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ANTERO JYRÄNKI/9.10.1997 PeV

P.M.

HE 143/1997 vp

(kalastuslain muuttaminen)

Voimassa olevan kalastuslain (286/1982) 12.1 §:n mukaan kalastuksen harjoittamisesta valtion

omistamilla vesialueilla annetaan tarkempia säännöksiä asetuksella, jolloin ammattikalastajien

ja paikallisen väestön etu on ensi sijassa otettava huomioon. Tarkemmat säännökset on annettu

kalastusasetuksella (1116/1982, 5 luku). Edellä tarkoitettu kalastus on luvanvaraista tietyin

kalastuslaissa erikseen säädetyin, erinäisiä kalastustapoja koskevin poikkeuksin. Luvasta on

suoritettava asianomaisen ministeriön ohjeiden mukaisesti määrätty maksu.

Kalastuslain 129.4 §:n mukaan vanha kalastuslaki (503/51) on jäänyt kuitenkin voimaan

Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueella.

Nyt käsillä olevalla lakiehdotuksella lisättäisiin 12.1 §:n loppuun uusi virke: "Enontekiön,

Inarin tai Utsjoen kunnissa vakinaisesti asuvilla, jotka harjoittavat ammattikalastusta, koti-

tarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, on kuitenkin oikeus saada korvauksetta lupa kalastuksen

harjoittamiseen kunnassa sijaitsevalla valtiolle kuuluvalla vesialueella."

Samalla ehdotetaan kumottavaksi kalastuslain (286/1982) 129.4 §.

Enontekiö, Inari ja Utsjoki kuuluvat saamelaisten kotiseutualueeseen (ks. 974/95, 4 §).

Niistä näiden kuntien (Jälj.; "pohjoiset kunnat") asukkaista, jotka saavat huomattavan osan

toimeentulostaan luontaistaloudesta (poronhoito, kalastus, metsästys), valtaosa kuuluu saame-

laisväestöön.

Kalastuslain nyt ehdotettujen muutosten taustalla on perustuslakivaliokunnan kolme

lausuntoa, nimittäin N:ot 7/1978 vp, 5/1981 vp ja 30/1993 vp., jotka kaikki sivuavat saame-

laisväestön oikeuksia.

Vuoden 1978 lausunto

Hallitus antoi v. 1976 valtiopäivillä eduskunnalle esityksen Inarin, Enontekiön ja Utsjoen

kunnissa suoritettavaa vesialueiden rajankäyntiä sekä kalastamista pohjoisilla vesialueilla kos-
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kevaksi lainsäädännöksi (HE 243/1976 vp), Isojako näissä kunnissa oli siitä annetun erityisen

lain (157/25) nojalla suoritettu loppuun 1960-luvulle mennessä, mutta näissä jakotoimituksissa

oli vesialueiden rajankäynti, jossa olisi ollut noudatettava välirajasta vedessä 23.7.1902

annettua lakia, jätetty myöhempien toimitusten varaan. Lykkäyksen pääsyynä oli se, että tiloille

jaossa tulevien kalavesien tuotto olisi laskelmien mukaan jäänyt niin pieneksi, ettei se olisi

riittänyt edes niitten omaan kulutukseen.

Hallitus esitti v. 1976 eduskunnan hyväksyttäväksi kaksi lakiehdotusta. Toinen niistä,

ehdotus laiksi vesialueiden rajankäynnistä Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa, sisälsi eräitä

poikkeuksia jakolainsäädännön ja vuoden 1902 lain säännöksiin. Tarkoituksena oli lisätä sen

vesialueen laajuutta, joka rajankäynnissä erotettaisiin yksityisille tiloille.

Toinen lakiehdotus (ehdotus laiksi kalastamisesta pohjoisilla vesialueilla) tarkoitti kalas-

tuksen järjestämistä niissä vesistöissä ja vesistönosissa, jotka pohjoisissa kunnissa rajankäyn-

titoimituksen tuloksena jäisivät kylälle, yksinäistalolle, tilalle tai yhteismetsälle kuuluvien

vesialueitten ulkopuolelle taikka joihin kalastusoikeutta ei olisi toimituksessa määrätty tilalle

tms.

Käytännössä oli katsottu, että ennen vesirajankäyntitoimituksia valtio ja manttaaliin

pannut maanomistajat kussakin kunnassa yhdessä omistavat asianomaisen kunnan alueella

olevat vedet. Tämä oli näkynyt mm. siinä, että yksi vesialueen omistuksen tärkeimpiä ulottu-

vuuksia, oikeus kalastukseen oli pohjoisissa kunnissa - siltä osin kuin lainsäädännössä ei ollut

asiasta määräyksiä - katsottu voitavan säännellä valtion (metsähallituksen) ja manttaalikunnan

välisin sopimuksin. Näiden kahden tahon yhteistoimintaelimen esitysten mukaisesti

metsähallitus oli antanut ohjeet kalastuksen harjoittamisesta pohjoisten kuntien alueella ole-

vissa vesissä. Ohjeiden mukaan oikeus harjoittaa ilman kalastusmaksua kaikenlaista kalastusta

kyseisissä vesissä oli manttaalikunnan jäsenillä, valtion maan vuokra-asukkailla sekä sellaisilla

kunnassa vakituisesti asuvilla henkilöillä jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa

porotaloudesta (jälj. "kalastukseen oikeutetut"). Vastaavanlainen oikeus vahvistetulla sijoitus-

alueella oli alueelle toisen maailmansodan jälkeen siirretyillä kolttalappalaisilla. Rajoituksena

oli lähinnä kansainväliset sopimukset rajavesistöjen käytöstä.

Käytännössä siis pohjoisten kuntien alueella asuvat saamelaiset - rinnan muiden lain

edellytykset täyttävien kuntalaisten kanssa - olivat nauttineet täyttä asuinkuntansa vesissä.

Tämän saamelaisten oikeuden katsoivat jo 1970-luvulla monet kuuluvan osana vanhojen

lapinkylien tai yksittäisten saamelaisten oikeuksiin, joita nämä olivat keskeytymättä nauttineet

satojen vuosien ajan.

1970-luvun lopulle tultaessa asianomaisten kalastusoikeuksien mahdollinen rajoittaminen
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koski siis sekä saamelaisia että ei-saamelaisia. Mutta kummankin ryhmän pitkäaikaisilla

kalastusoikeuksilla oli selvästi - tai ainakin mahdollisesti - erilainen historiallinen tausta.

Hallituksen esityksen perusteluissa v. 1976 todettiin, että saamelaisten omistus- ja hallin-

taoikeus vesiin jäisi erikseen selvitettäväksi.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettiin hallituksen esityksestä, että kummankin lakieh-

dotuksen johdosta pohjoisissa kunnissa kalastukseen oikeutettujen, erityisesti manttaalittomi-

en, oikeus kalastukseen selvästi kaventuisi niin rajankäyntilain mukaisen vesipiirirajankäynnin

tultua toteutetuksi ("vesialueiden tullessa yleisen kalastuslainsäädännön mukaisen kalas-

tushallinnon piiriin") kuin toisen lakiehdotuksen tarkoittaman pohjoisen vesialueen tultua

muodostetuksi ("kalastusoikeuden tullessa luvanvaraiseksi ja maksulliseksi").

Tuossa yhteydessä oli oikeastaan tehtävissä se päätelmä, että siihen asti kalastukseen

oikeutettujen manttaalittomien asema jäisi tosiasiassa paremmaksi, jos vesirajankäynti suori-

tettaisiin vanhan lainsäädännön mukaan. Silloin näet todennäköisesti se vesialue, joka jäisi

valtiolle, muodostuisi suuremmaksi ja valtio saattoi taas vapaammin määrätä oman vesialu-

eensa kuin yksityisten vesien käyttämisestä.

Toiselta puolen vesipiirirajankäynti - suoritettiin se sitten vanhan tai uuden lainsäädännön

mukaan - joka tapauksessa merkitsisi tietynlaista päätöksentekoa saamelaisten ikivanhoista oi-

keuksista.

Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan 7/1978 vp ottanut suoranaisesti kantaa saamelais-

ten oikeuksiin, mutta se käytti ilmaisua "maaomaisuutta vailla olevien luontaiselinkeinoista

huomattavan osan toimeentulostaan saavien lähinnä saamelaisväestöön kuuluvien kuntalaisten

perinteinen oikeus kalastukseen". Näitä oikeuksia luonnehdittiin "vähintään nautintaperustei-

siin rinnastettavaksi". Tämä muotoilu oli siten palaute laajasta, yksityiskohtaisesta ja moni-

polvisesta keskustelusta, jota valiokunnan kuulemat asiantuntiojat kävivät ensi sijassa saame-

laisväestön perinteisen kalastusoikeuden oikeudellisesta luonteesta. Huomattakoon kyllä, että

oikeuden subjekteina pidettiin muitakin kuin saamelaisväestöön kuuluvia.

Valiokunta totesi, että edellä tarkoitettua oikeutta "sekä ammattikalastuksen että kotitar-

vekalastuksenkin luontoisena on pidettävä sellaisena varallisuusarvoisena etuna haltijalleen,

jonka on perustuslakivaliokunnan käytännössä katsottu nauttivan hallitusmuodon 6 §:ssä

tarkoitettua omaisuudensuojaa". Oikeuden rinnastaminen nautintaperusteisiin oikeuksiin auttoi

siis sen sijoittamista HM 6 §:n suojaaman "omaisuuden" piiriin. Kun molemmat lakiehdotukset

kajosivat noihin oikeuksiin, ne oli valiokunnan mukaan käsiteltävä perus-

tuslainsäätämisjärjestyksessä.



Tässä ei ole mahdollisuutta - eikä ehkä aihettakaan - ryhtyä perustuslakivaliokuntaa pitemmälle

analysoimaan lausunnossa kosketellun oikeuden luonnetta. Myöhemmistä tutkimuksista viittaan

esimerkiksi KAISA KORPIJAAKON väitöskirjaan {Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989),

jossa luovutaan pitkälti ns. lapinkyläteoriasta ja samastetaan saamelaisten maata koskevat oikeudet

verotilallisten oikeuksiin, mutta joka kuitenkin kattaa oikeuskehityksen vain 1700-luvun puoliväliin

saakka.

Perustuslakivaliokunta viittasi lausunnossaan 7/78 vp myös kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista

koskevaan kansainvälisen yleissopimukseen (SopS 37/70). Valiokunta mainitsi tässä yhteydessä

yleissopimuksen 2 art. 2 kohdassa säädetyn valtion yleisen toimintavelvollisuuden. Se olisi voinut

erikseen mainita myös yleissopimuksen 13, 14 ja 15 art:n määräykset, jotka koskevat aluetta, jolla

alkuperäiskansat asuvat tai jota ne muuten käyttävät. Esimerkiksi 15 art:n mukaan alkuperäiskansojen

oikeuksia maittensa luonnonvaroihin on erityisesti suojeltava. "Näihin oikeuksiin sisältyy kansojen

oikeus osallistua näiden luonnonvarojen käyttöön, hallintaan ja suojeluun."

Molemmat esitykseen 243/76 vp sisältyvät lakiehdotukset jäivät lopulta eduskunnassa hyväksymättä, ja

pohjoisten kuntien vesipiirirajankäynti jäi vanhan lainsäädännön varaan, jonka nojalla se tietääkseni v.

1978 aloitettiinkin ja sittemmin suoritettiin päätökseen.

Vuoden 1981 lausunto

Eduskunnalle annettiin v. 1980 valtiopäivillä esitys kalastuslainsäädännön uudistamisesta. Siitä

antamassaan lausunnossa (N:o 5/1981 vp) perustuslakivaliokunta totesi - viitaten vuoden 1978

lausuntoon - seuraavaa:

"Perustuslakivaliokunnan kannanotosta huolimatta lausunnossa tarkoitettujen Inarin, Enontekiön ja

Utsjoen kuntien asukkaiden vanhojen kalastusoikeuksien kohtalo on edelleen epäselvä. Näiden kuntien

alueella sittemmin suoritetun vesipiirirajankäynnin osalta ei ole olemassa lainvoimaista ratkaisua. Edellä

mainittuja, pääasiassa saamelaisväestölle kuuluvia vanhoja oikeuksia ei voida vaikeuksitta järjestää

tämän kalastuslakiesityksen yhteydessä. Tästä syystä perustuslakivaliokunta katsoo, että pohjoisten

kuntien kalastuskysymykset on syytä viipymättä selvittää erikseen."
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Valtiopäiväasiakirjoista ei riittävästi selviä, mitä valiokunta tarkoitti lausumallaan siitä, että "pääasiassa

saamelaisväestölle kuuluvia vanhoja oikeuksia ei voida vaikeuksitta järjestää tämän kalastuslakiesityksen

yhteydessä". Missä suhteessa juuri tämä esitys oli vanhojen oikeuksien ongelmaan? Joka tapauksessa

laki- ja talousvaliokunta lausumasta seuraavan päätelmän:

" "Pohjoisten kuntien kalastuskysymykset on viipymättä erikseen selvitettävä. Siihen, mille

lainsäädännölliselle pohjalle kalastuskysymykset tänä väliaikana olisi järjestettävä, on vaikea antaa

kaikin puolin tyydyttävää vastausta. Laki- ja talousvaliokunta ehdottaa meneteltäväksi siten, että

nykyinen kalastuslainsäädäntö näillä alueilla jää edelleen väliajaksi voimaan ilman, että uutta lakia

puheena olevalla alueella saatetaan voimaan." (LtVM 18/81 vp).

Uuteen kalastuslakiin (286/1982) otettiin 129.4 §, jolla edellinen kalastuslaki (503/1951) jätettiin

voimaan Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueella. Vanhan kalastuslain 4, 54, 89, 98 ja 109 §:n

sekä uuden 129.4 §:n nojalla annettiin v. 1982 asetus vuoden 1951 kalastuslain täytäntöönpanosta

mainituissa kunnissa. Tämän asetuksen 12.1 §;ssä on samansisältöinen säännös, jollaista nyt ehdotetaan

lisättäväksi voimassa olevan kalastuslain 12.1 §:ään. - Huomattakoon kyllä, että henkilöpiiri niin

asetuksen kuin lakiehdotuksenkin mukaan on laajempi kuin metsähallituksen ohjeissa 1970-luvulla;

jälkimmäisissähän oli, paitsi maanomistajista, kyse on valtion vuora-asukkaista ja henkilöistä, jotka

saavat päätoimeentulonsa porotaloudesta.

Ilman keskustelua substanssiasiantuntijoiden kanssa minun on vaikea selvittää, miten vanha

kalastuslaki poikkeaa uudesta sellaiseen suuntaan, että edellinen vähemmin kuin jälkimmäinen osoittaa

järjestelyn väliaikaisuutta pohjoisten kuntien kalastusoikeuksien kannalta tai että edellinen muutoin on

perinteisille kalastusoikeuksille edullisempi kuin jälkimmäinen. Sitä paitsi uuden kalastuslain 12 §:n

valtuutus asetuksenantajalle säätää kalastuksesta valtion vesissä ei olennaisesti poikkea vanhan

kalastuslain 54 §:n vastaavasta säännöksestä. Jälkimmäisessä ei tosin mainita "ammattikalastajia". - Silti

pidän mahdollisena, että tuollaisia eroja on olemassa ja että ne saattavat liittyä siihen, ettei

vesipiirirajankäyntiä ollut v. 1981 vielä loppuun saatettu.

Valtiopäiväasiakirjoista ei käy selville sekään, kumpi syy puhui v. 1981 enemmän vanhan

kalastuslain voimaanjättämisen puolesta pohjoisissa kunnissa: talokohtaisten erityisperus-teisten

kalastusoikeuksien selvittämättömyys vai vanhojen manttaaliin perustumattomien kalastusoikeuksien

selvittämätön tila.



Vuoden 1993 lausunto

Hallitus esitti vuoden 1993 valtiopäivillä (HE 179) kalastuslain muuttamista mm. siten, että sen 129 §:n

4 momentti kumottaisiin, josta seuraisi lain tuleminen sovellettavaksi myös Inarin, Enontekiön ja Utsjoen

kunnissa.

Lausunnossaan 30/1993 vp perustuslakivaliokunta totesi esityksen vm. puolesta, että sen vuosina

1978 ja 1881 esittämä kuvaus saamelaisväestön oikeuksista oli asetettava lähtökohdaksi arvioitaessa

kalastuslain 129 §:ää valtiosääntöoikeudellisesti, "(...)koska maanomistukseen perustumattomien

kalastusoikeuksien olemassaoloa ei ole järjestetty lainsäädäntötoimin toisin eikä myöskään esimerkiksi

asian muunlaista arvioimista vaativia tuomioistuinratkaisuja ole."

Kalastuslain 129 §:n 4 momentin kumoaminen saattoi näin ollen tapahtua vain perustus-

lainsäätämisjärjestyksessä.

Arvaan, että perustuslakivaliokunnan konstruktiossa on substantiaalisesti tärkeää vuoden 1982 asetus ja

sen säännökset kalastuksesta valtion vesialueilla. Uuden kalastuslain 129.4 § ei perusta kenellekään

suoranaisesti mitään oikeuksia. Se luo kuitenkin, pitäessään vanhan kalastuslain eräillä alueilla voimassa

ja sovellettavana, oikeudellisen pohjan vuoden 1982 asetukselle, jonka sitovuus lakkaa, jos 129.4 §

kumotaan. Vanhat kalastusoikeudet jäisivät silloin vaille mitään positiivisoikeudellista pohjaa.

Perustuslakivaliokunta totesi vielä, ettei asianomaista muutosta pitäisi toteuttaa edes perustus-

lainsäätämisjärjestyksessä ja viittasi tässä alkuperäiskansojen asemaa koskevaan yleissopimukseen ja

eräisiin muihin yleissopimuksiin.

Johtolauseen säännös kalastuslain 129.4 §:n kumoamisesta poistettiinkin vuoden 1993

lakiehdotuksesta.

Käsillä oleva hallituksen esitys

Kalastuslakiin ehdotetaan nyt, muun ohessa, seuraavat muutokset:

1. lain 129.4 § kumottaisiin,

2. mutta sen vastapainoksi lakiin lisättäisiin tämän lausunnon alussa siteerattu säännös kor-

vauksettomasta kalastusoikeudesta valtiolle kuuluvalla vesialueella.

Hallituksen esityksessä kerrotaan, että pohjoiset vesipiirirajankäyntitoimitukset ovat



nyttemmin tulleet lainvoimaisiksi ja että talokohtaiset erityisperusteiset kalastusoikeudet on niissä

selvitetty. Vesipiirirajankäynneissä suurin osa vesialueista on tullut valtion omistukseen. Kalastusoikeus

näihin vesiin kuuluu näin ollen valtiolle lukuunottamatta erityisperusteisia kalastusoikeuksia.

Vesialueiden omistuksissa ei enää ole tapauskohtaisia kiinteistöteknisiä epäselvyyksiä. "Tämän vuoksi

alueella ei enää ole tarvetta vuoden 1951 kalastuslain soveltamiseen. "

Tämä perustelu on vähän yllättävä, kun ottaa huomioon vuoden 1993 asiakirjat.

Miten uutta lainsäädännöllistä järjestelyä tulisi valtiosääntöoikeudellisesti arvioida?

Jos vanhojen kalastusoikeuksien turvaamisen ydin vuoden 1982 asetuksen myöntämässä vapaassa

kalastusoikeudessa valtion pohjoisissa vesissä, oikeustila vahventuisi, kun asetuksen säännös

siirrettäisiin lakiin. Jos lisäksi pitää paikkansa se ilmoitus, että suurin osa pohjoisista vesialueista on

tullut valtion omistuksen, esitys siis takaisi lain tasolla perinteisten kalastusoikeuksien jatkumisen

pohjoisilla vesillä pääpiirteittäin. Siinä mielessä - vähintään - sen sisältö on linjassa PeV:n edellä

kerrottujen lausuntojen kanssa. Se olisi myös linjassa HM 14.3 §:n kanssa, joka takaa saamelaisille

oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Säännöksen turvaamaan saamelaisten

kulttuurimuotoon luetaan saamelaisten perinteiset elinkeinot, kuten poronhoito, kalastus ja metsästys (ks.

HE 309/93 vp s.65/II).

Jos edellä sanottu on lähtökohtana, esitys voidaan hyväksyä tavallisessa Iainsäädäntöjär-

jestyksessä. - Sikäli taas kuin on kyse jostakin sääntelystä, minkä vanha kalastuslaki sisältää mutta uusi

ei, asia jää auki.

Tässä ei ole kuitenkaan kaikki. Nyt esillä oleva esitys pyrkii ilmeisesti jollain tavalla tekemään päätelmät

vesipiirirajankäynnin loppuun saattamisesta ja päättämään sen keskustelun, joka alkoi vuoden 1976

esityksen johdosta. Kysymys on lähinnä ensi sijassa saamelaisten oikeuksista vaikka asia on pyrittykin

vuodesta 1978 saakka yleistämään kaikkien maata omistamattomien pohjoisen alueen asukkaiden

perinteisiä oikeuksia koskevaksi ongelmaksi.

Noiden oikeuksien perimmäistä alkuperää ja luonnetta ei ole selvitetty, vaikka eduskunta on sitä

vaatinut. Vapaa kalastusoikeus valtion pohjoisilla vesillä on kaikki mikä on jäämässä saamelaisten

käteen ikivanhoista alueeseen kohdistuvista käyttöoikeuksista.

Muitakin vaihtoehtoja olisi, etenkin jos pidetään silmällä kansainvälisiä sopimuksia ja niiden

toteuttamista, käsitellä lainsäädännössä perinteisiä kalastusoikeuksia. Luulen kuitenkin, että nämä

vaihtoehdot, kuten yksinoikeus vapaaseen kalastukseen valtion vesialueilla - yhtä hyvin kuin toisella

luontaiselinkeinon lohkolla yksinoikeus poronhoitoon pohjoisissa kunnissa



9

- ovat poliittisesti mahdottomia - toisin kuin esim. Norjassa ymmärtääkseni on ollut laita. Saamelaisten

ohella on pohjoisella alueella muita asukkaita, jotka jakavat näiden kanssa kalastus- ja

poronhoitointressit, vaikka kalastuksen ja poronhoidon kulttuurinen merkitys on näille ehkä vähäisempi

kuin saamelaisille.
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Herra puheenjohtaja

Käsittelen esillä olevaa hallituksen esitystä 143/1997 laiksi kalastuslain
muuttamisesta valtiosääntöoikeudellisesti seuraavista näkökulmista:

1. Saamelaisten ikimuistoisen nautintaoikeuden kaltaisen oikeuden nauttima
omaisuudensuoja.

2. Muiden paikallisten asukkaiden oikeudet.
3. Miten on arvioitava sitä, että paikallisen väestön oikeudet kalastaa saatetaan

yleiskalastusoikeuden piiriin.
4. Mikä merkitys säätämisjärjestykseen on HM 14.3 §:n säännöksellä saamelaisten

oikeudesta alkuperäiskansana kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
5. Vastaako 1982 kalastuslaki niitä vaatimuksia, joita uusitun HM II luvun

säännökset vaativat perusoikeuksien sääntelyltä.

Useissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on todettu, että saamelaisilla saattaa
olla ikimuistoista nautintaoikeutta muistuttava oikeus mm. kalastukseen. Nämä
oikeudet on katsottu 1919 HM:n 6 §:ssä säädetyn omaisuuden suojan piiriin kuuluviksi.
Voimassaoleva omaisuudensuojasäännös taas on katsottu samansisältöiseksi kuin
edeltäjänsä.

Hallituksen esitys on rakenteeltaan mielenkiintoinen. Esityksen pääasiallinen
sisältö on ulottaa vuoden 1982 kalastuslain voimassaolo koskemaan Enontekiön, Inarin
ja Utsjoen kuntia. Tätä ei sanota säädöstekstissä, vaan oikeustilan muutos toteutetaan
kumoamalla johtolauseen säännöksellä voimassa olevan kalastuslain 129 §:n 4 momentti.

Säätämisjärjestyksen kannalta olennainen säännös on lakitekstiä. 12 §:n mukaan
noilla alueilla luontaiselinkeinoja harjoittavilla on oikeus saada korvauksetta lupa
kalastuksen harjoittamiseen kunnassa sijaitsevalla valtion vesialueella.

Lakiehdotuksen perusteluista saa sen kuvan, ettei saamelaisilla ole ikimuistoiseen
nautintaoikeuteen perustuvia tai niitä vastaavia oikeuksia valtion omistamilla
vesialueilla. Niihin ei perusteluissa ainakaan viitata.

Jos saamelaisilla tällaisia oikeuksia olisi, joudutaan kysymään, riittääkö heidän
omaisuudensuojansa kannalta se, että he saavat oikeuden kalastaa tällaisella alueella
korvauksetta. Lakiehdotus näyttäisi merkitsevän - mikäli tällaisia nautintaoikeuksia on -
että myös muut , eli paikkakuntalaiset, saavat kalastaa näillä alueilla korvauksetta myös
mahdollisen nautintaoikeuden tarkoittamalla alueella. Eli paikkakuntalaisten ammatti-
ja kotitarvekalastajien kalastusoikeus korvauksitta (jonka laki nyt vahvistaisi) rasittaisi
mahdollista saamelaisten nau-
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tintaoikeutta.
Tämän ongelman valtiosääntöoikeudellinen arviointi edellyttäisi tietoa siitä, onko

valtion vesialueilla ikimuistoisia tai niihin rinnasteisia kalastusoikeuksia, niin
pakallisväestöllä yleensä kuin saamelaisilla. Jos tällaisia oikeuksia ei ole . näyttäisi siltä,
ettei saamelaisten perustuslakivaliokunnan lausunnossa 7/1978 tarkoitettuja oikeuksia
loukata. Tällöin heitä koskisi sama tulkintaongelma, joka selostetaan alla kohdassa 2.

Se, että vesialueet on todettu pääosin valtion omistukseen kuuluviksi, ei vielä
ratkaise tätä asiaa. Nautintaoikeudet rajoittavat vesialueen omistajan oikeutta. Se, että
valtio on sittemmin vahvistettu vesialueiden omistajaksi, ei merkitse sitä, että
nautintaoikeudet olisi samalla pyyhkäisty pois. Voidaan myös kysyä, onko
vesipiirirajankäynnissä otettu kantaa nautintaoikeuksiin. Tämä on
ympäristöoikeudellinen kysymys, eikä tästä seikasta ole tietoja hallituksen esityksessä.
Ongelma on siis jälleen se, onko vesipiirirajankäynnissä kiinnitetty huomiota
nautintaoikeuksiin. Jos on esim. lainvoimaisesti vahvistettu, ettei tällaisia
nautintaoikeuksia ole, säännös näyttää olevan ongelmaton saamelaisväestön
omaisuudensuojan kannalta.

Edellä olevan tultua kirjoitetuksi pyysin vesipiirirajankäynnin oikeudellisen
merkityksen selvittämiseksi saamelaiskäräjien lakimiessihteeriltä Heikki J. Hyväriseltä
tähän asiaan liittyviä tietoja. Hyvärinen on toimittanut käyttööni mm. Korkeimman
oikeuden tuomion 27.6.1984 Enontekiön kunnassa suoritettua kylien välisten vesirajain
käyntiä koskevassa jutussa, sekä muuta aineistoa, kuten saamelaiskäräjien kannanotot
esillä olevaan hallituksen esitykseen (sen aikaisempiin luonnoksiin).

KKO:n päätöksen oikeudellista arvioimista silmällä pitäen viittaan
perustuslakivaliokunnan vanhoihin saamelaisten oikeuksia koskeviin lausuntoihin.
Niiden tässä yhteydessä relevanttina sisältönä on se, että saamelaisilla saattoi olla
maaomistukseen liittymättömiä (esim, vanhoihin lapinkyliin ja verotukseen
kytkeytyviä) perustuslain suojaamia oikeuksia, PeVL 7/1978, 5/1981 30/1993.
KKO:n päätöksestä havaitaan, että vesipiirirajankäynnissä on vahvistettu vain
kiinteistökohtaiset kalastusoikeudet (mukaan lukien ylimuistoinen nautinta ja
erityisperusteiset kalastusoikeudet). Vesipiirirajankäynnissä ei siis lainkaan otettu
kantaa siihen, oliko ja minkä tyyppisiä, maaomistukseen liittymättömiä oikeuksia
voimassa. Kun perustuslakivaliokunta varasi tällaisille oikeuksille perustuslain suojan,
lienee katsottava, että tämä oikeuskysymys on edelleen auki. Tästä taas seuraa, että esillä
oleva lakiehdotus - joka ei millään tavoin ota huomioon näitä oikeuksia omaisuuden
suojan näkökulmasta relaatiossa saamelaiset/muu paikallinen kalastuselinkeinoa
harjoittava väestö - saattaa rajoittaa tällaisia oikeuksia.

Toimituksessa ei ole ratkaistu kaikkia kalastukseen liittyviä oikeuksia, vaan
pelkästään maanomistukseen kytkeytyvät oikeudet. Kuten esityksessä todetaan (s. 2,
palsta 1), toimituksissa on selvitetty talokohtaiset erityisperusteiset kalastusoikeudet.
"Kun kiinteistöteknisiä epäselvyyksiä ei ole, tarvetta vuoden 1951 kalastuslain
soveltamiseen ei ole". Lausuma ei siis kata niitä mahdollisia
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syitä 1951 kalastuslain soveltamiselle, jotka saattavat perustua mahdollisiin
nautintaoikeutta muistuttaviin oikeuksiin, ja jotka eivät kytkeydy maaomistukseen.
Tällaisten oikeuksien mahdollinen olemassaolo lienee edelleen avoinna ja epäselvää.

2. Saamelaisväestöön kuulumaton paikallisväestö.

Em. KKO:n ratkaisussa kumottiin maaoikeuden päätös siltä osin kuin sillä on
myönnetty kalastusoikeus valtion vesialueilla kaikille Enontekiön kunnassa kotipaikan
omaaville. Heillä ei siis ole yleistä oikeutta kalastukseen valtion vesialueilla.
Kalastusoikeus voi perustua vain maa-omistukseen, ei kotipaikkaan. Hallituksen
esityksen perusteluosassa (s.2 ) puhutaankin paikallisen väestön vanhaan käytäntöön
perustuvasta mahdollisuudesta kalastaa valtion vesillä. Esityksen kohdassa
"Pääasiallinen sisältö", s. 1, puhutaan toisaalta kuitenkin paikallisen väestön
kalastusoikeuksista kunnissa sijaitsevilla vesialueilla. Oikeudet ja mahdollisuudet ovat
eri asioita.

Se, mitä perustuslakivaliokunta on todennut saamelaisväestön ikimuistoisista tai
niitä vastaavista nautintaoikeuksista koskee tietysti yhtä lailla myös muuta paikallista
väestöä. Jos heillä on nautintaoikeuksia, heitä koskevat samat päätelmät kuin
saamelaisväestöä.

Jos heillä ei katsota olevan nautintaoikeutta, lienee niin, että heidän asemansa ei
ole ongelmallinen omistusoikeuden osalta. Itse asiassa he pääsevät muuta väestöä
edullisempaan asemaan. Joka tapauksessa kaikki paikalliset ammatti- ja
kotitarvekalastajat saavat luvan kalastaa maksutta valtion omistamilla vesialueilla, kun
muualta Suomesta olevat kalastajat joutuvat maksamaan maksuja.

Tätä järjestelyä joudutaan siis tarkastelemaan HM 5 §:n yhdenvertaisuus-
säännöksen näkökulmasta. HM 5 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa asettaa eri asemaan mm. alkuperän suhteen tai muunkaan henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Nyt kuitenkin asuinpaikka ja alkuperä (saamelaisten osalta)
johtavat erityiskohteluun (oikeuteen maksutta kalastaa valtion vesialueilla).

Saamelaisten osalta voidaan erityiskohtelun suhteen viitata HM 14.3 §:äan (kohta
4). Paikallisväestön osalta on erityiskohtelulle löydettävä erityinen hyväksyttävä syy
poiketa tasa-arvosta eli saman kohtelun vaatimuksesta kaikkia maassa oleskelevia
ajatellen.

Paikallisväestö on kautta aikojen kalastanut korvauksetta valtion vesialueilla.
Heillä ilmeisesti kuitenkaan ei ole ollut tähän varsinaista ns. subjektiivista oikeutta.

Mielestäni kuitenkin merkittävät kohtuussyyt puoltavat nyt säädettävää
asuinpaikan mukaisesti määräytyvää eriarvoisuutta. Suurelle osalle paikallisväestöä
kalastus on elinkeino tai merkittävä elannon hankintaan liittyvä seikka.

Ulkopaikkakuntalaiset tulevat pohjoisille valtion vesille ainakin pääasiassa
virkistyskalastuksen takia. Pohjoiseen matkustaminen etelästä kaikkine kus-
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tannuksineen aiheuttaa sen, ettei kalastuksella voi olla heille taloudellista mer-
kitystä.

Edellä oleva päättely johtaa siis siihen, että on olemassa hyväksyttäviä syitä säätää
paikkakuntalaisille ammatti- ja kotitarvekalastajille muista Suomen alueella olevista
ihmisistä poikkeava, etuoikeutettu asema kalastaa maksutta valtion vesialueilla.

Säännös kalastuksen maksuttomuudesta rajaa maksuttoman kalastusoikeuden
ulkopuolelle mm. ne paikalliset asukkaat, jotka harjoittavat vain virkistyskalastusta.
Käytännössä heidän erottelemisensa kotitarvekalastajista saattaa kyllä olla
ongelmallista.

3.Yleiskalastusoikeussäännösten ulottaminen koskemaan pohjoisia vesialueita.

a. Hallituksen esityksessä todetaan, että pohjoiset vedet ovat vesipiirira-
jankäynnissä suurimmalta osalta valtion omistamaa vesialuetta. Valtio ei ole HM 12
§:ssä säädetyn omaisuuden suojan piirissä. Niin ollen näiden vesien ja valtio-omistajan
näkökulmasta säätämisjärjestys on ongelmaton.

b. Jos katsotaan, että joko saamelaisilla tai myös muulla paikallisväestöllä on
nautintaoikeuden kaltaisia oikeuksia kalastukseen valtion vesialueilla, rasittaa
yleiskalastusoikeus heidän oikeuttaan.1 Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole
säätämisjärjestysongelma. Kalastuslakiin liittyvät yleiskalastusoikeudet on voitu säätää
tavallisina lakeina muualla Suomessa vesialueiden omistajien oikeuksiin katsomatta. Jos
kerran muun Suomen vesialueiden omistajat on voitu alistaa sietämään
yleiskalastusoikeuden merkitsemää kuormitusta, sellainen rajoitus voidaan
pääsääntöisesti toteuttaa myös mahdollisten nautintaoikeuksien suhteen. Ainoa
ongelmallinen kohta tässä suhteessa ovat saamelaiset. Heidän kalastusoikeutensa,
olivatpa ne subjektiivisia oikeuksia tai eivät, saavat lisäsuojaa HM 14.3 §:n säännöksistä.

4.Saamelaisten, alkuperäiskansana, oikeus kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

Useissa lähteissä on todettu, että saamelaisille vahvistettu kulttuurisuoja HM 14.3
§:ssä kattaa muun ohessa alkuperäiskansan elinkeinomuotojen suojan, kalastuselinkeino
mukaan lukien. Tämä todettiin jo lausunnossa 7/1978, ajalta ennen
perusoikeusuudistusta ja säännöstä saamelaisten alkuperäiskansana nauttimasta
kulttuuri-itsehallinnosta. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä kulttuuri-suojaan luettiin
elinkeinomuotojen suojelu (Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3 s. 315). Komitea
nimenomaisesti viittasi em. perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Komitea viittasi myös
perustuslakivaliokunnan lausuntoon 3/1990 "Korostaessaan myös poronhoidon
tärkeyttä saamelaisten kulttuurimuodon osana valiokunta katsoi valtiovallan
velvollisuudeksi aktiivisesti pyrkiä paran-

1 Saamelaiskäräjien puheenjohtajan lausunnon mukaan yleinen pilkkioikeus lopettaa tunturialueen
rautukannat (Muistio silmällä pitäen neuvotteluja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa luonnoksesta
ehdotukseksi hallituksen esitykseksi kalastuslain muuttamisesta 29.5.1997 s. 3).
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tamaan positiivisin toimin vähemmistöjen asemaa" (PeVL 3/1990).
Hallituksen esityksessä perusoikeusuudistukseksi (HE 309/1993 s.65, palsta 2)

kirjoitettiin:" Säännös (HM 14.3 §, IS) ei rajoittuisi pelkästään vähemmistöjen
kielellisten oikeuksien turvaamiseen, vaan ulottuisi laajemmin turvaamaan
vähemmistöjen kulttuurimuotoja. Siten esimerkiksi säännöksen turvaamaan
saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvat saamelaisten perinteiset elinkeinot, kuten
poronhoito, kalastus ja metsästys (esim. PeVL 3/1990 vp., PeVL 8/1993 vp)2."

Käsillä olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestyksen näkökulmasta HM 14.3
§ on merkityksellinen. Säännös edellyttää julkiselta vallalta aktiivisia toimia mm.
saamelaiskulttuurin suojaamiseen myös elinkeinotoiminnan osalta. Käänteisesti tämä
merkitsee sitä, että sellaiset lait, jotka heikentävät saamelaisten (ja muiden säännöksessä
tarkoitettujen vähemmistöjen) edellytyksiä harjoittaa kulttuurimuotoonsa kuuluvaa
elinkeinoa, ovat helposti ristiriidassa hallitusmuodon kanssa.

HM 14.3 §:llä on merkitystä lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen mm. nyt
toteutuvan yleiskalastusoikeuden suhteen. Yleiskalastusoikeutta ei voida tavallisella lailla
toteuttaa niin laajana tai intensiivisenä, että se haittaa saamelaiselinkeinoon kuuluvan
kalastusoikeuden käyttämistä.

Yleiskalastusoikeutta on tosin merkittävästi rajoitettu juuri arvokkaimpien
kalastusalueiden ja tehokkaimpien pyyntimuotojen osalta. Yleiskalastusoikeuden
laajennuksen valtiosääntöoikeudellista merkitystä (suhdetta kulttuurin suojaan) ei voi
arvioida valtiosääntöoikeuden menetelmin, vaan joudutaan soveltamaan sitä hienosyistä
tulkinta-arsenaalia, jota perustuslakivaliokunta käytti säätäessään viehekalastuksen
yleiskalastusoikeudeksi (liite). Valtiosääntöoikeus ei voi vastata siihen, haittaako
laajentuva pilkkiminen ja uistelu seuran-naisilmiöineen saamelaisten elinkeinotoimintaa
poronhoito mukaan lukien.2

HM 14.3 §:n voidaan ehkä katsoa sisältävän julkista valtaa koskevan, pe-
rusoikeuden käyttöä koskevan toimintavelvoitteen, tässä tapauksessa velvoitteen turvata
saamelaiskulttuuriin liittyvän kalastusoikeuden käyttämistä. Ainakin saamelaiskäräjien
lausuntojen näkökulmasta hallituksen esitystä ei voida pitää tämän tavoitteen
toteutuksena.

5.1. Alkuperäiskansasopimusta koskeva kannanotto ja saamelaisväestön
tunnustaminen perustuslaissa alkuperäiskansaksi.

Eduskunta edellytti vuonna 1995, käsitellessään hallituksen esitystä 248/1994, että
hallitus selvittää ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifiointiesteiden poistamista.
Tällainen selvitys annettiin 1996. Nyt esillä olevaa hallituksen esitystä - kun
perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida lainsäädäntöä myös suhteessa
ihmisoikeussopimuksiin - tulee arvioida ehkä myös tämän lLO:n sopimuksen
näkökulmasta. Sopimus ei tosin ole Suomea sitovana voi-

2 Saamelaiskäräjät ovat korostaneet lisääntyvän pilkkimisen seurauksena todennäköisen moottori-
kelkkailun haittoja porotaloudelle.
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massa, joten välitöntä oikeudellista velvoitetta ei tähän ole. Joka tapauksessa vuoden
1982 kalastuslain ulottaminen saamelaisalueelle saattaa muodostaa lisä-esteen tuon
ihmisoikeussopimuksen ratifioimiselle3.

Alkuperäisväestön aseman suojaksi on säädetty useita kansainvälisoikeudellisia
järjestelyjä. YK:n KP sopimuksen 27 artikla turvaa etnisille vähemmistöille oikeuden
harjoittaa kulttuuriaan. Ihmisoikeuskomitean päätöksen mukaan säännös asettaa
valtiolle velvoitteen tukea vähemmistöjen oikeuksia kulttuuriinsa. Alkuperäiskansojen
osalta tämä todettiin niin ikään.4 Soft law tyyppisenä (ei tiukasti oikeudellisesti
velvoittavana) normina voidaan mainita YK:n vähemmistöjen oikeuksien julistus
vuodelta 1992.

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat Euroopan unioniin liittyessään pöytäkirjan nro 3,
jossa ne vahvistivat velvollisuutensa saamelaisväestöä kohtaan joskin elinkeinotoiminnan
osalta korostettiin poronhoitoa. Pöytäkirjassa todetaan, Suomen ja Ruotsin
sitoutuneen kansainvälisesti ja kansallisesti säilyttämään ja kehittämään
saamelaisten elinehtoja, kieltä, kulttuuria ja elämäntapaa. Perinteisen
saamelaiskulttuurin ja saamelaiselinkeinojen todetaan olevan riippuvaisia
luontaiselinkeinoista, kuten poronhoidosta, saamelaisten perinteisillä asuinalueilla.

Suomea koskeneessa, joskin poronhoitoon liittyneessä ihmisoikeuskomitean
ratkaisussa (UN doc.CCPR/C/52/511/1992) todettiin, että taloudellinen toimeliaisuus,
jotta se olisi sopusoinnussa KP sopimuksen 27 artiklan kanssa, on toteutettava siten, ettei
se estä poronhoitoelinkeinon harjoittamista. Jos kaivosteollisuus kasvaisi suuriin
mittoihin Angelin alueella, tämä rajoittaisi 27 artiklassa vahvistettuja oikeuksia,
erityisesti oikeutta nauttia kulttuurista.

Olen eräässä aikaisemmassa perustuslakivaliokunnalle antamassani lausunnossa
katsonut, että saamelaisten maininta perustuslaissa alkuperäiskansana (HM 51 a § ja
14.3 §) omaa kansainvälisoikeudellisen ulottuvuuden. Valtion vahvistettua
perustuslaissa saamelaiset alkuperäiskansana, se on antanut kansainvälisoikeudellisen
signaalin, jonka mukaan valtio on mukana alkuperäiskansoja koskevissa erityyppisissä
oikeudellisissa järjestelyissä. Saamelaisten oikeusasemaa ei voida säännellä pelkästään
valtiosääntöoikeudellisena kysymyksenä perustuslakien mukaan.

3 Oikeusministeriön lausunnossa Maa- ja metsätalousministeriölle kalastuslain muuttamista tarkoitta-
vasta hallituksen esityksestä 26.9.1997 todetaan ̂ 'Oikeusministeriö viittaa tässä yhteydessä myös
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) piirissä vuonna 1989 hyväksyttyyn alkuperäiskansojen asemaa kos-
kevaan yleissopimukseen (N:o 169), jota Suomi ei ole vielä ratifioinut. Olisi tarpeen selvittää, mitä vaiku-
tuksia mahdollisella sopimukseen liittymiseen olisi yleiskalastusoikeudelle kolmessa pohjoisimmassa
kunnassa (alleviivaus/lS).Ministeriön lausunnossa alleviivattiin sitä, että perustuslakivalokunnan lau-
suntojen 5/1981, 7/1978, 3/1990 ja 30/1993 jälkeen hallitusmuotoon on lisätty saamelaisten asemaa
koskeva 14 §:n 3 momentti. Ministeriö totesi, ettei esityksen säätämisjärjestysosassa ole selvitetty tämän
perusoikeussäännöksen merkitystä lainsäätämisjärjestyksen suhteen. Esillä olevassa esityksessä on
viittaus 14.3 §:ään, muttei arviota sen vaikutuksesta.
4 Yksityiskohtainen selvitys näistä seikoista sisältyy Lauri Hannikaisen artikkeliin Nordic Journal In-
ternational Law 1966 s. 1-71, yllä siteerattua komitean päätöstä kuvataan s. 11. Ks. myös Hannikainen,
Saamelaisten asema kansainvälisessä ja kansallisessa oikeudessa, Oikeuskirja, Kitee 1996 s. 43 ss.
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5.Alueella voimaantuleva kalastuslaki perusoikeusuudistuksen näkökulmasta.

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä omaksuttiin tiukka kanta lainsäädäntövallan
delegointiin perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Perusoikeuden rajoituksista tuli säätää
lailla. Lisäksi valiokunta totesi, että aina kun eduskuntakäsittelyyn tulee uusi laki, joka
muuttaa vanhaa, uusi laki on arvioitava uuden perusoikeussäännöstön näkökulmasta.

Valiokunnan em. kannanotto ei koskenut suoraan nyt esillä olevaa tilannetta:
voimassa olevan lain soveltamisalan alueellista laajentamista. Minusta tilanne on
kuitenkin analoginen vanhan lain (1951 kalastuslaki) korvaamiseen uudella (1982
kalastuslaki), vaikka itse laki muilta osiltaan pysyy entisellään.

Kalastuslain sisältämiä delegointeja on ehkä arvioitava perusoikeuden yk-
sityiskohdista säätämistä koskevan delegointikiellon näkökulmasta. Kalastuslaki
sääntelee monissa suhteissa oikeutta kalastaa, ja se taas on osa maanomistajan tai
vesialueen omistajan omaisuuden suojaa - kuten lukuisista ns. pilkintälau-sunnoista voi
päätellä. Ja jos saamelaisille tunnustetaan maanomistusoikeudesta irrallaan olevia
nautintaoikeuksia kalastukseen pohjoisissa vesissä, myös tässä suhteessa delegointeja on
arvioitava omaisuuden suojan näkökulmasta.

En ole tätä lausuntoa varten käynyt lävitse kalastuslakiin sisältyviä delegointeja.
Kalastusasetusta lukemalla voi havaita, että asetuksen tasolla säädetään merkittävistä
kalastukseen liittyvistä asioista kuten kalastustavoista ja niiden kieltämisestä,
rauhoitusmääräyksistä, kalastuskuntien saannista ja toimivallasta, kalastamisesta
valtion alueella ja sitä tarkoittavista luvista ja sitä koskevasta maksusta, kalastuslain 102
§.ssä säädetyn maksun suuruudesta jne.

6. Kalatalousasioita käsittelevä neuvottelukunta

HM 14 a §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan
jokaiselle oikeus terveelliseen elinympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Pääsääntöisesti tämä toteutunee mm.
kunnallislainsäädännön välityksin sekä erinäisissä kuulemismenettelyissä, joita
ympäristöoikeudessa on voimassa.

Se, että kalatalousasioita käsittelemään perustetaan neuvottelukunta, on askel 14
a.2 §:ssä tarkoitettuun suuntaan. Jäsenet tosin nimetään työvoima- ja
elinkeinokeskuksen päätöksin. 14 b § :ssä säädetään ne tahot, joille varmistetaan edustus
tässä toimielimessä. Siellä ovat kyllä keskeiset intresentit, mm. saamelaiskäräjät
,ammattikalastajat ja kalastusalueet. Edustus, joka kattaa HM 14.b §:n ilmaisun
"jokaisella", tulee ilmeisesti täytetyksi sillä, että toimielimessä on "kunnan" edustaja.
Tosin kaikilla kolmella kunnalla ei ole tätä oikeutta, vaan ilmeisesti yhdellä kerrallaan,
joten muiden kahden kunnan jäsenet jäävät vaille tätä vaikuttamismahdollisuutta.
Hallitusmuodon säännös lienee nyt sovellettavana ensimmäistä kertaa. Ei ole
ennakkotapausta siitä, kuinka tarkasti 14 a §:n 2 momenttia tulkitaan. Säännös on
kirjoitettu valtiolle osoitetun toiminta-



17

velvoitteen muotoon, mutta ohjelmalausekkeen tapaisesti: "on pyrittävä". Tätä silmällä
pitäen katsoisin, että 14 a §:n 2 momentti ei aseta estettä lakiehdotuksen käsittelemiselle
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Ilkka Saraviita

Viittauksia perustuslakivaliokunnan lausuntoihin.

HM 6, omaisuudensuoja, suojattava varallisuus, ihmisoikeussopimukset, omaisuudensuoja,
saamelaiset

Klassikkotapaus: pohjoiset vesialueet. Varsinaisten omistusoikeuksien ohessa
omaisuudensuoja koskee saamisoikeuksia ja muita varallisuusarvoisia etuja kuten nautintaoikeuksia.
Saamelaisväestön " vähintään nautintaperusteisteisin oikeuksiin rinnastettavien oikeuksien "
olemassaolo todettiin, ia niiden vaarantaminen todettiin HM 6 pykälän vastaiseksi. Viitattiin
rotusyrjintäsopimukseen.

Prvl 7/1978

------------------------------------

Saamelaisten oikeudet

Valtion maaomaisuuden luovuttamissäännöt eivät estäneet luovuttamasta valtion omistamia ranta-
alueita yksityisille. Samassa yhteydessä käsiteltiin yhdenvertaisuutta (kaikki eivät olleet saajina
samassa asemassa"), saamelaisväestön asemaa, omaisuuden suojaa, jokamiehen oikeuksia sekä
kalastamisoikeuden turvaamista.

Prvl 11/1982
--------------------------------------

Hallituksen esityksessä laiksi kalastuslain muuttamisesta ehdotettiin kalastusalueiden ja
kalastuslain mukaista maksujärjestelmää yksinkertaistettavaksi. Lisäksi ehdotettiin, että vuodelta
1982 oleva kalastuslaki tulisi voimaan myös Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa. Esitys sisälsi
yleisin onginta- ja pilkintäoikeuden laajentamisen koko maahan. Säätämisjärjestysperustelujen
mukaan veronluonteista maksua koskevien säännösten (maksun suuruudesta päättäminen
delegointiin valtioneuvostolle) takia laki esitettiin säädettäväksi perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunta viittasi mietintöönsä 17/1990, missä hyväksyttiin se, että oikeuskäytän-
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nössä kehittyneet verolakeja koskevat periaatteet kirjoitetaan hallitusmuotoon. Delegoinnin vuoksi
lakiehdotus oi» poikkeus HM 61§:n säännöksestä. Sensijaan se, että lakiehdotuksessa säädettiin
kalastuksenhoitomaksun käyttötavoista, ei vaikuttanut käsittelyjärjestykseen.

Viittauksin lausuntoihin 7/1978 ia 5/1981 valiokunta totesi, että pohjoisten kuntien
poikkeusasema johtui osaltaan saamelaisväestön oikeusasemasta. Niissä oli todettu, että
lainsäädäntö saattoi vaikuttaa mm. saamelaisväestön oikeuksiin siten, että laki oli säädettävä
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Esillä ollut kalastuslain soveltamisalan laajennus olisi siten
ristiriidassa perustuslain kanssa samoista syistä. Valiokunnan " mielestä kyseistä muutosta ei
kuitenkaan pidä toteuttaa edes perustuslainsäätämisjärjestyksessä". Taustaksi valiokunta viittasi
ILO.n sopimukseen alkuperäiskansojen oikeusasemasta ia muihin lausunnossa 3/1990 mainittuihin
sopimuksiin.

Valiokunta ei voinut asian kiireellisyyden takia käsitellä esityksen johdosta annettuja
lakialoitteita (joissa esitettiin entistä laajempia yleiskalastusoikeuksia/IS).Valiokunta totesi myös, että
meneillään oleva vaalikausi on toinen, jolloin eduskunnassa on pyritty noudattamaan sääntöä, jonka
mukaan lakialoitteista ei pyydetä lausuntoa, ellei asianomainen valiokunta ole päättänyt ryhtyä
lainsäädäntötoimiin aloitteen johdosta.

Prvl 30/1993
------------------------------------------------------------------------------------

Saamelaiset, kulttuuri-itsehallinto, HM 51 a §, Euroopan unioni.

Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että saamelaisten oikeus muihin väestöryhmiin nähden
yhdenvertaiseen kohteluun turvataan etnisen kulttuuri-itsehallinnon pohjalta. Hallitusmuotoon
lisättäväksi ehdotetun säännöksen mukaan saamelaisille alkuperäiskansana turvataan saamelaisten
kotiseutualueella omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva kulttuuri-itsehallinto, jonka perusteista
säädettäisiin lailla ( laki saamelaiskäräjistä).

Valiokunnan mukaan uusi HM 51 a § olisi luonteeltaan sikäli julistuksen omainen, että se
jättää kaikin osin lailla järjestettäväksi saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvan itsehallinnon. Asiaa
havainnollistaa se, ettei 2. lakiehdotukseen sisälly mitään sellaisia säännöksiä, joiden antaminen
edellyttäisi 1. lakiehdotuksen hyväksymisen.

Kulttuuri-käsite tulee ymmärtää perusoikeusuudistuksen tapaan. Saamelaisten kult-
tuurimuotoon kuuluvat siten saamelaisten perinteiset elinkeinot. Järjestely ei muuta niitä
lainsäädäntöjärjestelyjä. jotka määrittävät, ketkä saavat harjoittaa mm. poronhoitoa saamelaisalueilla.
Muutokset voidaan toteuttaa vain muuttamalla voimassa olevia lakeja. Uudistuksen tarkoituksena ei
ole tarkoituksena saada aikaan muutoksia poronhoidon, metsästyk-sen ia kalastuksen alalla.
Mietinnössä viitattiin Suomen EU-sopimukseen ( mahdollisuus myöntää saamelaisille yksinoikeus
poronhoitoon).

Valiokunta totesi, että perustelujen mukaan uudistus ei poista kaikkia esteitä IL0:n
alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnilta. Valiokunta edellytti, että hallitus laadituttaa selvityksen,
millaisin edellytyksin nämä esteet olisivat poistettavissa sekä viittauksin VJ 53 §:ään edellytti
saavansa selvityksen välittömästi käsiteltäväkseen. Lisäksi edellytettiin sel-
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vitystä siitä, miten saamelaiskäräjien riittävät toimintaedellytykset voitaisiin turvata.

PeVM 17/1994
----------------------------------

Omaisuudensuoja, käyttörajoitus, yleiskäyttö, pilkkiminen, jokamiehenoikeus, perusoi-
keuksien rajoittaminen, lakitasoon pidättäminen, täsmällisyysvaatimus.

Lakialoitteessa oli ehdotettu, että onkiminen ja pilkkiminen tehtäisiin jokamiehenoikeudeksi
ja viehekalastusta varten säädettäisiin läänikohtainen viehekalastusmaksu. Ilman eri lupaa
kysymykseen tulisi viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä vetouistelu lisäksi yhdellä
painovieheellä.

Valtiosääntöoikeudellinen arviointi.

Kalastusoikeudella, joka sisältyy vesialueen omistusoikeuteen, ymmärretään suojattua valtaa
harjoittaa kalastusta määrätyllä vesialueella. Kalastusoikeuteen kuuluvat oikeus vesialueen
taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito. Oikeus kalastaa nauttii
hallitusmuodon 12 §:ssä säädettyä omaisuudensuojaa (viittaus Pe VL 13/1989).

Omaisuus ei ole perustuslain suojaama kaikkia käyttörajoituksia vastaan. Edellytyksenä on,
että rajoitukset täyttävät perusoikeuksien rajoittamisen sallittavuudelle asetettavat yleiset edellytykset
(PeVM 25/1994 s. 4 - 5)

Ehdotettu viehekalastusoikeus täyttää perusoikeuksien rajoituksille yleisesti asetetut lailla
säätämisen sekä rajoituksen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset Viehekalastusoikeuden
taustalla on virkistyskäyttötarve, joka valiokunnan mielestä on harrastuksen levinneisyys huomioon
ottaen sellainen tärkeä yhteiskunnallinen tarve, jota voidaan pitää perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttävänä perusteena omaisuuden käyttörajoitukselle.

Merkittävää on aiheutuva omaisuuden käyttörajoituksen laajuuden arviointi. Siihen liittyy
myös suhteellisuusvaatimus. Kysymys on siitä, loukkaako rajoitus omistajan oikeutta omaisuutensa
normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Lakiehdotus rinnastuu onkimisen ja pilkkimisen
sallimiseen yksityisellä vesialueella. Tästä on säädetty tavallisella lailla. Viehekalastusoikeus ei
merkitse omaisuudensuojan ytimeen ulottuvaa rajoitusta, mikä voitaisiin toteuttaa vain perustuslain
säätämisjärjestyksessä.

Rajoituksen tule olla suhteellisuusvaatimuksen mukainen. Tämä merkitsee sitä, että ra-
joitusten tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi ja että rajoitukset eivät
saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan
yhteiskunnallisenintressin painavuus suhteessa omaisuudensuojaan. Huomiot on siten kiinnitettävä
viehekalastuksen tehokkuuteen, kalakannan laatuun ja määrään , vesialueen pysyvään tuottoon ja
kalastusoikeuden haltijan tarpeisiin, menetyksiin ja kustannuksiin (viittaus PeVL 5/1981).
Kysymyksessä oli onkimista ja pilkkimistä tehokkaampi kalastustapa. Valiokunta luetteli saalismääriä
ja niitä kalalajeja, joihin toiminta kohdistuu., usein myös istutettuihin kalakantoihin. Vaikka
kysymyksessä oli merkittävä puuttuminen omaisuudensuojaan, oikeudelle asetettiin laissa merkittäviä
rajoituksia, jotka valiokunta luetteli. Rajoitukset huomioon ottaen on ehkäisty lainsäädännön keinoin
riittävästi se, että viehekalastus muodostuisi uhaksi kalakannalle. Omistajalle säilyi oikeus vesialueen
käyttöön. Välttämättömyyskriteeri täyttyi.

Vesistössä liikkuva kalakanta on valtiosäännön kannalta jatkuvasti uusiutuva varal-
lisuusarvoinen objekti ja kalastusoikeus on luonteeltaan varsin erikoinen omaisuuden laji. Laki voitiin
tässä suhteessa säätää tavallisena lakina.

Saamelaiset, kulttuuri-itsehallinto, HM 51 a § , vähäinen muuttaminen.

Perustuslakivaliokunnan mietintö lepäämään hyväksytystä ehdotuksesta saamelaisten
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kulttuuri-itsehallinnosta. Perustuslakivaliokunta uudisti edellisen samaa asiaa tarkoittaneen
mietintönsä perustelut lakiehdotusten hyväksymiselle (PeVM 17/1994).

HM 51 a 5 on luonteeltaan julistuksen omainen säännös saamelaisille alkuperäiskansana
kuuluvasta kulttuuri-itsehallinnosta kotiseutualueellaan, joka koskee heidän kieltään ia kulttuuriaan.
Nykyisen saamelaisvaltuuskuntaa koskevan asetuksen tasoisen sääntelyn nostaminen lain tasolle on
perusteltua muun ohessa saamelaiskäräjien tehtävien vuoksi. Saamelaiskäräjät toimivat
saamelaisten edustuselimenä heidän kulttuuri-itsehallintoaan koskevissa asioissa, kuten saamen
kieltä ja tällä kielellä saatavia palveluja koskevissa kysymyksissä.

Käsiteltävänä oleva uudistus ei vaikuta siihen, ketkä ovat oikeutettuja harjoittamaan
esimerkiksi poronhoitoa, metsästystä ia kalastusta perinteisillä saamelaisalueilla. Elinkeino-oikeudet
määräytyvät edelleenkin niitä koskevien erityislakien perusteella. Elinkeino-oikeuksien uudelleen
järjestämiseen sitä paitsi kytkeytyisi erityisen ongelmallisia seikkoja, kuten maanomistusolot ja
yksinoikeuskysymykset. Uudistuksella ei tavoitella poikkeavia ratkaisumalleja nykyisin vallitseviin
elinkeino-oloihin.

PeVM 1/1995

           ---------------------------

HM 6, omaisuuden suoja, pakkolunastus, saamelaiset

Klassikkotapaus, Viittaus saamelaisten oikeusasemaan: pohjoisten
vesialueiden kalastuskysymykset on ratkaistava erikseen. Pohjoisissa
koskissa ja tekoallasalueilla syntyi tilanteita, jolloin omistusoikeutta
rajoitettiin HM 6 pykälän vastaisesti. Kalastuskunnat olivat saamassa
toimivaltuuksia, jotka olivat ristiriidassa perustuslain kanssa.

Prvl 5/1981
-----------------------------------

Poronhoitolain 1 §:n 2 momentin mukaan ministeriö voisi antaa yleisiä rajoittavia määräyksiä
porojen laiduntamisesta metsälain 12 §:ssä tarkoitetulla suojametsäalueella, jos määräykset ovat
välttämättömiä mainitun säännöksen tarkoituksen saavuttamiseksi. Vastaavanlainen suojametsistä
annettuun, nyt metsälakiuudistuksen yhteydessä kumottavaksi tarkoitettuun lakiin viittaava
määräystenantoa koskeva säännös on jo voimassa olevassa poronhoitolaissa, josta
perustuslakivaliokunta aikanaan antoi lausunnon tähän seikkaan kuitenkaan huomiota kiinnittämättä
(PeVL 3/1990).

Poronhoitolain säätämisen jälkeen on tullut voimaan perusoikeusuudistus, johon sisältyvän
hallitusmuodon 14 §;n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ia
kehittää omaa kieltään ia kulttuuriaan. Tämän perustuslainkohdan lisäksi on syytä viitata myös
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklaan. Perusoikeusuudistuksen
perustelujen mukaan saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvat saamelaisten perin-



21

teiset elinkeinot, kuten poronhoito, kalastus ia metsästys ( HE 309/1993). SuojametsäAlueeksi
voitaisiin metsälain 12 §:n nojalla muodostaa alue, jolla metsän säilyminen on tarpeen metsärajan
alentamisen estämiseksi (MmVM 18/1996).

Poronhoitolakiehdotuksen 1 §:n 2 momentti merkitsee sitä, että saamelaisille alkuperäis-
kansana hallitusmuodon 14 §:n 3 momentin perusteella kuuluvia oikeuksia voidaan ainakin sa-
nonnallisesta kovin avoimesti rajoittaa ministeriön päätöksellä, tosin hallitusmuodon 14 a §:ään
liittyvässä tarkoituksessa Ministeriön päätöksen tason käyttäminen ei ole sopusoinnussa sen kanssa,
että perusoikeusrajoituksista tulee säätää lailla Metsälakiesityksestä antamassaan lausunnossa olevaa
lausuntoa vastaavasti valiokunta katsoo tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä tässäkin
tapauksessa olevan, että poronhoitolakiin kirjoitetaan nimenomainen sääntö porojen laiduntamisesta
suojametsäalueella ja että ministeriön valtuus antaa muita oikeusnormeja  kytkeytyy tähän
yleissäännökseen.

PeVL 44/1996

-----------------------------------



Mikael Hid6n

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 9.10.1997 KELLO 10
HE 143/97 vp laiksi kalastuslain muuttamisesta

Perustuslain kannalta näyttää ehdotuksessa vaativan huomiota lähinnä vain 129 §:n 4 momentin

kumoaminen, jolla Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueet saatetaan vuoden 1982 kalastuslain

soveltamispiiriin, ja tähän liittyvä 12 §:n muutos, jolla järjestetään noissa kunnissa asuvien

kalastusoikeutta.

Muutosten valtiosääntöoikeudellinen merkitys liittyy siihen, että perustuslakivaliokunta on muutamaan

otteeseen (prvl 7/HE 243(76 vp)/78 vp, prvl 5/HE 214 (80 vp)/81 vp ja prvl 30/HE 1798/93 vp) katsonut,

että maata omistamattomilla paikkakuntalaisilla em. kunnissa on sellaisia oikeuksia kalastukseen, jotka

nauttivat perustuslain omaisuudensuojasäännöksen tarkoittamaa suojaa. Kun nämä oikeudet eivät

valiokunnan mielestä mm. vesipiirirajankäynti-toimitusten keskeneräisyyden vuoksi tulleet turvatuiksi

vuoden 1982 kalastuslain säännöksillä, jätettiin em. kuntien alueet lain ulkopuolelle ja siten vanhan,

vuoden 1951 kalastuslain varaan. Perustuslakivaliokunnan kannanotoissa tarkoitettujen oikeuksien

turvaaminen ehdotetaan nyt toteutettavaksi 12 §:n lisäyksellä.

Jos valiokunnan esittämien kannanottojen katsotaan kuvaavan sen perustuslain turvaaman oikeuden, jonka

säilymisestä tai heikentymisestä ehdotuksessa on kyse, on nähtävästi merkitystä yhtäältä sillä, ulottaako

nyt tehty ehdotus suojan siihen henkilöpiiriin, jota valiokunnan kannanotoissa on tarkoitettu, ja toisaalta

sillä, vastaako tälle henkilöpiirille ehdotuksessa turvattu oikeus sisällöltään (riittävästi) valiokunnan em.

kannanotoissa tarkoitettua oikeutta.

Vuoden 1978 kannanotossaan valiokunta kuvasi nyt puheena olevan henkilöpiirin näin: "...

luontaistaloudesta huomattavan osan toimeentulostaan saavilla maata omistamattomilla



kysymyksessä olevien kuntien asukkailla, joista valtaosa kuuluu saamelaisväestöön, ( on perinteisesti

ollut)...". Vuoden 1981 kannanotossa valiokunta käytti asiallisesti samaa kuvausta, jonka lisäksi

valiokunta hiukan myöhempänä puhui "pääasiassa saamelaisväestölle " kuuluvista vanhoista oikeuksista.

Vuoden 1993 kannanotossa valiokunta toisti sitaattina vuonna 1978 käyttämänsä kuvauksen. Ehdotuksen

12 §:ssä käytetty kuvaus on paljossa samanlainen kuin valiokunnan käyttämät sanonnat, mutta joitakin

eroja voidaan havaita.

Kun valiokunta on puhunut ko. kuntien asukkaista, ehdotuksessa puhutaan ko. kunnissa vakinaisesti

asuvista. Henkilöpiiri ei liene aivan sama. Kun valiokunta puhui luontaistaloudesta huomattavan osan

toimeentulostaan saavista, käytetään ehdotuksessa ilmausta "jotka harjoittavat ammattikalastusta,

kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja". Ehdotuksen käyttämä määrittely lienee tässä laajempi kuin

valiokunnan käyttämä. Ehdotuksessa ei enää, toisin kuin valiokunnan lausumissa, viitata saamelaisuuteen.

Ero on tässä mielenkiintoinen, kun otetaan huomioon, miten valiokunnan tarkoittama kalastusoikeus on

alkujaan selvästi liitetty juuri saamelaisilla olleisiin vanhohin oikeuksiin ja toisaalta se, että saamelaisten

elinkeinojen säilymisellä on katsottu olevan liittymäkohtia alkuperäisväestön asemaa suojaaviin

sopimuksiin ja voidaan nyt katsoa olevan liittymäkohtia myös saamelaisia koskevaan HM 14,3 §:n

säännökseen. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että "lähinnä saamelaisväestöön kuuluvien"- tyyppinen

kriteeri ei oikein sovellu käytettäväksi lakitekstissä osoittamaan oikeutettujen piiriä.

Esitetyillä vähäisillä eroilla ei tässä välttämättä ole suurempaa merkitystä. Ehdotuksen tuskin voidaan

sanoa selvästi kaventavan henkilöpiiriä, jota valiokunnan lausumissa on tarkoitettu. Jos taas ehdotus

laajentaisi ko. henkilöpiiriä, voitaisiin sitä pitää valiokunnan lausumien mukaan ko. suojaa nauttivien edun

kavennuksena vain, jos tämä laajennus sinällään merkittävästi heikentäisi valiokunnan tarkoittaman

henkilöpiirin nyt kyseessä olevaa etua. Tällaisesta vaikutuksesta tässä henkilöpiirin määrittelyssä tuskin

voi olla kysymys.

Kyseessä olevan oikeuden sisältö on valiokunnan kannanotoissa kuvattu sanonnoilla "...on perinteisesti

ollut ja edelleenkin on ...vähintään nautintaperusteisiin oikeuksiin rinnastettava oikeus kalastukseen".

Vuoden 1981 lausunnossa valiokunta puhui myös oikeudesta, "joka sekä ammattikalastuksen että

kotitarvekalastuksen luontoisena nauttii... suojaa". Lakiehdotuksessa kuvataan ko. oikeus niin, että

kyseessä on "oikeus saada korvauksetta lupa kalastuk-



sen harjoittamiseen kunnassa sijaitsevalla valtiolle kuuluvalla vesialueella." Sanonta saattaa käytännössä

toimia yhtä laajana kuin valiokunnan lausumissa on tarkoitettu. Epävarmaksi jää kuitenkin se, mitä

tarkoittaa oikeus "kalastuksen harjoittamiseen". Kuinka selvää on, että tämä sanonta tulee

vastaisuudessakin sisältämään esim. ammattikalastuksen, josta valiokunta puhui vuonna 1981? Ehdotettu

luvanvaraisuus ei hengeltään sovellu hyvin yhteen sen kanssa, että kyseessä on valiokunnan mukaan

suojaa nauttiva oikeus. Jos luvan saamiseen kuitenkin on varaukseton oikeus ja lupa on maksuton, ei

oikein voida puhua oikeuden merkittävästä heikentymisestä. Jos "lupa" tässä palvelee lähinnä seuranta- ja

informaatiotarpeita, olisi ehkä mahdollista käyttää siitä jotakin toista termiä.

Kaiken kaikkiaan näyttäisi ehdotus ainakin pääasiassa turvaavan sen ihmisryhmän sellaisen oikeuden, jota

valiokunnan kannanotoissa on tarkoitettu. Ehdotuksen 12 §:n määrittelyjen yksityiskohtia ja niiden

eroavuuksia valiokunnan lausumiin verrattuna on valiokunnan ehkä kuitenkin syytä vielä tarkastella.

Ongelmallisin yksityskohta on ehkä se, turvaako lupa "kalastuksen harjoittamiseen" tässä riittävästi sen

sisällön, jota valiokunta on lausumissaan tarkoittanut. Hieman ongelmallisena valiokunnan lausumiin

nähden pidän myös sitä, että ehdotus on täysin irrottautunut saamelaisuudesta ja ko. kalastusten

perinteisyydestä tai ylimuitoiseen nautintaan rinnastettavuudesta, joita valiokunnan lausumissa on pidetty

silmällä, ja sen sijaan ulottanut ko. kalastusoikeuden kaikkiin kuntalaisiin, jotka voivat katsoa

harjoittavansa kalastusta ainakin kotitarpeiksi.


