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Päätösvaltaisuus

HE 178/1997 vp työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi
lainsäädännöksi
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on
annettava asiasta lausunto työasiainvaliokunnalle.

HE 135/1997 vp kuntajakolainsäädännön uudistamiseksi
Jatkettu 1 käsittely
Kuultavana:
- Professori Mikael Hiden
Asiasta ei ole kutsuttu lisää asiantuntijoita.

HE 152/1997 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta
Jatkettu 1 käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
Yleiskeskustelu.
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Täysilukuisuus

Ed. Kankaanniemen ja kymmenen muun edustajan kirjelmä, joka sisältää
muistutuksen valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainvastaisuudesta Jatkettu 1
käsittely
Vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutisen muistio "Selvitys mahdollisuuksista
linjanmuutoksiin säästöpankkioikeudenkäynneissä".
Valtiokonttorin selvitys "PM. Maksuvapautuslain (529/80) soveltamisesta".
Kuultavana:
- Pääministeri Paavo Lipponen
Avustajanaan pääministerin eduskuntasihteeri Ulla-Maija Rajakangas Seuraava
kuuleminen on 4.11.

klo 10.15

HE 171/1997 vp laiksi metsänhoitoyhdistyksistä
I käsittely
Kuultavina:
- Ylitarkastaja Pentti Lähteenoja, Maa- ja metsätalousministeriö
- OTL Kalevi Laaksonen
- Professori Ilkka Saraviita
- Professori Kaarlo Tuori
Asiasta ei ole kutsuttu muita asiantuntijoita.



9. HE 92/1997 vp laeiksi hallituksen toimenpidekertomuksen uudstamiseen liittyvien
lakien muuttamisesta

• Jatkettu I käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluonnos.
Yleiskeskustelu.

10. Muut mahdolliset asiat.

11. Seuraava kokous on tiistaina 28.10.1997 klo 10.00.



Il

Perustuslakivaliokunnalle

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä 171/1997 vp laiksi metsänhoitoyhdistyksistä

Pyydettynä lausuntonani esitän kunnioittavasti seuraavan:

Asiassa nousee esille kolme keskeistä oikeusperiaatetta, joiden toteutumista tulisi
arvioida perusoikeuskysymyksenä;

1) Yhdistysvapaus
- positiivinen ja negatiivinen
- yhdistysautonomia
- normien täsmällisyys soveltamisen ennustettavuuden kannalta
- oikeussuojakeinot

2) Taannehtivan lainsäädännön rajoitteet/omaisuuden suoja ?

3) Kilpailun rajoittaminen



Jäljempänä keskityn vain em. näkökohtiin Joiden osalta on lisäksi todettava, että laki-
ehdotus ei edes sisällä selvitystä siitä, miksi vallitsevaa käytäntöä tulisi näiltä osin
muuttaa. Mitä epäkohtia vallitsevasta käytännöstä on ? Esille ei tuoda sitä, että juuri
em. näkökohdissa ehdotus sisältää oikeusjärjestelmämme kannalta hyvin
poikkeukselliset säätelykeinot. Ehdotetut säännökset em. osin ovat siten epäsuhteessa
niihin tavoitteisiin, joita lailla kokonaisuutena on.

Muilta, kuin em. osin en näe ehdotuksessa perusoikeuksiin liittyviä ongelmia. Muilta
osin asiaan otettaneen kantaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle annettavassa
lausunnossa.

1) Yhdistysvapaus HM 10a

Perinteisesti yhdistymisvapaus on nähty ensisijaisesti positiivisena oikeutena eli
oikeutena perustaa yhdistyksiä, asettaa niille tarkoitus ja tavoitteet, toimintatavat sekä
mahdollisuus päästä yhdistyksen yhdenvertaisena jäsenenä yhdistyksen
luottamuselimiin ja jäsenten oikeus valita luottamuselimet vapaana
julkisviranomaisen ohjauksesta. ( " HM 10 a §..."Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus
ilman lupaa ...ja osallistua yhdistyksen toimintaan")

Negatiivisena oikeutena yhdistysvapaus sisältää mahdollisuuden erota yhdistyksestä
eli ns. pakkojäsenyyden kieltona.

Hallituksen esitys täyttää yhdistymisvapauden toteutumisen kannalta sen elementin,
että pakkojäsenyyttä ei ole, koska itsekukin voi ehdotuksen 6 §:n mukaan pelkällä
ilmoituksella erota yhdistyksestä.

Positiivisen yhdistymisvapauden kannalta ehdotus sisältää kuitenkin kyseenalaisia
kohtia, jotka ovat ristiriidassa vallitsevaan oikeuskulttuuriin nähden.

Ehdotus sisältää positiivisen yhdistymisoikeuden (erityisesti yhdistysautonomian)
kannalta myös sellaisia rajoitteita, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (22art) ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (11 art) kanssa

Ehdotus saattaa näin loukata tältä osin oikeusjärjestyksemme perusteita;
yhdistysautonomiaa, yhdenvertaisuutta ja laillisia oikeussuojakeinoja koskevia
periaatteita, minkä lisäksi sen käytännön toteutuksessa (so uhkasakkojen
kohdistaminen) olisi suuria vaikeuksia.

Ehdotuksen mukaan (17§) Metsänhoitoyhdistyksen hallitukseen ei saisi kuulua
henkilöä, jonka muu tehtävä tai asema voi olla ristiriidassa metsänhoitoyhdistyksen
tarkoituksen tai tehtävien kanssa.



Normin sisältö epätäsmällinen

Säännös ei täytä hyvälle lainsäädännölle asettuja vaatimuksia täsmällisyytensä
suhteen. Säännöksestä ei ilmene kuka voisi olla "epäkelpo" ja millä perusteella, ja
kuka asian määrittelee ja mitkä ovat "epäkelvon" tai valinnan tehneiden oikeus-
suojakeinot. Toisaalta säännös loukkaa yhdistymisvapautta ja yhdistysautonomiaa.
Samalla se loukkaa yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta.

Yhdistyslain (16§,23§,27§ ) mukaan yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen
kokous ylimpänä päättävänä elimenä. Yhdistyksen hallituksen jäsenelle ei ole mitään
muita todellisia kelpoisuusehtoja kuin, että hänen on nautittava jäsenistön enemmistön
luottamusta. Yhdistysvapauteen ja -autonomiaan kuuluu niinikään, että mikään
viranomainen ei ohjaa yhdistyksen toimielinten valintoja, vaan yhdistyksen kokous
kantaa asiassa yksinomaisen vastuun. Luottamuspulan syntyessä voidaan yhdistyksen
ylimääräisessä kokouksessa kuka tahansa hallituksen jäsenistä erottaa jopa kesken
toimikautensa.

Nyt ehdotetussa metsänhoitoyhdistyksistä annettavasta laissa näytetään unohtaneen
nämä yhdistysoikeuden perusperiaatteet, jotka ovat kuitenkin osa ihmisoikeuksia.
Näytetään unohtaneen, että metsänhoitoyhdistyskin on perimmiltään yksityis-
oikeudellinen yhdistys. Tältä osin on erityisesti vielä kysyttävä, mitkä ovat niitä
julkisia tehtäviä, joita yhdistyksillä on, ja joilla sanottua säännöstä perustellaan.
Oikeusministeriö on antanut asiasta lausunnon, jonka mukaa metsänhoitoyhdistys ei
ole julkisoikeudellinen yhdistys. Kuinka MMM voi olla asiasta toista mieltä ?

Kelpoisuusvaatimusta koskevan säännöksen täsmällisyysvaatimusten suhteen asia
voidaan rinnastaa mm. virkamieslainsäädännössä toteutettuihin vastaavantapaisiin
säännöksiin. (ks.VirkamL 4:16 tai KuntaL 34§-36 §) Po säännöksissä kelpoisuus-
vaatimukset on tuotu esille täsmällisillä maininnoilla virka-asemasta tms. Toisaalta
kelpoisuuden rajoitukset julkishallinnossa ovat oikeudellisesti täysin eri asemassa
kuin yksityissektorin yhdistystoiminnassa.

Nyt ehdotettu säännös (17§) ei täytä normeille asetettavaa yleistä täsmällisyys-
vaatimusta, vaan jättää tulkinnan lähes mielivaltaiseen tilaan. Kelpoisuuseste voi
säännösehdotuksen tunnusmerkistön perusteella täyttyä jo potentiaalisena "voi olla".
Vaikka ehdotuksen perusteluissa on joitain esimerkkejä säännöksen mahdollisista
soveltamistilanteista, esimerkit eivät kuitenkaan ole lain tulkinnan kannalta
tyhjentäviä/kattavia ja toiseksi ne kuvaavat lähinnä esteellisyystilanteita, eivät
perusteita kelpoisuusehtojen asettamiselle. Perustelujen mukaan lähes mikä tahansa
potentiaalinen esteellisyys johtaisi kelpoisuuden puuttumiseen.

Toisaalta voidaan perustellusti kysyä, eikö tämän asian tulisi olla kokonaan
yhdistyksen oma asia. Yhdistyksen hallitus voi jäävätä konkreettisissa
päätöksentekotilanteissa jokaisen esteellisen henkilön. Viranomaisella ei pitäisi olla
valtaa puuttua yksityisoikeudellisen yhdistyksen henkilövalintoihin. Hallituksen
esityksessä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (1993 HE 309) s. 60
todetaan mm.:



" Yhdistymisvapauden perustana säilyisi yhdistysten sisäinen
itsemääräämisoikeus ja toimintavapaus " sekä " Säännös turvaisi myös
esimerkiksi maataloustuottajien ja yrittäjien sekä kuluttajien ....
järjestäytymistä.

Merkitsisikö ehdotus nyt sitä, että tosiasiassa metsänomistajien järjestäytymisvapaus
poikkeaisi muun ammatillisen järjestäytymisen periaatteista sisäisen autonomian
suhteen.

Uhkasakot "vääristä" henkilövalinnoista

Ehdotukseen sisältyy myös erikoinen sanktiojärjestelmä. Mikäli yhdistyksen
valtuutetut valitsisivat henkilön hallitukseen, jota viranomainen ei pitäisi
hyväksyttävänä, voisi viranomainen asettaa uhkasakon (21§) yhdistykselle /tai
yhdistyksen valtuuston jäsenelle ja sillä painostaa yhdistystä/valtuutettua vaaleissa
vaihtamaan po ei toivottu henkilö toiseen. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että
komitea-mietinnössä: Perustuslaki 2000 ,1997:13 esitetään säännöstä (106 §) , mikä
mahdollistaisi tuomioistuimelle oikeuden antaa etusija perustuslain säännökselle
silloin, kun säännös on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain säännöksen kanssa. On
kuitenkin huonoa lainsäädäntöä säätää näin räikeästi perusoikeuksien vastaista
säännöstä.

Toisaalta säännös loukkaa yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta. Yhdistyksen
jäsenillä ei tämän jälkeen olisi yhtäläistä oikeutta ja mahdollisuutta päästä yhdistyksen
luottamuselimiin. Vaikuttaakin siltä, että säännöksen laatijoilla on pahasti menneet
sekaisin käsitteet "kelpoisuus" ja "esteellisyys" ja, että yleisen esteellisyyttä koskevan
keskustelun perusteella asiaan on haluttu tässäkin yhteydessä puuttua, mutta väärällä
tavalla. Ehdotukseen sisältyvä sekaannus käsitteiden "esteellisyys" ja "kelpoisuus"
välillä korostuu ehdotuksen perusteluja lukiessa. Onhan jo ilman po säännösehdotusta
vallalla kaikissa yhdistyksissä esteellisyyttä koskeva yhdistyslain 37 § :n säännös,
mikä kuuluu:

" Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja
yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian
käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa."

Mitään muuta sääntelyä asian osalta ei tarvita. Ehdotuksen kelpoisuusvaatimusta
koskeva säännös olisi siten täysin tarpeettomana ja perusoikeuksia loukkaavana ja
epätäsmällisenä poistettava.

Uhkasakon toimeenpaneminen

Uhkasakon asettamisen käytännön vaikeuksia ehdotuksessa ei ole lainkaan pohdittu.
Uhkasakkolain 7 §:n mukaan uhkasakko tulee asettaa sille, jolla on tosiasiallinen
mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Tosiasiallinen mahdollisuushan on sillä
yhdistyksen /valtuuston jäsenellä, joka valitsee mahdollisesti suljetussa



lippuäänestyksessä hallituksen jäsenen. Kuinka tällaisessa tilanteessa voitaisiin
langettaa uhkasakko yksityiselle henkilölle, joka on salaisessa vaalissa äänestänyt
viranomaisen "epäkelvoksi" määrittelemää ehdokasta. Uhkasakon tehokas
toimeenpaneminen vaarantaisi valtuuston jäsenen oikeuden salaiseen vaaliin.
Vaikuttaa todella siltä, että asian tarkastelu kansalaisten perusoikeuksien ja
hallintolainkäytön perusteiden kannalta on unohtunut. Kokonaan näyttää unohtuneen
myös se, että uhkasakkoa ei koskaan aikaisemmin Suomen oikeusjärjestelmässä ole
ajateltukaan asettaa "oikeiden" henkilövalintojen turvaamiseksi yksityisoikeudellisissa
yhdistyksissä viranomaisen toivomalla tavalla.

Uhkasakot kuuluvat maailmaan, jossa huolehditaan joistain käytännön konkreettisen
elämän ongelmista, kuten lakisääteisten tai tuomioistuimen päätösten velvoitteista,
rakennusten purkamisesta tai kunnostamisesta, ympäristöongelmista yms .
Yksityisoikeudellisen yhteisön henkilövalintoihin tällaista menettelyä ei tulisi koskaan
ulottaa. Edellä lausutun perusteella katson, että lakiehdotuksesta tulisi poistaa sen 17
§:ssä mainittu kelpoisuusvaatimus.

Oikeussuojakeinot

Ehdotuksesta puuttuu mm. kannanotto sen suhteen, mitkä olisivat valitustiet
tilanteessa, jossa yhdistyksen hallitukseen on valittu henkilö, joka ei täytä 17 §:ssä
mainittua kelpoisuusehtoa. Olisiko valitustienä uhkasakon asettamisen jälkeen
hallinnolliset tuomioistuimet vaiko yhdistyslain 32 §:n mukainen kanne yleisessä
alioikeudessa ja keillä kaikilla olisi kannevalta po tilanteissa? Oikeussuojakeinojen
osalta ehdotus vaikuttaa puutteellisesti valmistellulta.

2) Taannehtiva /omaisuuden suojaa loukkaavaa lainsäädäntöä

Ehdotuksen 7 §:n 3 momentin mukaan yhdistys ei saisi olla suoraan eikä välillisesti
osakkaana tai jäsenenä pääasiallisesti puukauppaa harjoittavassa yhteisössä.
Säännöstä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi vain tästä hetkestä eteenpäin, vaan
säännöstä tultaisiin soveltamaan myös niihin omistusolosuhteisiin, jotka tällä hetkellä
vallitsevat. Tällöin säännös merkitsisi sitä, että yhdistys joutuisi joko eroamaan siitä
metsänhoitoyhdistysten liitosta, jonka jäsenenä se nyt on, tai myymään mahdollisesti
omistamansa osakkeet puukauppaa harjoittavassa osakeyhtiössä tai metsähoito-
yhdistysten liitto joutuu myymään tällaiset osakkeet.

Riittääkö ehdotukseen sisältyvä siirtymäaika 3 vuotta poistamaan tosiasiallisen
myyntipakon omaisuudensuojaa loukkaavan merkityksen (raha-automaateista
säädettäessä siirtymäaika oli 5 vuotta). Toisaalta siirtymäaikakaan ei poista sitä
yhdistysvapautta loukkaavaa merkitystä, minkä laki aiheuttaa yhdistyksen
jäsenyydelle metsähoitoyhdistysten liittoon (eroamispakko tilanteessa, jossa liitto
omistaa puukauppaa käyvän yhtiön osakkeita) ja liiton toiminnan rajoituksiin.

Käsite "välillinen osakkuus" puukauppaa harjoittavassa yhteisössä on epätäsmällinen,
tulkinnanvarainen ja sen toteuttamista on lähes mahdotonta valvoa. Käsitettä ei ole
säännöksessä määritelty riittävästi eikä sille löydy juridista oikeutusta. Yhdistyksen
määräämisvallassa ei ole minkään toisen yhteisön päätöksenteko. Mitenkä siten



voitaisiin yhdistykseen kohdistaa sanktioita (esim. uhkasakkoja) sellaisesta
toiminnasta, josta se ei ole vastuussa, eikä voi siihen vaikuttaa.

Ehdotettu eroamis- tai omaisuuden myyntipakko on peräti poikkeuksellista
lainsäädäntöä, eikä sille ole esitetty minkäänlaista tarvetta. Ehdotus on siten
epäsuhteessa siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja tavoitteisiin, joita
ehdotuksella pyritään säätelemään.

Lakiehdotus voitaisiin omaisuuden omistusrajoituksia koskevilta osin säätää
tavallisena lakina vaikuttamaan vain tästä hetkestä eteenpäin ja siltä osin kuin
ehdotus on tarkoitettu koskemaan myös olemassaolevaa omistusta, laki olisi
säädettävä VPJ67 § mukaisessa järjestyksessä.

3) Kilpailua rajoittava vaikutus

EU-komission 16.12. 1996 myöntämässä "mukavuuskirjeessä" todetaan
epätyydyttävänä tilana se, että toimialalla on keskittynyt ja harvalukinen määrä
ostajia. Kilpailun kannalta olisi suotavaa, että alalle saataisiin useampia toimijoita, ja
siten po lakiehdotuksen tavoitteet, ovat ristiriitaisia EU-kilpailupolitiikan kanssa.
Toisaalta mukavuuskirjettä edeltäneessä kirjeenvaihdossa metsänomistajat ovat
sitoutuneet "aloittamaan neuvottelut jokaisen puuta ostavan pienen ja keskisuuren
yrityksen kanssa, jos nämä niin haluavat." Tämän sitoumuksen täyttäminen kävisi
vaikeammaksi, jos ostajien määrä toimialalla yhä vähenee ja ostajat keskittyvät. Vain
po yritysten avulla puun vienti on mahdollista. Muutos nykykäytäntöön merkitsisi
kilpailun kohtalokasta vähenemistä.

Vaikka kilpailuoikeutta ei kansallisessa lainsäädännössä katsotakaan perusoikeuksiin
kuuluvaksi, on kuitenkin muistettava sen merkitys osana Rooman sopimusta ja sitä
kautta sen säännöshierarkinen asema korostuu ja se muodostaa perusoikeuksiin
rinnastettavan oikeuden.

Lopuksi

- Ehdotuksen 17 §:ään sisältyä yhdistyksen hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimus
loukkaa käytännössä edellä mainittuja positiiviseen yhdistymisvapauteen ja
yhdistysautonomiaan kuuluvia elementtejä, joita olivat yhdistysten jäsenten
julkishallinnosta riippumaton oikeus järjestäytyä eli oikeus vapaasti
enemmistödemokraattisin keinoin valita luottamusmieselimet ia oikeus päästä
(osallistua) yhdenvertaisena näihin tehtäviin.

- Ehdotus siltä osin (7 § 3mom), kuin se käytännössä merkitsisi omaisuuden
myyntipakkoa ja/tai velvollisuutta erota sellaisesta yhdistyksestä, joka omistaa
puukauppaa harjoittavan yhteisön osakkeita, loukkaa omaisuuden suojaa sekä myös
yhdistymisvapautta. Säännös tosiasiallisesti kieltäisi yhdistysten omaa toimialuettaan
laajemman järjestäytymisen.



"Välillinen omistaminen", jopa ilman minkäänlaista määräämisvaltaa, on juridisena
käsitteenä äärettömän epäselvä ja johtaisi vaikeasti ennustettaviin oikeusriitoihin.

- Ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia markkinoihin ja kilpailutilanteeseen ei ole
arvioitu, vaikka on ilmeistä, että ehdotus tosiasiallisesti vähentäisi kilpailua alalla ja
heijastus-vaikutuksineen vaikeuttaisi metsänmyyjien mahdollisuutta täyttää EU-
komissiolle antamansa sitoumukset.

Selvää on, että julkishallinnolla on oikeus ja velvollisuuskin säännellä ja valvoa
veronluonteisten metsänhoitomaksujen käyttöä. Sen sijaan se, että yhdistyksillä on
oikeus metsänhoitomaksuihin, ei ole perusta yhdistysautonomian laajempaan
rajoittamiseen, kuin mitä taloudellinen valvontafunktio edellyttää.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Kalevi Laaksonen
OTL
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ii

Herra puheenjohtaja

Metsänhoitoyhdistyksiä koskevat valtiosääntöoikeudelliset kysymykset näyttävät liittyvän
yhdistymisvapauden tulkintaan HM 10 a §:n suhteen, HM 61 §:ssä säädetyn veronluontoisen
maksun tunnusmerkkeihin ja delegointeihin.

              *

Hallituksen esittämällä lailla korvataan entinen metsänhoitoyhdistyksiä koskenut laki.
Perusoikeusuudistuksesta annetussa mietinnössä valiokunta korosti, että uudistettaessa vanha
lakikokonaisuus, kaikki mahdolliset perusoikeusprobleemat on selvitettävä.
Perusoikeusuudistuksen yhteydessä lainsäädäntöön saattoi jäädä ristiriitoja uusien säännösten
kanssa. Ristiriitoja poistetaan vähittäin, mm. kokonaisuudistuksen ja osauudistusten yksittäisten
säännösten yhteydessä. Metsänhoitoyhdistyksistä annettu, nyt kumottava laki on säädetty
vanhan yhdistymisvapautta koskeneen HM 10 §:n kaudella.
Uusi yhdistymisvapauden sääntely HM 10 a §:ssä eroaa edeltäjästään. Se on tarkempi, ja vanhan
säännöksen rajoitukset (lain ja hyvän tavan vastaisuus) on poistettu. 10 a §:ään on lisätty
nimenomainen maininta siitä, että jokaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen
ja osallistua sen toimintaan. Osa uudistukseen sisältyneestä sääntelystä toteutettiin jo sitä ennen
perustuslakivaliokunnan tulkinnoin. Tällainen oli kielteinen suhtautuminen pakkojäsenyyteen
yhdistyksissä (PeVL 6/1988).
HM 10 a §, kuten sen edeltäjäkin, eivät tee säännöksen sanamuodossa eroa aatteellisten
yhdistysten ja taloudellisten yhdistysten välillä. Vanhaa HM 10 §:äa ja uutta 10 a §:ää
(yhdistymisvapautta) konkretisoi 1919 HM:n järjestelmän aikainen ja sen vaatimukset
täyttäväksi katsottu Yhdistyslaki. Sen ulkopuolelle on jätetty taloudelliset yhdistykset eli
yhdistykset, joiden tarkoituksena on tuottaa välitöntä taloudellista etua tai hyötyä
jäsenilleen. Yhdistyslain l§:n mukaan Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen
yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen.
Tässä suhteessa voimassa oleva yhdistyslaki on ristiriidassa HM 10 a §:n kanssa. Se
kieltää sellaisen yhdistyksen perustamisen, jonka perustaminen on sallittua
perusoikeussäännöksen (HM 10 a.2.§)mukaan. Tosin viimeisin tuomioistuimessa
ratkaistu tätä koskeva tapaus on vuodelta 1994, eli ajalta ennen uutta
perusoikeusjärjestelmää (KKO 1994 A 8, kannabistuotteiden käyttämistä edistämään
tarkoitetun yhdistyksen rekisteröinnin estäminen). Perustuslakivaliokunta on katsonut,
että vannaa säännöstä rajoituksista oli tulkittava perusoikeusmyönteisesti eli tässä
tapauksessa suppeasti (PeVL 6/1988). Hallituksen esittämässä laissa
metsänhoitoyhdistyksistä nämä yhdistykset näyttävät olevan l §:n määritelmän mukaan
taloudellisluontoisia sikäli, että niiden
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tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta
ja heidän muiden tavoitteidensa toteutumista. Ilmeisestikin kysymyksessä on välitön
taloudellinen hyöty yhdistyksen jäsenille. Säännökseen sisältyy myös aatteellisia
tavoitteita (ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä metsien käyttö). Tältä osin sääntelyllä on
yhtymäkohtia HM 14 A §:n luonnonsuojelusäännökseen. Tämä säännös puolestaan
todettiin merkitykselliseksi omaisuuden suojan ja ympäristön suojelun kolliisio
(ristiriita)tilanteessa luonnonsuojelulaista ja metsälaista annetuissa lausunnoissa.
Metsänhoitoyhdistyksiä koskevassa laissa viitataan aatteellisia yhdistyksiä tarkoittavaan
Yhdistyslakiin, jota sovelletaan tietyiltä osiltaan. Tälle ei sinänsä ole
valtiosääntöoikeudellista estettä.

Minkälaista yhdistystoimintaa HM 10 a 1 § koskee?

10 a l.§:n säännös vastaa sisällöltään perusoikeuskomitean ehdottamaa 10 b §:ää (KM
1992:3 s. 262 ss.).
Perusoikeuskomitea piti negatiivisen yhdistymisvapauden kannalta ongelmallisina ns.
pakollisia julkisokeudellisia yhdistyksiä, joista esimerkkinä mainittiin mm.
metsänhoitoyhdistykset. "Vallitseva käsitys erottaa tällaiset erityislainsäädäntöön
perustuvat yhdistykset aatteellisista yhdistyksistä, joita silmällä pitäen yhdistymisvapaus
on perustuslaissa turvattu. Edelliseen toimintaan kuuluu usein julkisen vallan tehtävien
täyttämistä, ja niiden tarkoitus on jo lainsäädännössä määrätty. Siten pakkojäsenyys
tällaisissa yhdistyksissä ei vakiintuneen lainsäädäntökäytännön mukaan ole vastoin
hallitusmuodon 10 §:ää (ks. esim. PeVL 12/1957 vp., PeVL 4/1993 vp., PeVL 3/1990 vp.)."
Valiokunta totesi, että suojattuun yhdistymisvapauteen kuuluu yhdistyksen sisäinen
toimintavapaus. Yhdistyksellä on esimerkiksi vapaus valita jäsenensä. Komitea
korosti, että myös uudessa yhdistymisvapausjärjestelmässä on sisäinen toimintavapaus
turvattu(s.271). Yhdistys voi vapaasti päättää organisaatiostaan. KP sopimuksen 22
artiklassa säädetään yhdistymisvapaudesta ihmisoikeutena, samoin Euroopan
ihmisoikeusyleissopimuksen 11 artiklassa. EY:n parlamentti on antanut 1989 julistuksen
perustavanlaatuisista oikeuksista ja mainitsee siinä yhdistymisvapauden.
Taloudellisten yhdistysten toiminta kuuluu elinkeinovapauden ja taloudellisen
toiminnan vapauden piiriin jääden säännöksen (yhdistymisvapaus) soveltamisalan
ulkopuolelle. Ehdotus ei estäisi vastaisuudessa perustamasta nykyiseen tapaan
lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Myös jäsenyydestä tällaisessa
yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää laissa, joskin yhdistymisvapautta turvaavan
perustuslain säännöksen voidaan tällaisissa, sen pääasiallisen sovellutusalueen
ulkopuolelle jäävissä tapauksissakin, katsoa puoltavan pidättyvää suhtautumista
pakkojäsenyyteen (s.272).
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Komiteamietinnön mukaan yhdistykset jakaantuvat nyt relevantissa mielessä kahteen
luokkaan:
1. Taloudelliset yhdistykset näyttäisivät olevan kokonaan yhdistymisvapauden
ulkopuolella ja niiden sääntely määräytyisi HM 15.1 §:ssä säädetyn elinkeino-
vapauden säännösten mukaan ja
2. Julkisoikeudellinen yhdistys (joka siis ilmeisesti olisi aatteellinen kuten yliop-
pilaskunnat) olisi tavanomaisia laissa sääntelemättömiä yhdistyksiä suppeam-
man perusoikeussuojan piirissä ainakin pakkojäsenyyden suhteen.

* * *
Hallituksen esityksen 309/1993 yhdistymisvapautta koskevat perustelut vastaavat pitkälle
edellä viitattuja perusoikeuskomitean luonnehdintoja (s.60 ss.)." Perustuslain turvaama
yhdistymisvapaus koskee ensisijassa yhdistyslain (503/89) tarkoittamia niin sanottuja
aatteellisia yhdistyksiä. Ehdotus ei estäisi vastaisuudessa perustamasta lainsäädäntöteitse
julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkisoikeudellista tehtävää varten. Myös jäsenyydestä
tällaisessa yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää laissa, mutta yhdistymisvapautta
turvaavan perustus-lainsäännöksen voidaan tällöinkin katsoa puoltavan pidättyvää
suhtautumista pakkojäsenyyteen."
Hallituksen esityksessä ei arvoitu taloudellisten yhdistysten valtiosääntöoikeudellista
asemaa . Kun hallituksen esittämät säännökset vastasivat perusoikeuskomitean
ehdotusta, päättelen, että taloudellisia yhdistyksiä tulee arvioida komitean suosittamaan
tapaan elinkeinovapauden näkökulmasta. Perustuslakivaliokunta ei puuttunut tähän
problematiikkaan (PeVM 25/1993 ).

Elinkeinovapaus ja metsänhoitoyhdistykset

HM 15 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä ammatilla ja elinkeinolla. Säännös tuli perustuslakiin 1995
uudistuksen yhteydessä, joskin jo sitä edeltäneissä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa
oli omaisuuden suojasta johdettu jonkinasteinen suoja elinkeinovapaudelle. Lausuntojen
linjana oli kuitenkin se, että nimenomaisen perustuslain säännöksen puuttuessa
elinkeinonharjoittamista voitiin verraten vapaasti säännellä tavallisessa laissa (mm.
lausunnot alkoholi- ja tupakkamainonnasta). Elinkeinovapautta luonnehdittiin
perusoikeusuudistuksessa lyhyesti. Pääasiallisena ongelmana nähtiin luvanvaraiset
elinkeinot. Perustuslakivaliokunnan käytännössä säännöksen sisältöä on hahmotettu
toistaiseksi lähinnä toteamuksin, että elinkeinovapauden sääntely on toteutettava
lakitasossa. Jos katsotaan, että yhdistymisvapaus ei koske metsänhoitoyhdistyksiä
taloudelli-



13

sina yhdistyksinä, niin hallituksen esitys näyttää olevan ongelmaton, lukuunottamatta
sitä, että lain avoin delegointisäännös asetuksen tasoon on tulkittava suppeasti delegointia
yleisesti perusoikeusyhteydessä koskevien periaatteiden mukaan:
elinkeinonharjoittamisen yksityiskohtaista sääntelyä ei voida toteuttaa asetuksella.
Asetustaso on käytettävissä vain teknisluontoiseen sääntelyyn.

Metsätalous on elinkeinovapauden piiriin kuuluva perusoikeussuojaa nauttiva ammatti
tai elinkeino. Tästä seuraa, että metsäkeskusten, ministeriön ja ehkä myös
metsänhoitoyhdistysten toimivaltaa määrätä tämän elinkeinon harjoittamisen
yksityiskohdista tulee arvioida ns. perusoikeuksien yleisten oppien näkökulmasta. Pääosa
elinkeinotoiminnan sääntelystä tulee suorittaa lakitasossa. Elinkeinovapaus on HM 15.1
§:ssä säädetty ilman lakivarausta. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä annetussa
perustuslakivaliokunnan mietinnössä todettiin, että tällaisessa tapauksessa perusoikeutta
voidaan rajoittaa lakitasossa n perusoikeussäännöstön ns "yleisten oppien " mukaisesti.
Rajoitusmahdollisuudet ovat tällöin kaikista ahtaimmat - esim. suhteessa perusoikeuteen,
joka sisältää lakivarauksen, eli säännöksen, jonka mukaan perusoikeuden käyttämisestä
säädetään lailla. Olen selostetut näitä säännöksiä eilen perustuslakivaliokunnalle jät-
tämässäni kirjallisessa lausunnossa.

Metsänhoitoyhdistykset julkisoikeudellisina yhdistyksinä.

Hallituksen esityksessä metsänhoitoyhdistykset määritellään hallitusmuodon tulkinnan
kannalta hankalalla tavalla :"Oikeudelliselta asemaltaan metsänhoitoyhdistys olisi
yksityisoikeudellinen yhdistys Jolla olisi julkisia tehtäviä. "Kiinnitän huomiota
mielenkiintoisena yksityiskohtana siihen, että perusoikeuskomitea luokitteli
metsänhoitoyhdistyksen (nyt kumottavan lain mukaan) julkisoikeudelliseksi
yhdistykseksi (s.263). Kantaa ei oteta siihen, onko se yksityisoikeudellinen taloudellinen
yhdistys kuten esim. Helsingin puhelinyhdistys ja Dallapé aikanaan.

Julkisoikeudellisen yhdistyksen ominaisuudeksi määriteltiin 1995 HM:n uudis-
tamisvaiheessa se, että ne toteuttavat julkisoikeudellista tehtävää. Metsänhoito-
yhdistyksiin tämä luonnehdinta ei suoranaisesti sovellu, joskin yhdistysten neu-
vontatehtävä voidaan nähdä julkisoikeudelliseksikin.
Jos metsänhoitoyhdistykset katsotaan tällaisiksi osin aatteellisiksi mutta julkis-
hallinnollisia tehtäviä lain mukaan harjoittaviksi yhdistyksiksi, voitanee tehdä seuraavat
jatkopäätelmät:
1. Pakkojäsenyydestä säätäminen on (ylioppilaskuntien tapaan) mahdollista, joskin vain
poikkeustapauksissa. Nyt esillä olevassa lakiehdotuksessa ei toteuteta pakkojäsenyyttä,
mutta tämä säädetään käänteisesti. Metsänhoitomaksua mak-
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sava henkilö on automaattisesti yhdistyksen jäsen, mutta hän voi irroittautua jä-
senyydestä. Kun pakkojäsenyyskin olisi mahdollista tavallisessa laissa, tällainen
merkittävästi lievempi negatiivisen yhdistymisvapauden sääntely voidaan toteuttaa
tavallisella lailla.
2.Lakiin perustuvan yhdistyksen tapauksessa yhdistyksen toimintoja voidaan säännellä
olennaisesti vapaammin, kuin autonomisia yhdistyksiä, perinteisiä aatteellisia yhdistyksiä,
joilla on perusoikeuskomitean tarkoittama yksityisautonomia eli oikeus päättää
organisaatiostaan, tavoitteistaan ja toimintatavoistaan. Ehdotus metsälaiksi sisältää
runsaasti yhdistyksen rakennetta ja toimintaa koskevia säännöksiä, joita ei ehkä voitaisi
säätää tavanomaisten aatteellisten yhdistysten tapauksessa.
Oikeus olla kulumatta yhdistykseen (HM 10 a 12.§) ja metsänhoitoyhdistystä koskeva
jäsenyydestä erottamiskielto (lakiehdotuksen ) eivät näin ajatellen ole ristiriidassa
keskenään. Tavanomaiselle yhdistykselle tuskin voitaisiin tavallisessa laissa säätää
tällaista velvoitetta esim. sietää yhdistyksen tavoitteiden vastaisten jäsenten pysyminen
yhdistyksen jäsenenä.

Metsänhoitomaksu.

Metsänhoitomaksu luonnehditaan hallituksen esityksessä 61 §:ssä tarkoitetuksi veron
luontoiseksi maksuksi Veronluonteiselle maksulle on luonteenomaista, ettei maksaja saa
suoraa ja välitöntä vastinetta maksulleen. Näin on metsänhoitomaksun kohdalla laita
mm. niiden maksuvelvollisten osalta, jotka eivät käytä yhdistyksen palveluja hyväkseen.
Lisäksi maksuvaroja käytetään yhdistyksen päätöksen lisäksi viranomaispäätöksin.
Tällaista maksua koskevat verolakia tarkoittavat periaatteet. Veron määrä on

säädettävä lakitasossa niin tarkasti, että verovelvollinen voi laista päätellä vero-
velvollisuutensa suuruuden. Vain teknisiä, oikeusharkintaan perustuvia delegointeja
sallitaan.
Verolaissa (ja veron luontoista maksua koskevassa) laissa tulee olla säännökset
verovelvollisen oikeusturvasta. Tähän velvoittanee myös nykyinen HM 16 §, jonka
mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen päätettäväksi.
Metsänhoitomaksu - sellaisena kuin se oli nyt kumottavassa laissa - luonnehdittiin
tällaiseksi veronluontoiseksi maksuksi. Maksun määräytymisperuste muutetaan, mutta
se näyttää kattavan laissa säätämisen edellytykset sikäli, että maksutaso määräytyy lain
mukaan. Myös oikeusturvasta on laissa säännöksiä, joskaan 9 §:n 1 kohdassa
tarkoitetusta päätöksestä hehtaarikohtaisen maksun suuruudesta ei saa valittaa (normin
luontoinen päätös, HE s. 31, palsta l). Ym-
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märrän lakiehdotuksen 13 §:n saannoksen maksujen kantomenettelystä siten, että
verotusviranomaisen päätöksestä, jolla maksu lasketaan, voi valittaa, kuten 2 momentissa
säädetään viittauksella.
Hehtaarikohtaisen maksun alentamisen perusteista säädetään metsätalousasiois-sa
toimivaltaisen ministeriön päätöksellä. Tämä delegointi maksun suuruuteen
vaikuttavasta seikasta saattaa olla aineellista lainsäädäntöä joka ylittä HM 61 §:n
rajat eli säännön, että maksun suuruus on oltava laissa (veron suuruuden perusteet
laissa, HM 61 §). 10 §:ssä siirretään metsänhoitomaksusta vapautumisen edellytykset
päätettäväksi asetuksen tasoon, mikä myös voi olla HM 61 §:n vastaista.
HM 61 § tarkoittaa ensisijassa valtiolle kannettavia veronluontoisia maksuja. Säännöksen
soveltaminen metsänhoitomaksuun on useassa suhteessa hankalaa. Kiinnitän tässä
lopuksi huomiota siihen, että maksun suhteen jää harkintavaltaa sikälikin, että vannassa
järjestelmässä sen määritti yhdistyksen syyskokous harkintamarginaalissa 2 - 6 % .

Metsänhoitomaksun alueellinen porrastus ja yhdenvertaisuus.

Metsänhoitomaksun hehtaarikohtaista osaa varten maa jaetaan neljään vyöhykkeeseen,
ja maksun suuruus vaihtelee eri vyöhykkeissä. Tällaiset alueelliset laissa toteutetut erot
ovat usein olleet ongelmallisia perustuslakivaliokunnan käytännössä, joskin tapaukset
ovat yleensä liittyneet asuinpaikkaan, ei tilan sijaintiin kuten nyt.
Hallituksen esityksestä ei maallikko saa täysin selkeää kuvaa, miksi oikeastaan maksujen
suuruus (joka kytkeytyy alueelliseen tuottoon) vaihtelee alueittain. Tälle tulisi olla selkeä
ja hyväksyttävä yhteiskuntapoliittinen perustelu. On kyllä niin, että HM 5.2 § puhuu
"henkilöön liittyvästä syystä", josta ei suoranaisesti ole kysymys. Eriarvoisuutta
maksujen suuruuden suhteen kuitenkin syntyy maksuja maksavien ihmisen välillä, joskin
erot määräytyvät sen mukaan, missä metsälöt sijaitsevat. Lähtökohta on kuitenkin
alkuperäistä HM 5 §:ää vastaava säännös 5.1 §:ssä, jonka mukaan "Ihmiset ovat
yhdenvertaisia lain edessä"

Delegointi.

Lakiehdotuksen 23 §:n mukaan "Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta
annetaan asetuksella". Hallituksen esityksen liitteenä on asetusluonnos. Sen 11 §:ssä on
subdelegointi, eli lainsäädäntövallan jatkosiirto:" Metsätalous-asioissa toimivaltainen
ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta".
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Katsotaanpa metsänhoitoyhdistysten sääntely yhdistymisvapauden sääntelyn tai
elinkeinovapauden perustuslain suojan piiriin, delegoinnilla on perusoikeuteen liittyvänä
hyvin suppeat rajat.
Asetuksen tasossa säädettäisiin mm. metsänhoitomaksusta vapautuksen perusteista ja
siihen liittyvästä koulutustasosta, ja säännös sisältää jatkodelegoinnin ministeriön
päätöksen tasoon. 4 §:ssä säädetään maksuvapauden lakkauttamisen perusteista. 5 §:ssä
säädetään yhdistymisvapauteen liittyvällä tavalla metsänhoitomaksun käyttötavoista. 6
§:ssä säädetään metsäkeskusten metsänhoitomaksuosuuden käyttötavoista. 7 §:ssä
säädetään yhdistymisvapauteen liittyvästä seikasta eli yhdistyksen valtuuston
valitsemisesta, äänioikeusrekisteriä koskevasta oikaisuvaatimuksesta (oikeusturvaan
liittyvä seikka) ja ehdokasasettelusta. Tällaiset seikat on useissa tapauksissa muden
oikeushenkilöiden yhteydessä (mm. osakeyhtiö) säädetty lain tasolla. 11 §:ssä on - kuten
todettu - yleinen subdelegaatio säätää asetuksen tarkoittamista seikoista ministeriön
päätöksin.
Kaiken kaikkiaan delegoinnit, kun ne liittyvät HM 61 §:ssä säädettyihin maksuihin, joista
on säädettävä lailla, sekä yhdistymis- ja elinkeinovapauden käyttämiseen, ovat huomiota
herättävän laajat.

Metsänhoitoyhdistyksen toimintarajoitukset puukaupassa. Laissa toistetaan ja vähän
laajennetaankin nykyisiä puukaupparajoituksia. Tämä liittää lakiehdotuksen tässäkin
kohtaa elinkeinovapauden sääntelyyn. Kun HM 15.1 § on kirjoitettu vahvasti fyysisiin
henkilöihin viittaavaksi, voitaneen tällainen yhdistykseen kohdistuva elinkeinokielto
säätää tavallisella lailla. Yhdistyksen jäsenen elinkeinovapaudesta ei voitane laajentavasti
johtaa tulkintaa, jonka mukaan suoja ulottuisi yhdistyksen tasolle.
Ihmisoikeusyleissopimus ei aseta rajoituksia esillä olevan lain säätämiselle, jos
metsänhoitoyhdistys luokitellaan ei- aatteelliseksi tai julkisoikeudelliseksi (viitattu
perustuslakivaliokunnan lausunto vuodelta 1997 (ylioppilaskunnat). Kuten edellä
todettiin, hallituksen luonnehdinta eroaa perusoikeuskomitean luonnehdinnasta. Vaikka
yhdistys katsottaisiin yksityisoikeudelliseksi, se ei kuitenkaan vaikuttane asiaan, siinä
määrin voimakas yhteiskunnallinen intressi metsänhoitoon ja metsänhoitoyhdistyksiin
liittyy.

ILKKA SARAVIITA
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Viittauksia (yhdistymisvapaus, elinkeinovapaus ja delegointi)
Julkisoikeudellinen yhdistys

Yhdistys on perustettavissa VJ 66 mukaisessa järjestyksessä ja sille määrättävät maksut voivat
olla täysin VJ 68 veroja.

HM 10, 1 § : positiivinen yhdistymisvapaus tunnustettu, negatiivinen yhdistymisvapaus voi-
daan johtaa. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys muodostui pakolliseksi käytännössä.
Metsänhoitoyhdistys julkisoikeudellisena yhdistyksenä, niitäkään ei voida yleensä säätää
pakkojäsenyyteen perustuvina. Vaikka metsänhoitomaksut tulivat yhdistysten käyttöön, se ei
poistanut maksun veroluonteisuutta.

Prvl 12/1957
Julkisoikeudellinen yhdistys

Julkisoikeudelliselle yhdistykselle voidaan uskoa virkatehtäviä.
Prvl 3/1952
-------------------

HM 6, suojattava omaisuus

Hallituksen esittämässä poronhoitolaissa säänneltiin poronhoitoelinkeinoa. Huomiota
kiinnitettiin myös paliskunnan pakkojäsenyyteen (viittaus lausuntoon Prvl 6/1988), Prvl
3/1990
----------------------

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon yhdistyslaista HM 10 pykälän kannalta. Tässä yhtey-
dessä käsiteltiin sitä, mitä " lailla säätäminen " HM 10 pykälän mukaan tarkoittaa. Ositeltiin
alaikäisen asemaa yhdistyksissä, ulkomaalaisia, negatiivista yhdistymisvapautta, delegointia
asetuksen tasoon, YK:n KP-sopimuksen suhdetta yhdistyslainsäädäntöön, jäsenäänestystä
puolueissa, eduskuntavaalien ehdokasasettelussa jne.

Prvl 6/1988
-----------------------

Hallituksen esityksessä 263/1996 yliopistolaiksi ehdotettiin 20 yliopistoista ja korkeakouluista
annettua lakia korvattavaksi yhdellä lailla.
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Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys todettiin perustuslain mukaiseksi HM 10 a §:n 2 momentin
nimenomaisesta säännöksestä huolimatta. Perustuslain kirjaimen mukaan ns. negatiivinen
yhdistymisvapaus on sinänsä turvattu. Perusoikeusuudistuksen esitöistä oli todettu, että
vastaisuudessakin voidaan perustaa julkisoikeudellisia yhdistyksiä, ja pakkojäsenyydestä,
joskin tuli suhtautua pidättyvästi pakkojäsenyyteen. Sinänsä tulisi etsiä muita kuin
pakkojäsenyyteen perustuvia ratkaisuja (viittaus metsästyslain 64 S/riistanhoitoyhdistykset).
Ylioppilaskunnan julkiset tehtävät tuli kuitenkin luetella laissa. Pakkojäsenyyttä ei
suoranaisesti voitu arvostella myöskään Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 11 artiklan
näkökulmasta. Ihmisoikeustoimielinten ratkaisujen mukaan olennaista on. onko kysymys
yksityisoikeudellisesta vai julkisoikeudellisesta yhdistyksestä. Sopimuksen 11 artiklassa on
katsottu yhdistyksillä tarkoitettavan yhteisen päämäärän vuoksi vapaaehtoisesti perustettuja
yhteenliittymiä, eivätkä julkisoikeudelliset yhdistykset siksi kuulu artiklan alaan.
PeVL 3/1997
-----------------------------

Hallituksen esityksessä 77/1997 ehdotetaan säädettäväksi kiinteistörahastolaki.
Valiokunnan kannanotot.
7 momentin säännös koski kiinteistöarvioitsijain toimintaa valvovaa yhdistystä ja on siten yh-
teydessä hallitusmuodon 10 a §:n 2 momenttiin. Tämä ministeriön säädösvaltaa koskeva ehdo-
tus jää täsmällisyysvaatimuksen kannalta liian avoimeksi ja epämääräiseksi ja on siksi
poistettava.
PeVL 20/1997
-------------------------

Negatiivinen yhdistymisvapaus

Hallituksen esittämässä poronhoitolaissa säänneltiin poronhoitoelinkeinoa. Negatiivisen yhdis-
tymisvapauden katsottiin kuuluvan vain aatteellisten yhdistysten yhteyteen. Kun paliskunta oli
julkisoikeudellinen yhdistys, ristiriitaan HM 10 pykälän kanssa ei jouduttu. Lakiin sisältyvää
saantolupajärjestelmää arvioitiin omaisuudensuojan näkökulmasta (viittaus Prvl 4/1977).

Prvl 3/1990
-----------------------

Yhdistymisvapaus

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon yhdistyslaista HM 10 pykälän näkökannalta. Tässä yh-
teydessä käsiteltiin sitä, mitä tarkoittaa" lailla säätäminen" HM 10 pykälän mukaan. Käsiteltiin
alaikäisen asemaa yhdistyksissä, ulkomaalaisia ja negatiivista yhdistymisvapautta.

Prvl 6/1988
-----------

Yhdistymisvapaus
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Esitys tasa-arvolaiksi toteutti HM 5 pykälää. Valiokunta totesi, ettei laki ollut ristiriidassa HM
10 pykälän kanssa (syrjintä yhdistyksen jäsenyyden suhteen).

Prvl 1/1986
----------------------------------

Yhdistymisvapaus

Valtion virkamieslainsäädännön muutoksen yhteydessä perustuslakivaliokunta arvioi
lakiehdotuksen suhdetta HM 10 pykälässä turvattuun yhdistymisvapauteen.

Prvl 13/1985
--------------
Yhdistymisvapaus

Perusteellinen lausunto uudesta yhdistyslaista.

Prvl 6/1988
------------------------
Hallituksen esityksessä 81/1996 laiksi ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain
muuttamisesta tahdottiin saada aikaan kansalliset säännökset, joita neuvoston ao direktiivit
edellyttivät Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa viitattiin hallitusmuodon 15 §:n 1
momentin säännökseen, jonka tarkoituksena on, että elinkeinon harjoittamisen oikeudellisista
rajoituksista säädetään lailla. Merkittävä osa ampuma-aseisiin, ampumatarvikkeisiin ja aseen
osiin liittyvistä kaupallisista toiminnoista olisivat luvanvaraisia ja eräistä seikoista säädettäisiin
asetuksella.

Onkin olennaisempaa arvioida hallitusmuodon uuden 15 jj:n 1 momentista käsin, nimen
omaan siltä osin kuin tässä perustuslainkohdassa säädetään jokaisella olevan oikeus lain
mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Perusoikeusuudistukseen
johtaneen hallituksen esityksen perustelujen mukaan CHE 309/1993 vp s. 67/11) elinkeinon
harjoittamisen vapauteen kohdistuvista rajoituksista "ehkä ongelmallisin on elinkeinon
harjoittamisen luvanvaraisuus" Perusteluissa todettiin osan luvanvaraisuuksista perustuvan
asetuksen tasoisiin säännöksiin, minkä vuoksi asiaa koskevan lainsäädännön uudistamisen
tavoitteena on ollut luvanvaraisuuden vähentäminen ja elinkeinotoiminnan sääntelyn
hierarkkisen tason nostaminen asetuksesta lain tasolle. Näillä perusteilla on katsottava, että
hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin mainitun säännöksen mukainen pääsääntö on
elinkeinovapaus ia että poikkeuksellisesti luvanvaraisuuskin on mahdollinen, mutta siitä on
aina säädettävä lailla.
Vaatimus luvanvaraisuuden säätämisestä lain tasolla tarkoittaa sitä, että elinkeinovapauden ra-
joittamisvaltaa ei saa delegoida lakia alemmalle säädöstasolle. Tältä kannalta on merkittävää,
että laissa säädettävät perusoikeusrajoitukset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia ja että
rajoitusten olennainen sisältö, kuten luvanvaraisuuden laajuus ja edellytykset, ilmenee laista.
PeVL 15/1996
--------------------



20

Hallituksen esityksessä 192/1996 oli esitetty olevan epäselvää, onko 1. lakiehdotuksen 11. siir-
tymäsäännöksen mukainen velvollisuus hakea arvo-osuusrekisterin pitäjän toimiluvan uudista-
mista ristiriidassa hallitusmuodon 15 §:n kanssa.

Valiokunnan kannanotot
Ehdotettu 11. kohta ei varsinaisesti määrittele uutta luvanvaraisuutta. Vaikka tätä hallituksen
esitystä ei hyväksyttäisi, rekisterinpidon luvanvaraisuus jatkuisi ennen perusoikeusuudistusta
voimaan tulleen lain perusteella. Tässä yhteydessä luvanvararaisuutta voidaan perustella
rekisterinpidon kaikinpuolisella luotettavuudella. Ehdotuksessa sidotaan toimiluvan
uudistaminen voimassa olevan lain 8 §:n lupaedellytyksiin, joita ei olla muuttamassa. Ne ovat
riittävän täsmälliset ja tarkkarajaiset, koska luvan myöntämisen ia samalla epäämisen perusteet
on määritelty selvästi. Näin ollen elinkeinovapautta koskevan sääntelyn laintasoisuus-vaatimus
täyttyy hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin mukaisesti.
Ministeriön lupaharkintaa ei ole mahdollista täyttää lainmukaisen toimilupajärjestelmän
muuttamiseksi esimerkiksi arvopaperikeskuksen monopoliksi.
Voimaantulosäännöksen 11. kohtaan sisältyy erikoinen säännös elinkeinon sääntelystä suunni-
telman avulla. Säännöksen mukaan toimiluvan uudistamista ei ole haettava, jos ministeriö on
uudistamiselle varattuun määräaikaan mennessä vahvistanut suunnitelman arvo-
osuusrekisterien keskittämisestä arvopaperikeskukseen. On selvää, ettei tällainen
suunnitelmaan perustuva sääntely täytä hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin vaatimusta.
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä on se. että ministeriö voisi
vahvistaa suunnitelman jonkin arvo-osuusrekisterin tai joidenkin rekisterien keskittämisestä
arvopaperikeskukseen vain niiden suostumuksen perusteella.
6.lakiehdotus koskee elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettua lakia. Siihen lisättäisiin
täydentävät maininnat sijoituspalvelujen tarjoamisesta ja arvopaperikeskuksen toiminnasta
luvanvaraisina elinkeinoina. Muutettavaksi ehdotetun 3 S:n johdantovirkkeessä mainitaan, että
elinkeinojen harjoittamisesta säädetään myös asetuksella. Tällaisen sääntelyn toistaminen ei
ole asianmukaista perusoikeusuudistuksen jälkeen. Valiokunta katsookin, että pykälän
johdanto-virkkeen takia 6.lakiehdotus on mahdollista käsitellä vain
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tätä parempi vaihtoehto kuitenkin on hylätä koko
lakiehdotus.

PeVL 40/1996
---------------------------------

Valiokunta antoi lausunnon hallituksen esityksestä 163/1996 telemarkkinalaiksi ja laiksi
telehallinnosta annetun lain muuttamisesta.

Valiokunnan kannanotot:

Valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavat kohdat
Luvanvaraisuus teletoiminnassa säilyisi matkaviestinverkossa tarjottavien
televerkkopalveluiden osalta. Luvanvaraisuutta on arvioitava suhteessa hallitusmuodon 15 §;n
1 momenttiin, jossa
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säädetään oikeudesta hankkia toimeentulonsa mm. valitsemallaan elinkeinolla Perusoikeusuu-
distuksen esitöissä pidettiin ongelmallisena elinkeinotoiminnan luvanvaraisuutta (HE
309/1993/1993 s.67). Luvanvaraisuuden katsottiin kuitenkin voivan olla edelleen perusteltua
eräillä aloilla erityisesti terveyden ia turvallisuuden suojaamiseksi.
Luvanvaraisuutta perustellaan esityksessä lyhyesti teknisiin seikkoihin viitaten.
Lupaedellytykset on selkeästi määritelty ja lupaharkinta olisi laillisuusharkintaa, joten
ehdotettu sääntely ei ole ongelmallista elinkeinovapauden kannalta.
PeVL 47/1996
----------------------

Delegoinnista yleisemmin:
Hallituksen esityksessä 47/1996 osuuspankkien yhteenliittymää koskevaksi lainsäädännöksi
ehdotetaan Suomen lainsäädäntöön otettavaksi säännökset EU: n luottolaitosdirektiivien
mukaisesta yhteisvastuuseen perustuvasta osuuspankkien yhteenliittymästä.
Valiokunta oli lausunnossaan 12/1996 arvioinut valtiosääntöoikeudelliselta kannalta
kysymystä aineellisen norminantovallan uskomisesta muun muassa rahoitustarkastukselle,
joka jää varsinaisten lainsäädäntövallan käyttäjien ulkopuolelle (ks. myös PeVL 13/1996).
Vastaava kysymys ajankohtaistuu käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen yhteydessä.
Aineellisella norminantovallalla tarkoitetaan toimivaltaa antaa yleisesti sitovia sääntöjä eli
aineellisia oikeusnormeja, jotka vaikuttavat yksityisten oikeusasemaan tai muuten koskevat
lainsäädännön alaan kuuluvia seikkoja. Tällainen delegointi merkitsee sitä, että valtuuden
saava toimielin voi enemmän tai vähemmän itsenäisesti asettaa yleisiä aineellisia
oikeusnormeja. Tämä ei puolestaan hallitusmuodon 2 §:n säännökset huomioon ottaen
suoranaisesti kuulu toimeenpanovallan käytön piiriin, minkä vuoksi lainsäädäntövallan
delegoinnille on asetettu melko ahtaat rajat. Yleistykseen pyrkien voidaan sanoa, että mitä
täsmällisempi sisällöltään ia rajatumpi soveltamisalaltaan lain valtuutus on. ia mitä vähäisempi
on delegoitavansääntelyn asiallinen merkitys, sitä alemmalle tasolle säädösvaltaa voidaan
siirtää.
Tätä lainsäädäntövallan delegointia koskevaa perusasetelmaa toisaalta hämärtää se, että hallin-
nollista toimeenpanovaltaa on mahdollista käyttää myös määräysten muodossa, esimerkiksi
teknisluontoisina tai muutoin sisällöltään tarkoin rajattuina täytäntöönpanomääräyksinä,
vaikka ne koskisivat ulkopuolisia. Siten kaikessa varsinaisten säädösvallan käyttäjien piirin
ulkopuolelle uskotussa määräystenantovallassa ei ole kysymys lainsäädäntövallan
delegoinnista valtiosääntö-oikeudellisesti merkittävässä mielessä
Yksityisoikeudelliselle toimielimelle eli keskusyhteisölle kuuluisi suhteellisen runsaasti
luonteeltaan hallinnollista toimivaltaa (valiokunta luetteli säännökset). Se sai oikeuden tehdä
velvoittavia päätöksiä,. Keskusyhteisön toimivalta on laadultaan julkisen vallan käyttöön
ainakin rinnastettavaa.
Julkisten tehtävien uskomista yksityisoikeudellisille yhteisöille on vakiintuneesti pidetty mah-
dollisena toteuttaa tavallisella lailla. Nyt oli kysymys suhteellisen laajasta julkisen vallan
lohkosta. Oleellista on, että keskusyhteisön tehtävät ja toimivalta koskisivat sitä
pankkiryhmää, jonka osa keskusyhteisö itse olisi ja että pankkien kuuluminen siihen oli
vapaaehtoista. Ehdotuksen tarkoituksena on luoda lainsäädännöllinen rakenne osuuspankkien
vapaaehtoiselle itsesääntelyjärjestelmälle. Se ei rajoittanut rahoitustarkastuksen
toimivaltuuksien käyttämistä yhteenliitty-



mään nähden, joten sääntelylle ei ollut valtiosääntöoikeudellista estettä. Tästä
toimivaltuudesta tuli kuitenkin säätää itse laissa. PeVL 19/1996

Hallituksen esityksessä 77/1997 ehdotetaan säädettäväksi kiinteistörahastolaki. Valiokunnan
kannanotot.

Lakiehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen ennen muuta lainsäädäntövallan
delegointia tarkoittavien säännösten takia (viittaus lausuntoon 12/1996). Valiokunnan
viimeaikaisessa käytännössä on kiinnitetty huomiota siihen, annetaanko norminantovaltaa
valtioneuvostolle tai sen ministeriöille vai tämän valtiosäännön tai tavanomaisoikeudellisen
käytännön tunnustaman säädösvallan käyttäjien piirin ulkopuolelle ja onko delegoinnissa
kysymys teknisluontoisista ia toimeenpanovaltaan soveltuvista säännöksistä vai
aineellisoikeudellisista normeista. Lisäksi valiokunta on pyrkinyt arvioimaan
delegointivaltuuksia yleisluontoisemman täsmällisyys-avoimuus-perusteen kannalta
Lakiehdotuksessa on tarkempien säännösten antamisvaltaa uskottu asianomaiselle
ministeriölle, mikä on vakiintuneen käytännön mukaan valtiosäännön kannalta mahdollista.
Osa tästä ministeriön säädösvallasta on luoneeltaan selvästi teknistä ja täytäntöönpanoon
kuuluvaa toimivaltaa Ministeriölle ehdotettu norminantovalta ei kuitenkaan kaikin osin
mahdu hallinnollisen toimeenpanovallan rajoihin.
Perustelujen mukaan ministeriö määräisi kiinteistörahaston velvollisuudesta hajauttaa
sijoitustoiminnastaan aiheutuvat riskit. Tämä viittaa siihen, että ministeriö voisi antaa
aineellisia normeja sääntömääräysten sisällöstä ia näin myös kiinteistörahaston toiminnasta.
Käytännön valossa ei ole mahdollista, että ministeriö voi antaa aineellisia normeja esimerkiksi
sijoituspolitiikan sisällöstä, voitonjaon yksityiskohdista jne. Näin laaja norminantovalta
ulottuisi lisäksi hallitusmuodon 15 §:n 1 momentissa suojattuun elinkeinon
harjoittamisoikeuteen, jonka sisällön tulee määräytyä lain mukaan.
13,2 §:n säännös sopii vain suppeasti tulkittuna lainsäädäntövallan delegoinnin
valtiosääntöisiin rajoihin. Tässä mielessä säännöstä voitiin tarkistaa. Eräät valtuutukset
todettiin riittävän täsmällisiksi.
Lakiehdotuksen 18 §:n 2 momentin mukaan ministeriö antaa tarkempia määräyksiä
kiinteistöarvioitsijoiden kelpoisuusvaatimuksista, joista laissa mainitaan riippumattomuus ja
ulkopuolisuus. Pelkästään näiden vaatimusten täsmentäminen ministeriön päätöksellä ei ole
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista.
Saman momentin toisessa virkkeessä kuitenkin ministeriön valtaa laajennetaan oleellisesti
(kiinteistöarvioitsijan kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset). HM 15,1 §:n johdosta asia ei
kuitenkaan voi jäädä ministeriön päätöksellä säädettäväksi, vaan se tulee nostaa lain tasolle.
Myös kiinteistöarvioitsijoiden esteellisyydestä ja salassapidon perusteista tulee säätää lain
tasossa, koska yksityisille kiinteistöarvioitsijoille asetettavat velvollisuudet eivät voi hallinnon
lainalaisuusperiaatteen vuoksi perustua vain viranomaismääräykseen.
7 momentin säännös koski kiinteistöarvioitsijain toimintaa valvovaa yhdistystä ja on siten yh-
teydessä hallitusmuodon 10 a §:n 2 momenttiin. Tämä ministeriön säädösvaltaa koskeva
ehdo-
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tus jää täsmällisyysvaatimuksen kannalta liian avoimeksi ja epämääräiseksi ja on siksi
poistettava.
Ministeriö voisi 23 §:n nojalla antaa tarkempia määräyksiä sellaisista perusteista, joilla
voidaan poiketa rahastolle kuuluvasta tiedonantovelvollisuudesta. Näin avoin
poikkeamisvaltuus on arveluttava valtiosäännön kannalta. Valtuutta tuleekin täsmentää lakiin
otettavin kriteerein, esimerkiksi määrittelyin niistä tarkoituksista, joiden saavuttamiseksi
poikkeuksia voidaan myöntää. PeVL 20/1997



PERUSTUSLAKIVALIOKTJNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä laiksi

metsänhoitoyhdistyksistä (171/1997 vp).

1 . Metsänhoitoyhdistyksen ja sen jäsenyyden oikeudellisesta luonteesta

Hallituksen esityksen perusteluissa katsotaan, että metsänhoitoyhdistykset ovat luonteeltaan

yksityisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden jäsenyys ei ole ehdotuksen mukaan (eikä ilmeisesti

myöskään voimassa olevan lain mukaan) luonteeltaan pakkojäsenyyttä - hallituksen

esityksessä käytetään ilmaisua "automaattijäsenyys. Eräissä suhteissa

metsänhoitoyhdistyksiin kuitenkin sovelletaan yhdistyslaista poikkeavia säännöksiä.

Hallituksen esitys näyttää metsänhoitoyhdistysten ja niiden jäsenyyden oikeudellisessa

luonnehdinnassa olevan ristiriidassa sen kannan kanssa, jonka perustuslakivaliokunta - mm.

V. Merikoskea kuultuaan - esitti lausunnossaan 12/1957 vp. Perustuslakivaliokunnan kanta

perustui nyt relevanteilta osiltaan vieläkin voimassa olevaan v:n 1950 lakiin

metsänhoitoyhdistyksistä (558/1950) ja v:n 1919 yhdistyslakiin. Valiokunta piti

metsänhoitoyhdistyksiä sellaisina yhdistyslaissa tarkoitettuina ns. julkisoikeudellisina

yhdistyksinä, "jotka lainsäädäntötoimenpitein erityisiä tarkoituksia varten järjestetään".

Erityisesti on huomattava, että valiokunta katsoi metsänhoitomaksun, jonka muutkin kuin

yhdistykseen jäseneksi liittyneet metsänomistajat joutuivat maksamaan, muuttavan

jäsenyyden "tosiasiassa pakolliseksi" ja tekevän metsänhoitoyhdistyksestä

"julkisoikeudellisen pakkoyhdistyksen";
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"Metsänhoitoyhdistyksistä annettu laki tarkoittaa luoda järjestelmän, jonka
avulla yleisen edun vuoksi pyritään kohottamaan metsänomistajien
ammattitietoa ja -taitoa, ohjaamaan ja kehittämään metsien hoitoa ja käyttöä
sekä muutoinkin edistämään metsätaloutta. Kuntasta aiheutuviin kustannuksiin
on jokainen metsänomistaja, alussa mainituin rajoituksin, velvollinen
osallistumaan, olipa hän sitten metsänhoitoyhdistyksen jäsen tai ei, muodostuu
metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys siten tosiasiassa pakolliseksi ja metsänhoi-
toyhdistys julkisoikeudelliseksi pakkoyhdistykseksi. metsänhoitoyhdistyksen
julkisoikeudellista luonnetta ei perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan
voi poistaa se, että voimassa olevan lain mukaan yhdistyksen jäseneksi tulo
edellyttää sitä tarkoittavaa hakemusta ... Myöskään ei se, että
metsänhoitoyhdistykset... on säädetty merkittäviksi yhdistysrekisteriin, voi
poistaa sanottujen yhdistysten julkisoikeudellista luonnetta, vaan merkitsee
ainoastaan sitä, että yhdistyslakimme mukaisiin ulkonaisiin puitteisiin on
sijoitettu aineksia, jotka eivät sinne tosiasiassa kuulu ja jotka eivät ole siinä
vallitsevien periaatteiden mukaisia."

Perustuslakivaliokunta kuitenkin korosti lausunnossaan, että "edellä lausuttu ei... merkitse

sitä, etteikö julkisoikeudellisia pakkoyhdistyksiä voitaisi eräin edellytyksin perustaa

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä käsitellyllä lailla, vaan ainoastaan sitä, että tällöinkin

on vältettävä lainsäädännöllisesti sijoittamasta sanotunlaisia yhdistyksiä

yksityisoikeudelliset yhdistykset käsittävän järjestelmämme piiriin".

Perustuslakivaliokunnan 40 vuotta sitten omaksumaa kantaa voi tietysti arvostella tämän

päivän näkökulmasta. Tämä koskee erityisesti valiokunnan kannanottoa, jonka mukaan

velvollisuus suorittaa metsänhoitomaksua tekisi metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä

pakko-jäsenyyden kaltaisen. Oma käsitykseni on, että jäsenyyden luonnetta ja

metsänhoitomaksun suorittamisvelvollisuutta on arvioitava erillisinä oikeuskysymyksinä.

En pidä perusteltuna päätellä metsänhoitomaksun suoritusvelvollisuudesta jäsenyyden

pakollisuutta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 3/1997 ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden

tarkastelussa esittämä viittaus riistanhoitoyhdistykseen on tulkittavissa samansuuntaiseksi

kannanotoksi. Valiokunta selosti lausunnossaan ensin hallituksen perusoikeusuudistusta

koskevassa esityksessään (HE 309/1993 vp) ottamaa kantaa negatiivisen

yhdistymisvapauden nimenomaisesti mainitsevan HM 10.2 §:n ja julkisoikeudellisten

yhdistysten pakkojäsenyyden väliseen suhtee-



seen. Hallitus totesi, että sen ehdotus "ei estäisi vastaisuudessa perustamasta nykyiseen

tapaan lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten ja että

"myös jäsenyydestä tällaisessa yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää laissa". Hallitus

kuitenkin lisäsi että "yhdistymisvapautta turvaavan perustuslainsäännöksen voidaan

tällöinkin katsoa puoltavan pidättyvää suhtautumista pakkojäsenyyteen".

Perustuslakivaliokuntakin korosti, että olisi pyrittävä kehittämään hallitusmuodon 10.2 §:n

sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu

pakkojäsenyyden varaan. Esimerkkinä tällaisesta järjestelystä valiokunta mainitsi

riistanhoitoyhdistystä koskevan metsästyslain 64 §:n.

Riistanhoitomaksu on sikäli rinnastettavissa nykyiseen samoin kuin käsiteltävänä olevassa

hallituksen esityksessä ehdotettuun metsänhoitomaksuun mm. siinä suhteessa, että

suoritusvelvollisia ovat kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttävät henkilöt.

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1.1 §:n mukaan

jokaisen joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna

metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittani suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys taas perustuu hallituksen nyt metsänhoitoyhdistyksiin

ehdottaman kaltaiseen "automaatti-jäsenyyteen". Metsästyslain 64 §:n mukaan näet "jollei

riistanhoitomaksun suorittanut henkilö muuta ilmoita, hänet katsotaan sen

riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, jonka toiminta-alueeseen kuuluvassa kunnassa hänellä on

kotipaikka".

Hallituksen nyt käsiteltävän lakiehdotuksen 6.1 §:ään sisältyvän automaattijäsenyyttä

koskevan säännöksen mukaan "metsänhoitoyhdistyksen jäseniä ovat, jolleivät kieltäydy

jäsenyydestä, metsänomistajat, joilla on hallintaoikeus yhdistyksen toimialueella

sijaitsevaan metsään ja jotka ovat velvollisia suorittamaan siitä metsänhoitomaksun

metsänhoitoyhdistykselle". Mahdollisuus kieltäytyä jäsenyydestä merkitsee käsitykseni

mukaan, että jäsenyyttä ei tule arvioida julkisoikeudellisten yhdistysten pakkojäsenyyttä

koskevien periaatteiden pohjalta ja että ehdotettu jäsenyysjärjestely ei ole ongelmallinen

hallitusmuodon 10.2 §:ssä turvatun negatiivisen yhdistymisvapauden kannalta. Kuten edellä

jo totesin, metsänhoitomaksun suorittamisvelvollisuus ei vielä sinänsä muuta jäsenyyttä

pakkojäsenyydeksi.
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Toinen asia on, että en pidä perusteltuna luonnehtia metsänhoitoyhdistyksiä hallituksen

esityksen tavoin yksityisoikeudellisiksi yhdistyksiksi. Metsänhoitoyhdistykset ovat

yhdistyslain (503/88) 2.2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka on "lailla tai asetuksella

järjestetty erityistä tarkoitusta varten" ja joihin yhdistyslakia "sovelletaan vain sikäli kuin

niin on erikseen säädetty" (2.2 §). Mutta sillä, luonnehditaanko metsänhoitoyhdistyksiä

yksityisoikeudellisiksi vai julkisoikeudellisiksi, ei ole merkitystä niiden jäsenyyden

luonnehdinnan kannalta. Julkisoikeudellisten yhdistysten jäsenyys ei välttämättä ole

luonteeltaan pakkojäsenyyttä.

Jos jäsenyys ja metsänhoitomaksun suoritusvelvollisuus irrotetaan

valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa toisistaan siten kuin olen edellä esittänyt,

lakiehdotuksen 10 §:n säännös maksusta vapautuksen saaneen metsänhoitoyhdistyksen

jäsenen asemasta osoittautuu ongelmalliseksi. Säännöksen mukaan vapautuksen saanut

metsänomistaja ei näet voisi olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Ehdotetun säännöksen voi

katsoa loukkaavan kyseisten metsänomistajien positiivista yhdistymisvapautta siten, että se

on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

2. Metsänhoitomaksusta

Edellä jo tarkastelemassani lausunnossaan 12/1957 vp perustuslakivaliokunta piti

metsänhoitomaksua luonteeltaan verona. Valiokunta perusteli kantaansa seuraavasti:

"Ne tarkoitukset, joihin metsänhoitomaksuista kertyvät varat on määrä käyttää,
ovat valiokunnan käsityksen mukaan sen laatuisia, että verotuloja ja yleensä
julkisia varoja voidaan käyttää niiden toteuttamiseen. Kun lakisääteisten,
valtion tarkoitusperien toteuttamiseksi kerättävien rahasuoritusten
oikeudellista luonnetta ei voi muuttaa, millä tavoin lainsäätäjä katsoo
parhaaksi järjestää tarkoitetun päämäärän saavuttamiseksi tarpeellisten
tehtävien hoitamisen ja kerättyjen varojen välittömän käyttämisen, ei se, että
metsänhoitomaksuista tulleet varat annetaan metsänhoitoyhdistysten ja met-
sänhoitolautakuntien käyttöön, voi poistaa metsänhoitomaksulta sen
veronluonteisuutta."

Hallituksen ehdotuksen mukaan metsänhoitoyhdistyksen toimialueelta kannettavat

metsänhoitomaksut - lukuunottamatta verohallinnolle jäävää korvausta maksujen kannosta

ja tilittämisestä - tilitettäisiin nykyiseen tapaan metsänhoitoyhdistykselle. Toimialueen

ulkopuolelta



kannettavat maksut puolestaan tilitettäisiin metsäkeskukselle (10 §).

Hallitusmuodon nykyistä VI lukua koskevan esityksen perusteluissa viitattiin siihen, että

"eräissä yhteyksissä hallitusmuodossa tarkoitetuksi veroksi on ... tulkittu muullekin kuin

valtiolle kertyvä vero, jos vero kerätään valtion hoitamien tehtävien rahoittamista varten

(esim. perustuslakivaliokunnan lausunnot 12/1957 vp., 2/1960 vp. ja 4/1984 vp.)" (HE

262/1990 vp, s. 9). Veroja koskevaa hallitusmuodon 61 §:n säännöstä täsmennettiin m

hallitusmuodon VI lukua v. 1991 uudistettaessa siten, että se rajoitettiin nimenomaisesti

vain valtion veroihin. Tämä täsmennys on kuitenkin ymmärrettävä rajaukseksi suhteessa

kunnallisiin veroihin. Niinpä hallituksen esityksen mukaan "säännös on ... tarkoitettu

sovellettavaksi laajasti", ja "säännöksen soveltamisalaan kuuluisivat paitsi viranomaiset ja

laitokset, rahastot ja valtion liikelaitokset, myös eräät julkisoikeudelliset laitokset kuten

kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki" (s. 53-54). Vaikka pykäläkohtaisissa perusteluissa ei

nimenomaisesti mainitakaan metsänhoitoyhdistysten kaltaisia julkisoikeudellisia yhdistyksiä

(tai metsäkeskusten kaltaisia sui generis -luonteisia välillisen julkishallinnon yksikköjä)

valtion veroksi luonnehdittavien suoritusten saajatahona, voidaan nähdäkseni perustellusti

olettaa, että uudella säännöksellä ei tarkoitettu muuttaa tässä suhteessa aiemmin

muotoutunutta ja mm. perustuslakivaliokunnan lausunnon 12/1957 vp ilmentämää

tulkintakäytäntöä.

Todettakoon, että perustuslakivaliokunta on tarkastellut veroina mm. riistanhoitomaksua
(13/1990 vp) sekä nykyisen HM 61 §:n voimassa ollessa myös kalastuksenhoitomaksua
(30/1993 vp). Riistanhoitomaksuja kalastuksenhoitomaksu kuitenkin poikkeavat
metsänhoitomaksusta siinä, että ne suoritetaan valtiolle eikä niitä tilitetä suoraan
metsänhoitoyhdistyksiä vastaaville julkisoikeudellisille yhdistyksille.

Verolaissa on nykyisen HM 61 §:n nimenomaisen säännöksen mukaisesti oltava

"säännökset verovelvollisuudesta, veron suuruudesta ja verovelvollisen oikeusturvasta".

Verovelvollisuudesta ja veron suuruudesta on laissa säädettävä "niin tarkasti, että lakia

soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua harkintaa" (näin esim.

PeVL 30/1993 vp).

Maksuvelvollisten oikeusturvaa HM 61 §:n edellyttämällä tavalla suojaavat säännökset

sisältyvät lakiehdotuksen 13 ja 20 §:ään. Lakiehdotuksen 8 §:n säännöksiä, joiden

perusteella
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maksuvelvollisuus ja maksun suuruus määräytyvät, täyttävät nähdäkseni niin ikään HM 61

§:n asettamat vaatimukset. Sen sijaan ehdotuksen 9.1 §:n säännös hehtaarikohtaisen maksun

alentamisesta merkitsee nähdäkseni sellaista veron suuruutta koskevan norminantovallan

delegoimista, joka voidaan toteuttaa vain vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä.

Ehdotuksen mukaan metsänhoitoyhdistyksen toimialueelta kannettavaa hehtaarikohtaista

maksua voitaisiin "erityisestä syystä" alentaa. Alentamisen perusteista säädettäisiin

metsätalousasioissa toimivaltaisen ministeriön päätöksellä. Tämän päätöksen rajoissa

alentamisesta päättäisi metsäkeskus.

Porthaniassa 24.10.1997

Kaarlo
Tuori


