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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 123/2002 vp 
 

Perjantai 10.1.2003 kello 09.30 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. E 130/2002 vp konventin työryhmien X (oikeus- ja sisäasiat) ja IX 
(yksinkertaistaminen) loppuraporteista 

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

4. E 132/2002 vp julkisesta asiakirjasta "Raportti terroritoiminnasta Euroopassa:   
tilanne ja suuntaukset" 

Merkitään tiedoksi. 

5. E 135/2002 vp Suomen tavoitteista Kreikan ja Italian EU-puheen-
johtajakaudella 

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

6.  E 136/2002 vp Saksan liittotasavallan aloitteesta neuvoston direktiiviksi 
avunannosta kauttakulkutilanteessa lentoteitse tapahtuvien   
palauttamistoimenpiteiden yhteydessä 

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

7.  HE 251/2002 vp  laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 
— johtaja Markku  Tornberg,   Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry 
— oikeustieteen tohtori Kalevi Laaksonen 

— oikeustieteen tohtori Pekka Länsineva 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 

8.  HE 198/2002 vp laiksi Kainuun hallintokokeilusta Jatkettu I 

käsittely 
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ESITYSLISTA 123/2002 vp 
 
 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

9. Muut asiat —     Verkkomedia-aamu sananvapauslaista torstaina 16.1.2003 
klo 8.15—9.45 eduskunnan auditoriossa. 

10. Seuraava kokous Seuraava kokous on tiistaina 14.1.2003 klo 

10.00. 



 

 

Perustuslakivaliokunta 10.1.2003  
OTT Kalevi Laaksonen 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 251/2002 vp.) 
esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Keskeisin ongelmallinen säännös säätämisjärjestyksen kannalta näyttäisi olevan esityksen 64 §:n 3 momentti, jonka 
mukaan valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamaa tai verkostoon sisällytettyä aluetta koskevien 
luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta päättäisi valtioneuvoston sijasta ympäristöministeriö. Siihen kytkeytyy 
kuitenkin myös luonnonsuojelulain 52 §:n 2 momentin muutos, jonka mukaan ympäristöministeriön päätöksellä 
voitaisiin lunastaa myös Natura 2000 -verkostoon sisällytetty tai siihen ehdotettu alue. 
 
Hallituksen esityksessä luonnontieteellisten tietojen muuttamista pidetään vähämerkityksellisenä seikkana, joka 
luontevammin kuuluu ministeriölle kuin valtioneuvostolle. Sen sijaan alueen luokkaa koskevasta merkinnästä (SCI- ja 
SPA-alueet) päättäisi edelleen valtioneuvosto. Luonnontieteellisten tietojen muuttamista pidetään tarpeellisena, koska 
eläin- tai kasvilajeja saattaa alueelta hävitä tai sinne voi kotiutua uusia lajeja. Esityksen mukaan päätöksenteon 
siirtäminen ei heikentäisi maanomistajan oikeusturvaa. Lopuksi todetaan, että EU:n komissio on kirjeissään vaatinut 
Suomea täydentämään ja tarkistamaan alueiden tietoja niin, että ne vastaavat todellisuutta. 
 
 

Komission kirjeiden tausta 
 
Komission 22.12.200 ja 6.6.2001 lähettämissä kirjeissä vaaditaan Suomea täydentämään ja tarkistamaan 
tietolomakkeilla annettavia tietoja niin, että ne vastaavat todellisuutta. Varsinaisesti tämän vaatimuksen taustalla on 
kuitenkin se, että ympäristöhallinto ei ole kiireessä kyennyt täyttämään näitä tietolomakkeita luontodirektiivin liitteen III 
(1 vaiheen) edellyttämällä tavalla, mikä olisi vaatinut mm. luontotyypin pinta-alan vertaamista luontotyypin 
kokonaispinta-alaan kansallisella alalla ja vastaavasti lajin kannan koon ja tiheyden vertaamista kansallisen alueen 
muihin kantoihin. Se olisi edellyttänyt kansalliseen luetteloon ehdotettujen alueiden suhteellisen merkityksen 
selvittämistä lajin tai luontotyypin suojelulle. 
 
Ympäristöhallinnon täyttämät tietolomakkeet ovat olleet Naturaa tehtäessä puutteellisia lukuisten luontotyyppien ja 
lajien osalta, jopa lähes blanco-lomakkeita. Juuri tämän vuoksi komissio on vaatinut täydentämistä ja täsmentämistä, ei 
niinkään sen vuoksi, että alueelle muuttaisi uusia tai sieltä poistuisi lajeja. Lomakkeita ei vain oltu täytetty liitteen III 1 
vaiheessa eriteltyjen perusteiden mukaisesti. Sen sijaan ympäristöhallinto on jälkeenpäin salaisesti muuttanut lukuisten 
kohteiden tietoja jopa useita kertoja valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Asian tultua julkiseksi ministeriössä on 
valmisteltu luonnonsuojelulain muuttamista mm. tältä osin. Lakiesityksen perustelut ovat siten harhaanjohtavat eivätkä 
vastaa todellisuutta. Tältä osin lainvalmistelu näyttäisi olevan tarkoitussidonnaisuuden vastaista. 
 
 
Valintaperusteet EY-tuomioistuimen mukaan tärkeitä 
 
 

Komissio on kirjeessään Suomen ulkoministerille (26.10.1999 s. 3) todennut, että liitteen III "valintaperusteet ovat 
sitovat ja täydelliset. Jäsenvaltiot eivät voi poistaa mitään näissä direktiiveissä tai niiden liitteissä vahvistettua perustetta 
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eivätkä lisätä valintamenettelyyn uusia perusteita." On kuitenkin epäselvää, onko tämän kirjeen sisältö ollut KHO:n 
käytettävissä, koska se tuli julkisuuteen vasta kesäkuussa 2000. Toisaalta on ilmeistä, että KHO:lla on ollut 
käytettävissään julkisasiamiehen 7.3.2000 antama lausunto EY-tuomioistuimessa vireillä olevasta asiasta C-371/98. 
 
Julkisasiamiehen lausunnon perustelut näyttävät vaikuttaneen KHO:n 14.6.2000 antamiin ratkaisuihin Natura 2000 
valituksista. Tällä oli kohtalokkaat seuraukset, kosta EY-tuomioistuin 7.11.2000 antaman ennakkoratkaisun tulkinta 
luontodirektiivin 4.1 artiklan sisällöstä poikkesi erittäin merkittävästi julkisasiamiehen tulkinnasta mm. luontodirektiivin 
tavoitteen sekä kansallisen ehdotuksen oikeusvaikutusten ja sen valintaperusteiden osalta. 
 
KHO hylkäsi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Natura -valitukset. Se perusteli ympäristöhallinnon menettelyn 
oikeellisuutta sillä, että "viranomaisen täytyy tuntea laki". KHO kiersi valituksien ne kohdat, joissa vaadittiin sitä 
pyytämään EY-tuomioistuimelta lausunto sen seikan varmistamiseksi, onko ympäristöhallinnon menettely ollut EU-
säännösten mukainen. Lausuntoa ei pyydetty, joten KHO uskoi ympäristöhallinnon menetelleen oikein. 
 
KHO:n päätösten jälkeisissä EY-tuomioistuimen ratkaisuissa on painotettu, että luontotyypin tai lajin säilymisen tavoite 
eli suotuisa suojelutaso saavutetaan vain noudattamalla tarkoin luontodirektiivin liitteen III (1 vaiheen) 
valintamenettelyä (7.11.2000 C-371/98 kohdat 12-15, 20 ja 22-23). Näin ollen direktiivin mukaisella menettelyllä on 
keskeinen sija tavoitteen saavuttamisessa. Ympäristöhallinto ei ole sitä monelta osin noudattanut. Samoin se ei ole 
esittänyt selvitystä alueiden suhteellisesta hyvyydestä eli niiden ekologisesta merkittävyydestä luontotyypin tai lajin 
suojelulle niin kuin luontodirektiivin liitteen III (1 vaihe) C kohta vaatii. EY-tuomioistuimen päätöksessä (11.9.2001, C-
67/99 kohta 8) Naturaan soveltuvilta alueilta edellytetään suhteellisen merkityksen selvittämistä. 
 
Nämä tiedot ympäristöhallinto on paljolti jättänyt selvittämättä tai niitä pyritty täydentämään jälkikäteen salaa 
maanomistajien tietämättä. Nyt tämä menettely ilmeisesti halutaan lain muutoksella "laillistaa" ja ikään kuin peittää 
aiempi lainvastainen menettely. 
 
 
 

Vallan kolmijako ja eduskunnan rooli 
 

EY-tuomioistuin on ainoa orgaani, joka voi tulkita lopullisesti ja auktoritatiivisesti yhteisön lainsäädäntöä. Suomen 
perustuslain 3 §:n mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, hallitusvaltaa tasavallan presidentti ja valtioneuvosto 
sekä tuomiovaltaa riippumattomat tuomioistuimet ylimpänä KKO ja KHO. Nämä valtioelimet ovat siten toisistaan 
riippumattomia, mutta samalla myös kontrolloivat toistensa menettelyä. 
 
Kun nyt eduskunta on saanut tietää, että ympäristöhallinnon menettely on ollut vastoin liitteen III (1 vaiheen) 
määräyksiä ja että EY-tuomioistuimen tulkinta on ollut erilainen kuin KHO:n, sen tulisi 
 

olla erityisen varovainen säätäessään lakimuutoksia. Lisäksi KHO:ssa on tällä hetkellä ainakin kaksi Natura -päätöksen 
purkuhakemusta juuri sillä perusteella, että valintamenettely on ollut vastoin luontodirektiivin liitteen III (1 vaiheen) 
määräyksiä. 
 
Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on PL 74 §:n mukaan tutkia lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuus 
ja suhde kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Luontodirektiivi ei ole kansainvälinen ihmisoikeussopimus eikä se 
lähtökohtaisesti ole laki, mutta se on pantu toimeen luonnonsuojelulain 64 §:n nojalla. LSL 64 §:ssä ei kuitenkaan 
säännellä Natura -alueiden valintaperusteista, vaan näiden osalta sovelletaan suoraan luontodirektiivin liitteen III (vaihe 
1) kriteereitä. Tässä mielessä liitteen III määräykset toimivat lain säännösten tavoin. Niitä on noudatettava. 
 
Luonnonsuojelulakia vuonna 1996 säädettäessä perustuslakivaliokunnan tiedossa ei voinut olla, että direktiiviä tultaisiin 
soveltamaan summittaisesti. Sen vuoksi ko. säännöstä ei nähty ongelmallisena. Sen sijaan nyt perustuslakivaliokunta 
voisi ottaa kantaa lakiesityksen 64 §:n 3 momenttiin. Ei kai 



 

 

eduskunta voi ehdoin tahdoin säätää lakia, jolla jälkikäteen hyväksyttäisiin ympäristöhallinnon EY-tuomioistuimen   
tulkinnan  vastainen menettely. 
 
Muutosesityksen ilmeisenä tarkoituksena on siis korjata jälkikäteen Natura-alueiden valintamenettelyn menettelyn 
virheellisyys eikä päivittää alueen lajeja ikään kuin kyseessä olisi vähämerkityksinen tai puhtaasti tekninen toimenpide. 
 
Lakiehdotukselta tältä osin näyttäisi puuttuvan hyväksyttävä peruste. Kysymyksessä näyttäisi olevan juuri sellaisesta 
luokattomasta lainvalmistelusta, josta KHO:n presidentti äskettäin moitti ministeriöitä. 
 
 

Valintaperusteiden noudattamisen merkitys 
 

Ympäristöhallinto on toisessakin mielessä tulkinnut luontodirektiivin 3.1 ja 4.1 artikloita virheellisesti. Niiden mukaan 
Natura 2000 -verkosto laaditaan alueille, joilla "on" jokin direktiivin edellyttämä luontotyyppi tai laji. "On" ei 
kuitenkaan vielä riitä alueen valintakriteeriksi. Alueet on täytynyt suhteuttaa ekologisen hyvyytensä mukaan 
paremmuusjärjestykseen liitteen III (1 vaiheen) mukaisesti ja valita edustavimmat kohteet, jotka merkittävästi edistävät 
luontotyyppien tai lajien suotuisan suojelutason säilymistä tai ennalleen saattamista niiden luontaisella 
levinneisyysalueella. 
 
Natura-alueiksi tulisi lisäksi ehdottaa luonteeltaan vain sellaisia alueita, joilla luontotyypit ja lajit selviytyvät pitkällä 
aikavälillä (Luontodirektiivin 1 artiklan e, k ja 1-kohdat). Yhdessä suhteellisen ekologisen hyvyyden kanssa tämä 
merkitsee, että alueella tulisi olla riittävän vahva kanta suojeltavia lajeja tai alueelle voidaan ennallistaa sellainen kanta. 
Tällöin kanta olisi riittävän edustava ja sen häviämisen vaara alueelta minimaalinen. 
 
Koska ympäristöhallinto on usein valinnut alueita Naturaan pelkästään havainnon perusteella ilman 
suhteellisuusarviointia ja siten puutteellisin tiedoin tai joskus jopa blanco-lomakkein, on tällaisella menettelyllä 
huomattava vaikutus maanomistajan oikeusasemaan. Sen vuoksi ei riitä, että häntä kuullaan tietojen lisäyksen tai 
poistamisen johdosta ja että hän saa valittaa ympäristöministeriön päätöksestä. Puutteellisten tai tyhjien lomakkeiden 
perusteella ei joitakin alueita olisi pitänyt valita lainkaan Natura -kohteeksi. Kerran Natura -luetteloon otettua kohdetta 
on äärimmäisen vaikea saada sieltä pois, vaikka alue on valittu virheellisin edellytyksin. Kaikki selvitystyö olisi pitänyt 
tehdä loppuun ennen valtioneuvoston päätöstä. Näin ollen tietolomakkeella ilmoitetulla tiedolla on keskeinen omistajan 
oikeusasemaan vaikuttava merkitys. Virheellisesti Naturaan otettu alue loukkaa PL 21 §:n mukaista kansalaisen 
oikeusturvaa, koska asiaa ei ole käsitelty asianmukaisesti sekä maanomistajan PL 15 §:n takaamaa omaisuudensuojaa. 
 
Maanomistajan oikeusaseman heikkous korostuu vielä, kun ympäristöministeriölle annettaisiin luonnonsuojelulain 52.2 
§:n muutoksella mahdollisuus alueen pakkolunastamiseen, jos se on ehdotettu sisällytettäväksi Natura-verkostoon. Lähes 
blanco-lomakkeilla Naturaan ehdotettu alue voitaisiin pakkolunastaa pelkästään sillä perusteella, että se on ehdotettu 
Naturaan, siis ilman luontodirektiivin vaatimia yksityiskohtaisia perusteita. 
 
Hallintomenettelylain 24 §:n mukaan päätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat. 
Tietolomakkeiden ko. luonnontieteelliset tiedot ovat juuri näitä tosiseikkoja. Hallintomenettelylain 26 ja 27 §:n mukaan 
päätöksessä olevan virheen eli tietolomakkeen puutteellisuuden voi korjata vain päätöksen tehnyt viranomainen itse eli 
valtioneuvosto. Asiavirhettä ei saa korjata asianosaisen suostumuksetta. Pelkkä kuuleminen ei siis riitä. Nyt korjaaminen 
ehdotetaan annettavaksi ympäristöministeriölle. 
 
Uuden lajin tai luontotyypin osoittaminen Natura 2000 suojelun piiriin voi vaikuttaa maanomistajan tai viereisen alueen 
maanomistajan oikeudelliseen asemaan. Ensinnäkin siitä johtuu LSL 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus. Se saattaa 
estää luvanvaraisen hankkeen, esimerkiksi ojituksen tai rakennushankkeen toteuttamisen, jos sen katsotaan merkittävästi 
heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on tarkoitettu sisällyttää Natura -2000 verkostoon (LSL 66.1 
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§). Toisin sanoen hanke olisi voitu toteuttaa, jos kyseistä lajia tai luontotyyppiä ei olisi merkitty EU:n Natura 2000 
tietolomakkeeseen kyseisen alueen suojeltavaksi luontoarvoksi. 
 
Julkisuudessa on esitetty, että asiakirjojen muuttaminen jälkikäteen täyttäisi jopa asiakirjan väärentämisen tai petoksen 
tunnusmerkistön. Tuntuu uskomattomalta, että eduskunta voisi hyväksyä lakiesityksen, jolla virheellinen menettely 
laillistettaisiin loukkaamatta maanomistajien oikeusturvaa ja omaisuuden suojaa. Asiaa tuskin voidaan sivuuttaa 
vetoamalla siihen, että menettelyn direk-tiivinmukaisuus ei kuulu perustuslakivaliokunnan tutkittaviin asioihin. 
 
Eräällä tavalla lainmuutos myös mahdollistaisi taannehtivan puuttumisen tehtyihin ratkaisuihin. Päätöksen perusteena 
olevat tosiseikastot muutetaan jälkikäteen toisenlaisiksi, kuin mitkä ne päätöksen tekohetkellä ovat olleet. 
 
 
Edellä olevan perusteella katson, että ehdotettu 64 §:n 3 kohta poistettaisiin lakiesityksestä, koska se 

1) loukkaa PL 15 §:n mukaista omaisuuden suojaa, 
2) loukkaa PL 21 §:n mukaista maanomistajan oikeusturvaa, 
3) on taannehtivaa lainsäädäntöä, minkä lisäksi 
4) siliä ei ole hyväksyttävää perustetta. 

 
 



 

 

Pekka Länsineva 

OTT, erikoistutkija, Turun yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 10.1.2003   klo 9.30 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 251/2002 vp laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. 
 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys luonnonsuojelulain eräiden säännösten muuttamisesta. 

Esitykseen ei sisälly säätämisjärjestysperusteluja, joten ilmeisesti lakiehdotusta ei ole sen 

valmisteluvaiheessa pidetty valtiosääntöoikeudelliselta kannalta erityisen ongelmallisena. 

Useimmat ehdotetuista muutoksista (ainakin 39, 40, 44, 49 ja 65 §) näyttävätkin sisältävän lähinnä 

sellaisia organisatorisia ja teknisluonteisia lainsäädännöllisiä tarkistuksia, joihin ei nähdäkseni liity 

merkittäviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Ehdotetuista muutoksista on 

valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta syytä kiinnittää huomiota lähinnä esityksen 52 ja 64 

§:iin. 
 

Näiden muutosehdotusten arvioinnin taustaksi on syytä todeta, että voimassa oleva 

luonnonsuojelulaki (1096/1996) oli sitä säädettäessä perustuslakivaliokunnan arvioitavana (PeVL 

21/1996 vp). Valiokunnan tuolloisen lausunnon perusteella voidaan päätellä, että 

luonnonsuojelulain 52 § on nykymuodossaan sopusoinnussa perustuslain 15.2 §:ssä 

pakkolunastukselle asetettujen lailla säätämisen, yleisen tarpeen ja täyden korvauksen vaatimusten 

kanssa. Nyt ehdotettu muutos kyseisen säännöksen toiseen momenttiin ei näyttäisi aiheuttavan 

merkittävää muutosta oikeustilaan tältä kannalta. Lunastuksen edellytyksistähän säädetään lähinnä 

säännöksen ensimmäisessä momentissa, jota siis ei nyt esitetä muutettavaksi. Sen sijaan muutos 

koskee sääntelyä siitä, mikä viranomaistaho (ts. valtioneuvoston yleisistunto/ministeriö) on 
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toimivaltainen päättämään alueen lunastamisesta luonnonsuojelualueen perustamista varten. 

Muutos merkitsee, että ympäristöministeriö saa tällaisen lunastustoimivallan lainvoimaisiin 

luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien alueiden lisäksi myös Natura 2000-verkostoon sisältyvien 

alueiden suhteen. Tällä muutoksella ei nähdäkseni ole ratkaisevaa merkitystä yleisen tarpeen tai 

täyden korvauksen vaatimusten täyttymisen kannalta, joten muutoksen jälkeenkin kyseinen 

sääntely täyttää perustuslain pakkolunastukselle asettamat vaatimukset. Kuitenkin ehdotuksen 

sanamuotoa olisi mahdollista selkiyttää siinä suhteessa, että siitä kävisi riittävän yksiselitteisesti 

ilmi, että säännöksen 1 momentin mukaisten lunastusedellytysten on oltava käsillä toisen 

momentin mukaisia toimivaltuuksia käytettäessä. 
 
 

Muutoinkin kyseinen säännösehdotus jättää toivomisen varaa kirjoitusasunsa täsmällisyyden ja 

selkeyden suhteen. Lakiehdotuksen mukaanhan ympäristöministeriön päätöksellä saadaan lunastaa 

alue,  joka  ”  on ehdotettu tai sisällytetty valtioneuvoston päätöksen mukaiseen Natura 2000 –

verkostoon..”. Säännöksen muotoilu ei ole tältä osin täysin yksiselitteinen eikä sen niukoista 

perusteluistakaan käy selkeästi ilmi, mitä tällaisilla ehdotetuilla Natura-alueilla lakitekstissä 

tarkoitetaan. Säännöstekstiä olisikin syytä tältä osin täsmentää siten, että siitä kävisi 

yksiselitteisesti ilmi, että kysymys on valtioneuvoston hyväksymästä ja EY-komissiolle tekemästä 

ehdotuksesta alueen sisällyttämisestä Natura -verkostoon. 
 

Toinen valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta huomionarvoinen kohta esityksessä liittyy lain 

64 §:ään lisättäväksi ehdotettuun uuteen kolmanteen momenttiin. Kyseisen säännösehdotuksen 

mukaan "Valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamaa tai verkostoon sisällytettyä aluetta 

koskevien luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta päättää kuitenkin (?) ympäristöministeriö". 

Esityksen perustelujen mukaan voimassa olevaa säännöstöä on tulkittu niin, että alueiden 

tietolomakkeisiin sisältyvistä luonnontieteellisistä tiedoista päättää VN:n yleisistunto. Lakiehdotus 

merkitsee siten toimivallan siirtämistä ministeriölle asiassa, joka esityksen perustelujen mukaan ei 

ole niin laajakantoinen, että sen ratkaiseminen olisi perusteltua yleisistunnossa. Ehdotuksen 

perusteluissa myös korostetaan, ettei kyseinen muutos merkitse maanomistajien oikeusturvan 

heikentämistä, sillä heillä on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa sekä myös valittaa 



 

 

ministeriön asianomaisesta päätöksestä samalla tavoin kuin valtioneuvoston yleisistunnon 

päätöksestäkin. 
 
 

Ehdotetun säännöksen valtiosääntöistä arviointia hankaloittaa mm. se seikka, että 

luonnonsuojelulakiin ei ennen tätä muutosta näyttäisi sisältyvän nimenomaisia säännöksiä 

kyseisistä luonnontieteellisistä tiedoista, niihin liittyvistä menettelyistä tai niiden 

oikeusvaikutuksista. Ylipäänsä luonnonsuojelulain säännökset antavat Natura -asioita koskevasta 

päätöksenteosta varsin ohuen kuvan ottaen huomioon sen, kuinka merkityksellisiä vaikutuksia tällä 

päätöksenteolla voi yksilöiden oikeusaseman kannalta olla. Myös voidaan todeta, ettei 

luonnonsuojelulain natura-kytkentöjä kyseistä lakia säädettäessä esimerkiksi 

perustuslakivaliokunnassa perusteellisesti arvioitu. 
 

Jossakin määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää sellaista lainsäädännöllistä tilaa, jossa 

lakiin otetaan säännös siitä, kuka päättää Natura-verkostoon kuuluvia alueita koskevien 

luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta, kun näitä tietoja koskeva muu lakitasoinen sääntely on 

varsin niukkaa. Nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen säätämisjärjestyksen kannalta tällä 

näkökohdalla ei kuitenkaan nähdäkseni ole ratkaisevaa merkitystä. 
 
 
 
 

Johtopäätös: Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisena lakina. 


