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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

Tiistai 1.10.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. U 50/2002   vp ehdotuksesta   neuvoston   säädöksen antamiseksi

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi
(Europol-yleissopimus)

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. U 32/2002 vp ehdotuksesta yleissopimukseksi (huumausaineiden laittoman
kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä)

Jatkettu I käsittely

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

5. HE 94/2002 vp kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain

voimaanpanolaiksi

I käsittely

Hyväksytään 20.9.2002 suoritettu asiantuntijakuuleminen. Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö
— professori Mikael Hiden
— professori Ilkka Saraviita
— professori Kaarlo Tuori
— hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö
— toimitusjohtaja Simo Lämsä, Kuntien eläkevakuutus
— varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto, Kuntien eläkevakuutus
— lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Kuntien eläkevakuutus

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

klo 11.15

6. HE 105/2002 vp laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta I käsittely

Merkitään saapuneeksi lainsäädäntöneuvos Risto Eerolan kirjallinen lausunto.

Kuultavina:
— kalastusneuvos Pentti Munne, maa- ja metsätalousministeriö
— oikeustieteen lisensiaatti Pekka Länsineva
— professori Tuomas Ojanen
Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
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7. HE 118/2002 vp laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n

väliaikaisesta muuttamisesta

I käsittely

Hyväksytään 27.9.2002 suoritettu asiantuntijakuuleminen.

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

8. HE 95/2002 vp laiksi tullilain muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely
9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 2.10.2002 klo 9.30.
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Pekka Länsineva

OTL, erikoistutkija, Turun yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta    1.10.2002      klo 11.15

Asia: Hallituksen esitys 105/2002 vp laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta.

Esitys

Hallituksen esitys sisältää eräitä muutoksia ja täsmennyksiä kalastuslain sääntelyyn, joka

koskee niitä rajoitusperusteita, joiden nojalla työvoima- ja elinkeinokeskus voi rajoittaa tai

määräajaksi kieltää ns. yleiskalastusoikeuden eli onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen

harjoittamisen määrätyllä yksityisellä vesialueella. Esityksen tavoitteena on muun muassa

yhdenmukaistaa näitä rajoitusperusteita koskevaa sääntelyä eri kalastusmuotojen osalta sekä

ehkäistä yleiskalastusoikeuden harjoittamisesta muun muassa vesialueiden omistajien

taloudellisille eduille ja tutkimukselle aiheutuvia haittoja. Kokonaisuutena ottaen esitys

näyttäisi merkitsevän yleiskalastusoikeuden rajoittamismahdollisuuksien jonkin asteista

laajentamista lähinnä niiden vesialueiden omistajien ja muiden kalastusoikeuden haltijoiden

hyväksi, jotka kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa ovat ryhtyneet esimerkiksi ta-

vanomaista tehokkaampiin kalaistutuksiin ja vastaaviin toimenpiteisiin.

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen ei siis liity vesialueiden omistajien oikeuksien rajoituksia,

vaan sillä pyritään parantamaan omistajien mahdollisuuksia hyödyntää
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kalavesiään taloudellisesti tehokkaalla tavalla täsmentämällä laissa olevia yleiskalas-

tusoikeuden rajoittamiseen oikeuttavia perusteita. Asian valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin

kannalta on merkityksellistä se, että yleiskäyttöoikeuksia ja jokamiehen oikeuksia ei ole pidetty

sellaisina varallisuusarvoisina etuina, jotka kuuluisivat omaisuuden perustuslain suojan piiriin,

koska ne eivät kuulu erityisesti kenellekään, vaan tulevat kaikkien hyväksi. 1

On myös huomattava, ettei perustuslakiin perusoikeusuudistuksen yhteydessä sisällytetty

erityistä jokamiehen oikeuksia suojaavaa säännöstä, vaikka asia uudistuksen valmistelun

yhteydessä olikin esillä. Perusoikeuskomitea (KM 1992:3, s. 361-362) nimittäin ehdotti

jokamiehenoikeuksia koskevan säännöksen ottamista perustuslain ympäristöä suojaavan

säännöksen osaksi, mutta perusoikeustyöryhmä 1992 luopui tästä ajatuksesta. Työryhmä

kuitenkin totesi tuossa yhteydessä, että jokamiehenoikeudet saavat "perustuslaista

välillistä tukea ympäristösäännöksen kokonaisuuden ja liikkumisvapautta koskevan

säännöksen kautta" (LaVO 2/1993, s. 106). Perusoikeusuudistuksen eduskuntakäsittelyn

yhteydessä ympäristövaliokunta esitti, että perustuslakivaliokunta selvittäisi, olisiko

ympäristövastuusäännöksessä säädettävä myös jokamiehenoikeuksista (ks. YmVL 2/1994

vp), mutta perustuslakivaliokunta ei lämmennyt ajatukselle. Perustuslakivaliokunnan

mukaan jokamiehenoikeuksien määritteleminen oli ensinnäkin ongelmallista ja lisäksi

kysymys liittyi enemmänkin omistajien ja jokamiehen oikeuden haltijoiden välisiin

horisontaalisuhteisiin kuin julkisen vallan ja yksityisten välisiin suhteisiin (PeVM

25/1994 vp, s. 10).2

Edellä olevan valossa nyt käsillä olevaa yleiskalastusoikeuden rajoittamista merkitsevää

ehdotusta ei siten näyttäisi olevan valtiosääntöoikeudellisesti aiheellista rinnastaa

esimerkiksi jonkin perustuslaissa nimenomaan turvatun perusoikeuden rajoitustilan-

_____________________________________

  1 Ks. esim. Kastari, Kansalaisvapauksien perustuslainturva, 1972, s. 70 ja Jyränki Oikeus
1978, s. 70.
  2 PeV:n kantaa on arvioinut esim. Vihervuori (ks. Hallberg ym. Perusoikeudet, 1999,s. 649).
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teeseen. Toisaalta voitaneen kuitenkin perustellusti katsoa perusoikeustyöryhmä 1992:n

tavoin, että jokamiehenoikeudet ja yleiskäyttöoikeudet saavat välillistä tukea eräistä

perusoikeussäännöksistä. Ympäristövastuuta ja liikkumisvapautta koskevien säännösten

ohella merkitystä tässä suhteessa voinee olla muun muassa omaisuuden-

suojasäännöksellä ja elinkeinovapaussäännöksellä.3

Näin ollen ei ole poissuljettua, etteikö yleiskäyttöoikeuksien rajoittamiseen voisi

joissakin potentiaalisissa tilanteissa liittyä valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta

merkityksellisiä kysymyksiä. Esimerkiksi sellainen lakiehdotus, jolla jokamiehenoi-

keudet tyystin lakkautettaisiin, ei todennäköisesti olisi ongelmaton perusoikeusnäkö-

kulmasta. Samoin valtiosääntöoikeudellisia ongelmia saattaisi liittyä sellaiseen

lakiehdotukseen, joka jollakin kohtuuttomalla tavalla puuttuisi jonkin osapuolen

oikeuksiin tai legitiimeihin odotuksiin. Sen sijaan nyt tarkasteltavana olevan kaltaiseen

lakiehdotukseen, jolla lähinnä täsmennetään ja hienosäädetään yleiskäyttöoikeuden

haltijoiden ja kalastusoikeuden haltijoiden välisiä suhteita koskevaa sääntelyä, ei voine

liittyä vakavia perusoikeusongelmia. Onhan yleiskalastusoikeuksiakin viimeisten

vuosikymmenten mittaan useaan otteeseen lavennettu tavalla, joka on rajoittanut

kalastusoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia hyödyntää omaisuuttaan taloudellisesti tai

määrätä sen käytöstä ilman että näiden muutosten olisi tulkittu olevan

perustuslainvastaisia. Vastaavasti lainsäätäjän toimivallassa on hyväksyttävien

perusteiden niin vaatiessa rajoittaa yleiskalastusoikeutta omistajien etujen

turvaamiseksi.

Asiaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös hallinnon lainalaisuuden vaati-

mukseen, joka kiinnittyy erityisesti perustalain 2.3 ja 80 §:iin. Lainalaisuusvaatimus

edellyttää tässä, että kun viranomaiselle annetaan toimivaltaa rajoittaa yksilöiden

oikeutta harjoittaa ehdotuksessa tarkoitettua yleiskalastusta, tulee tämän sääntelyn

perustua lakiin, jossa määrätään riittävän täsmällisesti yksilöiden oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteet sekä viranomaisen harkintavallan rajat. Ajatuksena toisin

_____________________________

3 Tämän asian yksityiskohtaisempaan käsittelyyn ei liene tässä yhteydessä tarvetta.
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sanoen on, että yksilön asemaan vaikuttavan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Tässäkään suhteessa ehdotukseen ei nähdäkseni liity erityisiä ongelmia. Ehdotetussa

kalastuslain 11 §:ssä on nimittäin kohtalaisen tarkasti eritelty ne perusteet, joiden nojalla

työvoima- ja elinkeinokeskus voi ehdotettuja kieltoja ja rajoituksia yleiskalastusoikeuden

harjoittamiselle asettaa.

Myöskään sääntelyyn, joka koskee kalastusalueen toimivaltaa asettaa väliaikaisia

kalastuskieltoja ja -rajoituksia ei liity nähdäkseni ongelmia lainalaisuusvaatimuksen tai PL 124

§:n kannalta. Tällainen sääntely lienee tarkoituksenmukainen kyseisen julkisen tehtävän

hoitamisen kannalta eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai hyvän hallinnon

vaatimuksia. Tätä kantaa tukee muun muassa se, että kalastuslain 77a §:n mukaan

kalastusalueenko, päätöksenteko tapahtuu virkavastuulla ja siinä noudatetaan mm.

hallintomenettelylakia. Kalastuslain 85 §:ssä puolestaan säädetään muutoksenhausta

kalastusalueen päätöksiin.

Kokonaisarvio: Lakiehdotukseen ei liity sellaisia valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, joilla olisi

vaikutusta sen säätämisjärjestykseen



29.9.2002/Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys 105/2002vp laiksi eduskunnalle kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Nykytila ja  hallituksen   esityksen ydinsisältö

Kalastuslain 11 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joiden vallitessa onkiminen, pilkkiminen
ja viehekalastus voidaan kieltää tai niitä rajoittaa. Pykälän nykyisen 1 momentin mukaan onkimista tai
pilkkimistä tai 9 §:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä voidaan rajoittaa taikka ne kieltää määräajaksi,
jos 1 §:ssä mainitut tavoitteet tai erityiset syyt sitä vaativat. Tällainen "erityinen syy" ei kuitenkaan
näytä olevan tietyn vesialueen hyväksi kaupallisessa tarkoituksessa tehty huomattava kalanistutus tai
vesialueen käyttäminen muutoin erityisiin kalastustarkoituksiin (ks. myös KHO 6.2.2002 Dnro
1149/3/00).

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä esitetään kalastuslakia täydennettäväksi siten, että
onkimis- ja pilkkimiskielto ja viehekalastuskielto voidaan määrätä tai mainittua kalastusta rajoittaa
määräaikaisesti myös silloin, kun vesialueen omistaja tai muu kalastusoikeuden haltija käyttää aluetta
kaupalliseen kalastukseen tai muutoin erityisiin kalastustarkoituksiin. Kalastuskiellon tai
kalastusrajoituksen määräämisen edellytyksenä olisi näissä tilanteissa erityisesti se, että kalaveteen
tehdään huomattavia kalan tai ravun istutuksia kalastustoiminnan harjoittamista varten. Kalastuskielto
voisi perustua myös muihin kala- tai rapukannan turvaamiseen liittyviin erityisiin syihin tai
kalataloudellisen tutkimuksen tarpeisiin.

Valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Nähdäkseni kalastuslain 11 §:ään ehdotetut muutokset eivät ole
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia.

Onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastusoikeudet ovat yleiskalastusoikeuksia, jotka
merkitsevät omistajan käyttöoikeuden rajoittamista (ks. esim. PeVL 8/1996vp). Nyt käsillä olevalla
ehdotuksella kuitenkin laajennettaisiin mahdollisuutta rajoittaa näitä yleiskalastusoikeuksia säätämällä
uusista perusteista kieltää tai rajoittaa määräaikaisesti onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta, jotta
kalaveden omistajan tai kalastusoikeuden haltijan mahdollisuudet käyttää vesialueitaan tuloa
tuottavalla tavalla voitaisiin varmistaa. Laajemmassa katsannossa ehdotetut muutokset edistäisivät
myös ammatin ja elinkeinon harjoittamista. Näin ollen tällaisesta sääntelystä ei ole huomautettavaa
omaisuudensuojan perusteella kalaveden omistajan tai kalastusoikeuden haltijan näkökulmasta.

Valtiosääntöoikeudellista huomauttamisen aihetta ei myöskään synny siitä, että
ehdotuksella rajoitettaisiin onkimiseen, pilkkimiseen ja viehekalastukseen perustuvaa
yleiskalastusoikeutta. Yleiskalastusoikeudessa ei ole kysymys omaisuudensuojan piiriin kuuluvasta
kalastusoikeudesta,1 vaan jokaisen oikeudesta

________________________________
1 K al as t u s o i ke u s  s i s äl t yy  ve s i al ue e n  o mi s t us o i ke u t e e n  j a  s i l l ä  ym m ä r re t ä ä n  s uo j a t t u a  v a l t a a  h a r j o i t t a a

k al a s t us t a  m ä ä r ä t y l l ä  ve s i a l ue e l l a .  K al a s t u s o i ke u t e e n  ku u l u v at  o i ke u s  ve s i a l ue e n  k a l a k a n n an



tietyin rajoituksin harjoittaa myös yksityisellä vesialueella ilman kalastusoikeuden haltijan lupaa
onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. Yleiskalastusoikeuteen liittyy sinänsä huomattaviakin
ajanvietteellisiä, virkistyksellisiä ja varallisuusarvoisiakin merkityksiä, mutta eräänlaisena
jokamiehenoikeuden muotona se ei silti saa minkään perusoikeussäännöksen tarjoamaa suojaa.2

Lopuksi muutosehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen merkitys ei voi myöskään perustua
siihen, että ne merkitsisivät luontaiselinkeinoista huomattavan osan toimeentulostaan saavien
saamelaisten omaisuudensuojan piiriin kuuluvan kalastusoikeuden kaventumista. Kysymys on vain
onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen rajoittamisesta, millä ei voi olla erityistä merkitystä
saamelaisten toimeentulon kannalta.  Sitä paitsi saamelaisten omaisuudensuojan piiriin kuuluvan
kalastusoikeuden tai yleisesti kulttuurisia oikeuksia koskevan suojan piiriin (PL 17 § 3 momentti)
tuskin kuuluu ylipäätäänkään kalastus, joka kohdistuisi sellaiseen vesialueeseen, jota nyt käsillä
olevassa ehdotuksessa tarkoitetaan (esim. vesialue, jolla omistaja on tehnyt huomattavia kalan
istutuksia kalastustoiminnan harjoittamista varten).

Muita seikkoja

Yhdessä varsin tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemassa valitusasiassa esille tuli
kysymys siitä, voiko kalastuslain 11 § soveltua myös tilanteeseen, jossa kalastuslain 11 §:n 2 momentin
mukainen hakemus on tehty kotirauhan turvaamiseksi (KHO 2002:23).

Kysymyksenasettelun perusteena on se, että kalastuslain 11 §:n 2 momentin mukainen kielto
voi säännöksen sanamuodon ja perustelujen valossa koskea vain kalastuslain 1 §:ssä mainittujen
kalataloudellisten ja luonnonsuojelullisten tavoitteiden toteuttamista.

Valitusasiassa korkein hallinto-oikeus päätti (äänin 4-1), että kalastuslain 11 §:n 2 momentin
määräystä "liiallisen häirinnän estämisestä" voidaan kuitenkin tulkita perusoikeusmyönteisesti niin, että
siinä tarkoitettu liiallinen häirintä voi kohdistua myös kotirauhaan. Näin ollen kielto voitiin antaa myös
kotirauhan suojaamisen tarkoituksessa.

Oikeustapaus osoitti kuitenkin kokonaisuudessaan, että asia oli tulkinnanvarainen. Näin ollen
voidaan kysyä, olisiko nyt käsillä olevien muutosten yhteydessä syytä pohtia myös kalastuslain 11 §:n
selkeyttämistä niin, että jo säännöksen sanamuodosta tai. ainakin säännöksen perusteluista tulisi
selvästi esiin mahdollisuus antaa kielto myös kotirauhan turvaamiseksi (tai että liiallista häirintää
sanotussa momentissa tarkoitetulla tavalla ovat myös kotirauhaa rikkovat kalastustavat).

Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 2002

Tuomas Ojanen
julkisen eurooppaoikeuden professori
Helsingin yliopisto

_____________________________________________________________________
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