuntemukseen ja tarkoituksenmukaisuuteen 
liittyvillä syillä, kuten hallituksen esityksessäkin on tehty (s. 4). On myös huomattava, että 
muutosehdotuksen tarkoittamissa tilanteissa on kysymys luonnontieteellisten tietojen "päivittämisestä" 
sellaisilla alueilla, jotka valtioneuvosto on jo hyväksynyt sisällytettäväksi Natura 2000 -verkostoon. 

Lisäksi on merkityksellistä, että oikeusturvajärjestelyt ovat tältä osin kunnossa. 
Ympäristöministeriön olisi kuultava luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta alueen omistajaa, 
minkä lisäksi ympäristöministeriön ratkaisusta voitaisiin valittaa 64 §:ään otettavan nimenomaisen 
maininnan nojalla. 

Tuomas Ojanen  
julkisen eurooppaoikeuden professori 
Helsingin yliopisto 

Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 2002 
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HE251/2002/PeV/IS 
 

Arvoisa puheenjohtaja 
 

Käsillä olevasta asiasisällöltään suppeasta hallituksen esityksestä ei voi 
suoraan päätellä, minkä vuoksi se on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavana 
perustuslakivaliokunnassa. Esityksessä ei ole säätämisjärjestysosaa. Olen 
koettanut arvailla syitä, jotta jotain relevanttia voisi esittää. 

Näyttää siltä, että selkeimpiä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia saattaa 
kätkeytyä ehdotetun 64 §:n yhteyteen. Kysymys on näet Natura-nimisen 
luonnonsuojelujärjestelmän sisältöön liittyvistä muutoksista, joiden vaikutuksia 
ei voi lukea hallituksen esityksen perusteluista, luonnonsuojelulaista ehkä. 
Perusteluista voisi päätellä, että kysymys on pelkästään komissiolle annettavista 
tiedoista, joilla päivitetään vanhentunutta tietoa ilman oikeusvaikutuksia. 
Tosiasiassa ilmoitettavilla tiedoilla voi olla merkitystä Natura-alueella tai sen 
vaikutuspiirissä olevien maanomistajien omaisuuden käyttövapauteen eli PeL 15 
§:ssä tarkoitettuun perusoikeuteen. Asiaan liittyy myös PeL 21 §:ssä säädetty 
oikeusturva, eli onko tarkoitettu muutoksenhakujärjestelmä 
oikeusvaikutuksiltaan riittävä. Tämän problematiikan selvittäminen on työlästä, 
sillä se edellyttää koko naturaproblematiikan ja EU-oikeuden kansallisen 
oikeusvaikutuksen arviointia. 

Syvennyin naturaproblematiikkaan tämän hallituksen esityksen 
käyttötarkoitusta laajemmin, koska vasta järjestelmän toiminnan kuvaaminen 
antaa mahdollisuuden analysoida ministeriölle kaavailtua 
päätösvaltaa valtiosääntöoikeudellisesti. 

* * * 

Muita seikkoja. 
Lähtökohtaisesti esitys näyttää muilta osin valtiosääntöoikeudellisesti 

moitteettomalta ensinnäkin siksi, että vanhan järjestelmän tarkoittamat 
normimuotoiset ministeriön päätökset ovat korvautuneet ministeriön asetuksilla. 
Tämä seikka otetaan huomioon uudessa lakitekstissä. Tarkempien määräysten 
antamisvalta selkärangattomien eläinten haitallisista pyyntikielloista on minusta 
sellainen tekninen seikka, josta voidaan säätää ministeriön asetuksessa. 

Kuolleita rauhoitettuja eläimiä koskeva ottamiskielto on jo voimassa 
olevassa laissa. Tietyssä mielessä sillä on liittymäkohtia maanomistajan ja 
vesialueen omistajan omaisuudensuojaan hänen löytäessään tällaisen kuolleen 
eläimen omalta maa tai vesialueeltaan (esim. rauhoitettu eläin laillisessa 
pyydyksessä), mutta tätä tuskin voidaan pitää perustuslakiongelmana. 

Ympäristöministeriön muutettava päätösvalta lunastamisesta (52 §:n 
muutos) voisi olla asia, jonka suhteesta valtiosääntöön on epäilyksiä. 
Järjestelmän taustalla on perustuslakiin kirjoitettu omaisuudensuojaa rajoittava 
pakkolunastussäännöstö. Omaisuuden pakkolunastukselle on PeL 15.2 §:ään 
säädetty kaksi ehdotonta edellytystä: yleinen tarve ja täysi korvaus. Menettelystä 
perustuslaki ei säädä muuta kuin sen, että asiasta on päätettävä lakitasossa.. Pää-
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sääntöisesti menettelysäännöstönä on lunastuslaki, joskin sen ulkopuolisellakin 
lailla voidaan toteuttaa pakkolunastusta. 

Muutoksen mukaan ympäristöministeriö saa lisää päätösvaltaa päättää 
alueen lunastamisesta. Päätöksestä voi vaalittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
mitä PeL 21 §:n oikeusturvaperusoikeus edellyttääkin. Perustuslaki ei millään 
tavoin sido pakkolunastuspäätöksiä valtioneuvoston päätöstasoon. 
Lunastuspäätös eroaa normipäätöksestä mm. tässä suhteessa (ns. 
normivalituskielto normipäätöksen tapauksessa). PeL 80 § ei nähdäkseni aseta 
rajoituksia konkreettisen hallintopäätöksen tekemisvallalle ministeriötasossa. 
Myöskään päätöksen asiallinen merkitys ei ole sellainen, että se vaatisi 
päätöstasoksi yleisistunnon. Nähdäkseni valtiosääntöoikeudellista estettä ei niin 
ollen ole sille, että Natura 2000-verkosto lunastusmenettelyn osalta rinnastetaan 
valtioneuvoston hyväksymiin luonnonsuojeluohjelmiin. 

Toinen teoriatason valtiosääntöoikeusongelma voisi syntyä siitä, saako 
ministeriötasolta antaa EU:n toimielimille sellaista tietoa, joka poikkeaa 
valtioneuvoston jo antamasta (tai päättämästä) tiedosta (64 §). Mielestäni 
perustuslain päätösvaltasuhdesäännöstöstä (tärkeät asiat yleisistunnossa, 
vähäisemmät ministeriössä PeL 67 §:n 1 momentti) ei johdu estettä sille, että 
valtioneuvoston hyväksyttyä yleisistunnossa tietyn alueen sisällytettäväksi 
Natura 2000-verkostoon, sen tietolomakkeella olevien luonnontieteellisten 
tietojen tarkistaminen vastaamaan muuttunutta tosiasiallista tilaa päätetään 
ministeriötasolla. Alkuperäisellä hallintopäätöksellä ei ole tällaista oikeus- tai 
lainvoimaa muistuttavaa vaikutusta. Asia saattaa muuttua toisenlaiseksi, jos 
tarkistetuilla tiedoilla on oikeusvaikutuksia. 

 

Natura-tietojen muutosten oikeusvaikutukset. 
 

Hallituksen esityksen perusteluosasta ei voi päätellä, mitä oi-
keusvaikutuksia ympäristöministeriön toimivaltaan tulevalla tiedottamis-
velvoitteella asiallisesti on alueen ja sen ympäristön maankäyttöoikeuksiin eli 
valtiosääntöoikeudellisin käsittein, mitä tiedottaminen vaikuttaa maanomistajien 
ja haltijoiden oikeuteen käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla, joka on osa 
omistusoikeutta ja siten tietyin ehdoin perusoikeusjärjestelmän suojaama. 

Kuvaan seuraavassa lyhyesti Natura-järjestelmän valtiosääntöoikeudel-
lisesti kiintoisat kohdat sellaisina kuin olen ne käsittänyt. 

Natura-alueiden tavoitteena on suojella harvinaisia eliölajeja. Suojelu 
toteutetaan rauhoittamalla eli rajoittamalla maan käyttöoikeutta (mm. 
metsänhakkuu ja teiden huoltoteiden rakentaminen) Hankkeen toteuttajan on 
selvitettävä sen vaikutus alueen suojelukohteelle. Natura-suojelu ei ole 
aluekohtaista suojelua, vaan lajikohtaista. Tämä toteutetaan jossain määrin 
summaarisesti, ottamalla Naturaan maa-alueita, joiden sisällä on suojeltavia 
eliölajeja. Natura-alueen perustamista edellytti ja edelsi tietynlaisten 
tietolomakkeiden laatiminen, josta ainakin olisi pitänyt käydä riittävällä 
tarkkuudella selville se, mitä suojeltavaa ja missä ko. alueella oli 
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(luontodirektiivi EYTI C-67/99/kohta 5). Luettelo oli toimitettava komissiolle 
kolmen vuoden kuluttua direktiivin tiedoksisaamisesta. 

Tietoihin tuli kuulua alueen kartta, nimi, sijainti ja laajuus sekä direktiivin 
liitteessä III 1. vaiheessa eriteltyjen perusteiden soveltamisesta saadut tiedot 
omalla lomakkeella. Tämän tiedotuksen perusteella komissiolla tulee olla 
käytettävissä tyhjentävä luettelo alueista, jotka kansalliselta kannalta ovat 
ekologisesti merkityksellisiä pyrittäessä luontotyyppidirektiivissä tarkoitettuun 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevaan 
tavoitteeseen, jotta komissio voisi laatia sellaisen luonnoksen yhteisön tärkeinä 
pitämien alueiden luetteloksi, jonka perusteella muodostetaan erityisten 
suojelutoimien alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto. 
Päätöksiä tekevä jäsenvaltio ei voi ottaa aluejaossa huomioon taloudellisia, 
sosiaalisia tai sivistyksellisiä vaatimuksia eikä alueellisia tai paikallisia 
erityispiirteitä (EU:n tuomioistuimen Britannialle antama ennakkopäätös 
7.11.2000). 

Järjestelmä edellyttää alunperin kerättyjen tietojen päivittämistä. 
Komission jäsenen Margot Wallströmin kirjelmässä (Bryssel 26.10.1999) 
huomautettiin:" Tähän mennessä saamiensa tietojen perusteella komissio näin 
ollen katsoo, että Suomen valtio ei ole täyttänyt direktiivin 79/409/ETY 4 
artiklan 1 ja 2 kohdan, direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan eikä EY:n 
perustamissopimuksen 249 artiklan kolmannen kohdan mukaisia velvoitteitaan. 

Ilmeisesti ns. toisen asteen raportoinnissa Suomen osalta oli toivomisen 
varaa. 

Korkein hallinto-oikeus (mm. päätös 14.6.2000) vahvisti Natura-2000-
verkostoon tulevat suomalaiset alueet, ja valintaperusteena oli luontotyyppi tai 
tieto tietyn eliölajin esiintymisestä. Direktiivit näyttävät tarkoittavan sitä, että 
valmistelun I vaiheessa suojelualueen perustamisen arviointiperusteena ovat 
alueella elävän populaation koko ja osuus koko maan populaatiosta sekä lajin 
kannalta tärkeä elinympäristö ja muut pelkästään suojeltavaan lajiin liittyvät 
seikat. 

Voidaan kysyä, ja se tiettävästi oli koko Natura 2000-systeemin kansallisen 
(Suomen) toteutuksen ydinkysymyksiä, perustettiinko alueet direktiivin 
vaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen ja havaintojen pohjalta ja direktiivin 
määräämin tavoin. Tämä seikka ei kuitenkaan kuulu käsillä olevan hallituksen 
esityksen säätämisjärjestysarvioinnin piiriin välittömästi. Jos näet alueita on 
perustettu virheellisin tiedoin tai suojeltavien eliölajien tasoissa on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia (esimerkiksi joku laji, joka oli suojelun syy, on kokonaan 
ja lopullisesi kadonnut alueelta), KHO:n päätös voitaneen ehkä purkaa 
Hallintolainkäyttölain 63 §:n mukaisesti. Joka tapauksessa, kuten hallituksen 
esityksessä todetaan, naturapäätökset ovat lähes kauttaaltaan lainvoimaisia. 
Vastaavasti niistä johtuvat maankäyttörajoitukset ovat voimassa ja sovellettavina. 

Hallituksen esityksessä tarkoitettu menettely esitetään säädettäväksi 
ilmaisuin" Valtioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottamaa tai verkostoon 
sisällytettyä aluetta koskevien luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta päättää 
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kuitenkin ympäristöministeriö." Seuraavassa momentissa tällaiset päätökset 
saatetaan valitusoikeuden piiriin. 

Mitä tällainen tietojen "tarkistaminen" tarkoittaa ja merkitsee 
oikeudellisesti? 

- Ensinnäkin se voinee merkitä sitä, että alunperin epämääräiset, virheelliset 
tai väärät tiedot voidaan oikaista. 

- Voidaan myös kysyä, tarkoittaako tiedottaminen sitä, että alueelle 
ilmaantuneet uudet suojeltavat lajit tai populaatiot listataan mukaan suojeluun. 

 
 
 

Oikeudellisesti em. toimenpiteet tietyssä mielessä voivat paikata niitä 
mahdollisia virheitä, joita ehkä on ollut niissä lainvoimaisissa päätöksissä, joita 
KHO aikanaan on tehnyt. Toiseksi ne merkinnevät muutoksia maankäytön 
edellytyksiin Natura-2000 alueilla. 

Tietojen ilmoittamisella tarkistuspäätökseen liittyen ja rekisteröimisellä 
Komissiossa saattaa olla maanomistajan oikeuksiin liittyviä vaikutuksia. Yritän 
havainnollistaa niitä kolmella kuvalla. 
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Kartta A, joka on ilmoitettu komissiolle ja jossa suojeltava lintupopulaatio 
on merkitty asustamaan ovaalilla alueella vaiheessa. jolloin asia on päätetty 
KHO:ssa. Naturajärjestelmässä viivalla merkitty metsäautotie voitaneen 
rakentaa, jos liikenne ja tien rakentaminen ei häiritse ko. lintuyhdyskuntaa. 
Samaten metsänhakkuu lienee mahdollista tielinjauksen lintuesiintymään nähden 
vastakkaisella puolella. 

Kartta  B:  sama  alue  kartalla  korjattuna  ministeriön  64  §:ssä  tarkoitetulla 
tarkistuksella (ja ilmoituksella komissiolle) jonka mukaan lintupopulaatio on 
muuttanut samalla alueella toiseen paikkaan. Jälkimmäinen sijainti estää sinänsä 
ilmoituksenvaraisen tien rakentamisen ja hakkuut. 
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Kartta C : Ministeriö on ilmoittanut (päättänyt tietojen tarkistamisesta), ettei 
kyseistä lintupopulaatiota eikä mitään muutakaan direktiivissä vahvistettua 
suojeltavaa lajia alueella enää ole. Valtiosääntöoikeudellisesti merkittävää 
näyttää olevan se, että alue edelleen säilyy Natura 2000- verkoston tarkoittamana 
alueena. On kysyttävä, mitä maankäyttöä sitovia oikeusvaikutuksia alueen 
lainvoimaisella vahvistamisella tuossa tilanteessa on. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartta D; Ministeriö ilmoittaa (päättää tietojen tarkistamisesta) siten, että 
suojeltava populaatio on kasvanut ja laajentunut kahdeksi itsenäiseksi 
populaatioksi. Näköjään tämän ilmoituksen seurauksena sekä tierakentaminen 
että hakkuut alueella estyvät kokonaan. 

 

Edellä olevan kuvaukseni perusteella hahmotan ministeriön toimivallan 
valtiosääntöoikeudellisesti seuraavasti: 

1. Ministeriön tarkistus ja ilmoitus komissiolle saattaa omata merkittäviä 
oikeusvaikutuksia Natura2000-verkostoon vahvistetun maa-alueen ja sen 
lähialueiden maanomistajien maankäyttöoikeuteen. 

2. Mahdollisuus hakea muutosta ministeriön ilmoitusta tarkoittavaan 
päätökseen on merkittävä ja välttämätön PeL 21 §:ssä säädetyn oikeussuojan 
kannalta. Ministeriön ilmoituksia on arvioitava lisäksi PeL 80 §:n näkökannalta 
sikäli, että ilmoituksilla on välitön vaikutus maanomistajien oikeuksien tai 
velvollisuuksien syntyyn tai katoamiseen. 

3. Muutoksenhakumahdollisuus on sikäli vajavainen, että vahvistettu 
aluekokonaisuus jää pysyväksi, vaikka todettaisiin, ettei alueella ole enää 
sellaisia eliölajeja, joita direktiivillä on tarkoitus suojella. 

Valtiosääntöoikeudellinen arviointi: 
Hallituksen esityksessä olevien tietojen pohjalta ei voida arvioida sitä, 

millainen merkitys lakiehdotuksen 64 §:ssä tarkoitettujen tietojen tarkistamisella 
ympäristöministeriön päätöksin (ilmoittamisella Komissiolle) on maanomistajan 
oikeusasemaan. Tämä edellyttäisi tarkkaa ympäristöoikeudellista tietoa 
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naturasuojelun rakenteesta ja toimintaperiaatteista. Yhtenä osa-alueena voidaan 
kysyä, mitä vaikutuksia on ilmoituksella, jossa todetaan suojeltavan populaation 
laajenneen vahvistetun suojelualueen rajojen yli. 

Päättelen, että muutettujen 1. tarkistettujen tietojen oikeusvaikutukset ovat 
samat siihen katsomatta, päättääkö muutoksesta ministeriö vaiko valtioneuvoston 
yleisistunto. Totean, että hallituksen esityksessä s. 1 kirjoitetaan esityksen 
vaikutuksista:" Esityksellä ei ole taloudellisia, organisatorisia- eikä 
henkilövaikutuksia". Tämä ehkä tarkoittaa juuri sitä, että oikeusvaikutukset ovat 
samat, tehdäänpä muutokset tietoihin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä 
nykyisen lain puitteissa vaiko ministeriön päätöksin ehdotetulla tavalla. Tällöin 
muutoksella ei näyttäisi olevan uusia omaisuudensuojaan liittyviä vaikutuksia. 
Ne johtuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä direktiivien velvoitteet mukaan 
lukien. Ongelmaksi jää tällöin se, onko ministeriön päätöksen taso riittävä 
mahdollisia edellä kuvattuja seurauksia ja niistä ehkä johtuvia oikeusvaikutuksia 
silmällä pitäen. 

 
     *** 
 
 
 
Natura-alueen luokkamuutokset "katsotaan päätökseksi uudesta alueesta" 

hallituksen esityksen perusteluissa, ja ne on siis edelleen tehtävä valtioneuvoston 
yleisistunnossa. Luonnonsuojelulain käsitteistö lienee siinä määrin vakiintunut, 
että lienee ehkä riittävää, että tuo sinänsä tärkeä seikka sanotaan vain 
perusteluissa. Toisin sanoen lain lukijan voidaan edellyttää ymmärtävän, että 
tietomuutos on eri asia kuin luokitusmuutos. Epäselväksi minulle jäi se, mitä 
merkitsee tarkistus, jolla suojeltu laji todetaan kadonneeksi. Sillä luulisi olevan 
oikeusvaikutuksia. 

Jos tarkistamistoimivallalla on merkittäviä oikeusvaikutuksia 
maanomistajien oikeusasemaan, asiaan kytkeytyy se valtiosääntöoikeudellinen 
ongelma, onko ministeriön päätöksen taso oikea vai vaadittaisiinko 
valtioneuvoston päätösvallan pysyttämistä. Tätäkään seikkaa ei voi arvioida 
hallituksen esityksen ja valtiosääntöoikeudellisten tietojen pohjalta (vert. 
perustelut s. 4, josta päätellen kysymys on pelkästä tiedottamisluontoisesta 
muutosten ja väärien tietojen raportoinnista ministeriön päätöksin). 

Kysymyksessä ei ilmeisesti ole kaikkia Natura-muutoksia tarkoittavan 
päätösvallan kokonaissiirto ministeriölle. Jos siitä olisi kysymys, muutos 
saattaisi olla tärkeysluokaltaan sellainen, ettei se sovi perustuslaissa tarkoitettuun 
päätösten merkittävyysluokitukseen suhteessa valtioneuvostotaso/ministeriötaso. 
Hallituksen esityksen perusteluista ei voi päätellä, voitaisiinko merkittävissä 
tapauksissa esimerkiksi laajoilla Natura-alueilla päätösvalta siirtää takaisin 
valtioneuvostolle vai onko 64 §:n uutta säännöstä pidettävä lex specialiksena, 
joka  estää  valtioneuvostolain  8  §:n  soveltamisen.  Esityksessä  8  §:n  
sovellettavuus mainitaan vain lunastusyhteydessä. Asia ei ole 
valtiosääntöoikeudellisesti itsestäänselvyys. Voidaan esimerkiksi ajatella, että 
ministeriölle säädettyä säädösvalta-asiaa ei voida siirtää 
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valtioneuvoston yleisistuntotasoon. 
* * * 

65 §:ään tarkoitetusta muutoksesta en kyennyt saamaan kokoon 
valtiosääntöoikeudellista problematiikkaa - kysymyksessä näyttää olevan 
virheellisen laintulkinnan oikaisemiksi tehtävä säännösmuutos. 

 
 

Yhteenveto. Katson siis, että lakiehdotus voidaan säätää sellaisenaan 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Ainakin yksittäisten naturatietojen 
muutoksista (tarkistamisesta) päättäminen soveltuu ministeriötasolle. Jossain 
määrin avoimeksi jää, tarkoittaako muutos koko Natura-järjestelmän 
jatkokehityksen kaikkien tarkistuksien siirtämistä yksinomaan minsteriö-
portaaseen. 

 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 
 

Ilkka Saraviita 



 

 

 



14 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
HE 251/2002 vp laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta 
 
 
 
 
 
 
 
Lunastuslupasäännökset 
 
Lunastuslupaan liittyvät luonnonsuojelulain muutosehdotukset ovat omaisuudensuojan kannalta keskeisiä, vaikka 
mitään huomattavaa oikeustilan muutosta niillä ei olekaan tarkoitettu. 
 
Lunastamista koskevan luonnonsuojelulain 52 §:n 2 momenttiin ehdotettu muutos ensinnäkin selventäisi 
lunastusluvan tarpeellisuuden osalta sitä oikeustilaa, johon oikeuskäytännössä on jo päädytty. Jossakin määrin 
keskenään ristiriitaisten voimassa olevan lakitekstin ja sitä koskeneen hallituksen esityksen perusteella on 
oikeuskäytännössä katsottu, että lunastaminen myös voimassa olevan 52 §:n 2 momentin tilanteissa (kuten 
tietenkin 1 momentinkin tilanteissa, vaikka laki ei nimenomaan luvasta puhukaan) edellyttää lunastuslupaa, ja 
tämä puolestaan muutoksenhakumahdollisuutta lunastuslupapäätökseen. Kyse ei siis eräistä voimassa olevan lain 
sanamuodoista huolimatta ole sellaisesta ilman lunastuslupaa tapahtuvasta lunastuksesta, jonka 
ympäristöministeriö voisi suoraan osoittaa täytäntöönpantavaksi lunastustoimitukseen. Toisin sanoen kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 11 §:n 2 momentti ei tule sovellettavaksi, eikä 
myöskään saman lain 5 §:n 3 momentti, jonka mukaan jokin viranomaissuunnitelma voi korvata lunastusluvan. 
Lunastusluvan hakemisvelvollisuus turvaa asianosaiselle lunastusperusteen sisällöllistä täyttymistä koskevan 
muutoksenhakumahdollisuuden, jota edellä mainituissa lunastuslain kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa ei olisi. 
 

Päättävästä viranomaisesta (valtioneuvoston yleisistunto/ympäristöministeriö) riippumatta lunastusluvan 
edellytykset on siis oikeuskäytännön kannan mukaan aineellisesti ratkaistu 52 §:n 1 momentin säännösten (ja niihin 
liittyen mm. lain 10 §:n) mukaan. Tällöin 52 §:n 2 momentti on jäänyt vain toimivaltaista lupaviranomaista eräissä 
tilanteissa osoittavaksi säännökseksi, mutta lunastamisen aineelliset edellytykset ovat kaikissa tapauksessa 
ratkenneet pykälän 1 momentin mukaan (jos se kysymys, sisältääkö 2 momentin jälkimmäinen, soveltamisalaltaan 
suppea virke osin myös 1 momentista poikkeavia aineellisia edellytyksiä, sivuutetaan). Viittaan tässä suhteessa 
ratkaisuihin KHO 1999:60, KHO 22.3.2001  T 534 (Finlex) ja KHO 2002:29. Näiden ratkaisujen jälkeen sellaista 
mahdollisuutta, että luonnonsuojelutarkoituksiin voitaisiin lunastaa ilman lunastuslupaa, ei missään tilanteessa ole. 
 

Pykälän 1 momentin ilmaisu "valtioneuvostolla" on epätarkka, mutta termillä tarkoitetaan tässä kiistatta 
valtioneuvoston yleisistuntoa, ei ministeriötä valtioneuvoston osana. 
 
Jotta omaisuudensuojan kannalta keskeinen kysymys lunastusluvan tarpeellisuudesta ei jäisi epäselväksi, olisi 2 
momenttia ilmeisesti vielä sanonnallisesti tarkennettava sen varmistamiseksi, että 2 momentin 1 virkkeessä on 
jatkossakin kyse pelkästään lunastuslupatoimivallan osoittamisesta ministeriölle. Selkeintä olisi yksinkertaisesti 
viitata 1 momentissa säädettyihin edellytyksiin, koska toimivaltaista viranomaista lukuun ottamatta 1 momentilla ja 
2 momentin ensimmäisellä virkkeellä ei edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan ole minkäänlaista eroa. 
 
Jonkinlaista, kovin epäselväksi jäävää muutosta näyttäisi nyt kuitenkin merkitsevän, että 2 momentin 
ensimmäisessä virkkeessä toistettaisiin pykälän 1 momentin keskeisin aineellinen lunastuslupaedellytys 
"luonnonsuojelualueenperustamista varten" (mutta ei 1 momentin rinnakkaisedellytystä "tai muutoin tässä laissa 
tarkoitetun suojelun toteuttamista varten"). Olettaisin tästä lisäyksestä aiheutuvan jatkossa kahdenlaista 
sekaannusta. Ensinnäkin ajatus puhtaasta toimivallanjakosäännöksestä hämärtyisi. Toiseksi jouduttaisiin 
kysymään, olisiko esimerkiksi olemassa olevan suojelualueen laajentamista tarkoittava lunastus tai vaikkapa 
suojelualueella olevan vanhan tieoikeuden lunastaminen (ks. luonnonsuojelulain 71 §) nykyisestä oikeustilasta 



 

 

poiketen aina yksinomaan valtioneuvoston yleisistunnon toimivallassa. Näissä tapauksissahan ei enää olisi 
kysymys alueen tai sen käyttöoikeuden lunastamisesta "luonnonsuojelualueen perustamista varten". Kun kyse on 
omaisuudensuojan kannalta keskeisen tärkeistä säännöksistä, tällaista sekaannuksen aihetta niihin ei pitäisi jättää. 
 
Jos tarkoituksena ei ole supistaa 2 momentin soveltamisalaa, tulisi sen 1 virkkeen kuulua esimerkiksi näin: 
"Lunastusluvasta voi kuitenkin 1 momentin säännöksiä noudattaen päättää ympäristöministeriö, jos kysymys on 
alueesta, joka sisältyy lainvoimaiseen luonnonsuojeluohjelmaan [tai on ehdotettu tai sisällytetty valtioneuvoston 
päätöksen mukaiseen Natura 2000 -verkostoon - ks. tältä osin jäljempänä], tai tuollaisen alueen käyttöoikeudesta. " 
 
Muutoksena nykyiseen tilanteeseen ympäristöministeriön lupatoimivaltaan tulisivat luonnonsuojeluohjelmien 
alueiden rinnalla kuulumaan alueet, jotka on "ehdotettu tai sisällytetty valtioneuvoston päätöksen mukaiseen 
Natura 2000 -verkostoon". Ilmaisu on ehkä tulkinnanvarainen sikäli, että mistä hyvänsä ehdotuksesta ei ole 
kysymys, vaan ehdottaa-verbin käyttö momentissa viitannee ilman muuta valtioneuvoston tekemään 
luonnonsuojelulain 64 §:n mukaiseen ehdotukseen samassa mielessä kuin luonnonsuojelulain 65-67 §:ssä. 
Lunastamisen aineellisista edellytyksistä ei 2 momentin tarkistuksissa olisi tältäkään kannalta kysymys. 
 
Viimeksi mainittu Natura-verkostoa koskeva säännös, joka helposti luo mielikuvaa lunastuksen aineellisesta 
edellytyksestä ja uudesta itsenäisestä lunastuslupaperusteesta, korostaa entisestään edellä tarkoittamaani 52 §:n 
rakenteen selvennystarvetta. Kuten jo olen todennut, kyse olisi vain valtioneuvoston sisäisestä toimivaltajaosta eikä 
ehdotettukaan Natura-säännös siten mitenkään loisi uudenlaisia lunastuksen aineellisia edellytyksiä. Natura-
alueillakin olisi edelleenkin tutkittava lunastusluvan edellytykset tapauskohtaisesti luonnonsuojelulain 52 §:n 1 mo-
mentin ja 10 §:n mukaisesti. Ehdotetun lakitekstin käyttäjälle asia tuskin kuitenkaan selkeästi avautuu. 
 
Muutos ei siis antaisi Natura-verkostolle mitään uusia aineellisia oikeusvaikutuksia. Toisaalta Natura 2000 -
verkosto ylimalkaan on tarkoitettu vain osin toteutettavaksi luonnonsuojelualueita muodostamalla. Korkeimman 
hallinto-oikeuden ns. Natura-ratkaisujen mukaan kohteiden toteuttamistapaa ei ole sitovasti ratkaistu 
valtioneuvoston Natura-päätöksillä, vaan tämä tulee vielä kussakin tapauksessa harkittavaksi asianomaisissa 
lainsoveltamistilanteissa. Valtioneuvoston verkostopäätökseen sisältyvä toteuttamistapalausuma on näin vain 
ohjeellinen. Natura-kohteisiin sisältyy joka tapauksessa sellaisia laajojakin maa- ja vesialueita, joita ei missään 
tapauksessa tulla toteuttamaan luonnonsuojelulain mukaan eikä muodostamaan luonnonsuojelualueiksi. 
 
Tässä mielessä ehdotettu 52 §:n 2 momentin jälkimmäinen virke on ongelmallinen, kun se (osin aineellisiakin 
piirteitä sisältäen) rinnastaa minkä hyvänsä Natura-kohteen suojeluohjelman alueeseen: "Sama koskee aluetta, joka 
rajoiltaan vähäisessä määrin poikkeaa luonnonsuojeluohjelmasta tai verkostosta edellyttäen, että luonnonsuojelu tai 
muu yleinen etu vaatii lunastamista." Lienee lähdettävä siitä, että tässä relevantteja Natura-kohteita ovat vain ne, 
jotka jo verkostopäätöksessä on tarkoitettu toteuttaa luonnonsuojelulailla. Samoin lienee lähdettävä siitä, että myös 
1 momentin toimivaltasäännöksen kannalta kyse on vain tämänlaatuisista (eikä siis kaikista) Natura-kohteista. 
 
Kaikki edellä sanotut, omaisuudensuojaan välittömästi liittyvät ongelmat poistuisivat, jos 2 momentti kuuluisi 
esimerkiksi seuraavasti: "Lunastusluvasta voi kuitenkin 1 momentin säännöksiä noudattaen päättää 
ympäristöministeriö, jos kysymys on alueesta, joka sisältyy lainvoimaiseen luonnonsuojeluohjelmaan tai on 
ehdotettu tai sisällytetty luonnonsuojelulain nojalla toteutettavaksi tarkoitettuna kohteena valtioneuvoston 
päätöksen mukaiseen Natura 2000 -verkostoon, tai tuollaisen alueen käyttöoikeudesta.  Sama koskee aluetta, joka 
rajoiltaan vähäisessä määrin poikkeaa luonnonsuojeluohjelman alueesta tai edellä tarkoitetusta Natura 2000 -
verkoston kohteesta edellyttäen, että luonnonsuojelu tai muu yleinen etu vaatii lunastamista. " 
 
(Totean myös, että sekä voimassa olevaan että hallituksen ehdottamaan 2 momentin jälkimmäiseen virkkeeseen 
sisältyy ymmärtämistä vaikeuttava pilkkuvirhe.) 
 
Vielä totean, että vaikka missään tilanteessa ei lunastamisen ilman lunastuslupaa luonnonsuojelulain mukaan pitäisi 
olla mahdollista, lain 56 §:ään jäisi edelleen harhaanjohtavasti maininta ilman lunastuslupaa tapahtuvasta 
lunastuksesta. Väärinkäsitysten ja ristiriidan välttämiseksi olisikin välttämätöntä tässä yhteydessä kumota lain 56 
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§:n 2 momentti ja poistaa saman pykälän 1 momentista sanat "1 momentin", lain 52 ja 56 §:n säännösten välisen 
sekavan suhteen osalta viittaan ratkaisuun KHO 22.3.2001 T534 (Finlex). Tuossa ratkaisussa muun ohella kat-
sottiin, että 56 §:n 2 momentin ilmaisu "ilman erityistä lupaa" tarkoittaa samaa kuin ilman valtioneuvoston 
yleisistunnossa myöntämää lupaa, eli siis tilannetta, jossa (nyt ministeriötasolla ratkaistava) lunastuslupa siitä 
seuraavine muutoksenhakumahdollisuuksineen joka tapauksessa on tarpeen. 
 
Oikein sovellettuina ehdotetutkaan 52 §:n säännökset tuskin suoranaisesti olisivat perustuslain 15 §:n vastaisia.  
Niiden selventämiseen on kuitenkin nähdäkseni erittäin painavia perusteita omaisuudensuojan ja   oikeudellisen   
selkeyden näkökulmasta. 
 
 

Natura-tietojen tarkistaminen 
 
Ehdotetun 64 §:n muutoksen mukaan valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamaa tai verkostoon 
sisällytettyä aluetta koskevien luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta päättäisi valtioneuvoston yleisistunnon 
sijasta ympäristöministeriö. Säännös ei perustelujen mukaan koskisi kohteen luokkaa koskevan merkinnän (SCI ja 
SP A) muuttamista, mikä onkin asianmukaista. 
 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan päätöksenteon siirtäminen ympäristöministeriölle ei heikentäisi 
maanomistajien oikeusturvaa. Tällä viitataan asianosaisen kuulemiseen sekä muutoksenhakumahdollisuuteen. 
Maanomistajia ja muita, joiden oikeuteen tai etuun asia saattaa vaikuttaa, olisi kuultava hallintomenettelylain 
mukaisesti ennen päätöksentekoa. Ympäristöministeriön päätöksestä voisi valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 
 
 
Epäselväksi kuitenkin voi jäädä, millaisia muutoksia aineelliselta kannalta tässä tarkoitetulla päätöksellä olisi 
maanomistajien ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeusasemaan. Olisikin paikallaan, että esimerkiksi erityisvaliokunnan 
mietinnössä vielä tarkasteltaisiin kysymystä siitä, miten tässä tarkoitettu tarkistamispäätös ehkä vaikuttaa 
luonnonsuojelulain 65 §:n soveltamiseen ja sitä kautta mahdollisesti luo omistajiin ja muihin oikeudenhaltijoihin 
kohdistuvia oikeusvaikutuksia, joita alkuperäisellä Natura-päätöksellä ei ole ollut. Sanotun pykälän mukaan Natura-
verkoston oikeusvaikutukset lähtevät siitä tilanteesta, että jokin hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi 
heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura-verkostoon. 
Tällaista takautuvaa sisällyttämistähän tietojen tarkistaminen ei ainakaan sanamuodon mukaan merkitsisi. Säännösten 
keskinäinen suhde ei kuitenkaan ole ongelmaton, etenkin kun otetaan huomioon, että luonto- ja lintudirektiivien 
tulkintavaikutus joka tapauksessa osaltaan voi vaikuttaa muun ohella 65 §:n soveltamiseen. Säätämisjärjestykseen 
nämä epäselvyydet eivät kuitenkaan nähdäkseni vaikuta. 
 
 

Muut ehdotukset 
 
Muihin muutosehdotuksiin ei nähdäkseni sisälly valtiosääntöoikeudellisesti huomionarvoisia seikkoja. 
 
 
 

Helsingissä 12.12.2002 
 
 
Pekka Vihervuori  
oik.tri, dosentti 

 


