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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 6.11.1997 KELLO 10

HE 171/97 vp laiksi metsänhoitoyhdistyksistä

Valtiosäännön kannalta huomiota vaativat kohdat lakiehdotuksessa liittyvät, kuten perustelujen lopussakin

todetaan, lähinnä kysymyksiin verosta säätämisestä ja yhdistymisvapaudesta.

Ehdotuksen 8, 9 ja 10 §:ssä säädellään metsänhoitomaksusta, sen huojennuksista ja siitä vapauttamisesta.

Kuten perusteluissa viitataan, metsänhoitomaksu on valtiosäännön kannalta tarkasteltuna HM 61 §:ssä

tarkoitettu vero. Se on tässä suhteessa rinnastettavissa esim. riistanhoitomaksuun ja

kalastuksenhoitomaksuun, jotka perustuslakivaliokunta on verraten tuoreissa kannanotoissaan katsonut HM

61 §:ssä tarkoitetuiksi veroiksi (prvl 13/HE 198/90 vp ja prvl 30/HE 179/93 vp). Metsänhoitomaksua

koskevan säätelyn on siten täytettävä HM 61 §:stä johdetut vaatimukset, jotta se voidaan käsitellä VJ 66 §:n

mukaisessa järjestyksessä.

Hallitusmuodon 61 §:n tulkinnassa on perustuslakivaliokunnassa 1950- luvulta lähtien vakiintunut hyvin

selvä käytäntö siinä, mitä vaatimuksia säännös asettaa verosta säätämiselle. Kun Hallitusmuodon

valtiontaloutta koskeva VI luku uudistettiin 1991, oli perustuslakivaliokunnan uudistuksen käsittelyssä

esittämistä lausumista (prvm 17/HE 262/90 vp) pääteltävissä, että valiokunta katsoi uuden säännöksen

pysyttävän vanhan säännöksen soveltamisessa vakiintuneet tulkinnat. Valiokunta on sittemmin ilmeisen

hyväksyvästi toistanut tuolloin esittämänsä myös uudistuksen jälkeisissä kannanotoissa.

Kalastuslakiehdotusta koskeneeseen lausuntoonsa vuoden 1993 valtiopäivillä (prvl 30/93 vp) valiokunta

sisällytti siten seuraavan lainauksen vuoden 1990 mietinnöstään:

"On oikein, että... hallitusmuodossa kirjataan ne vaatimukset, jotka lainsäädäntökäytännössä on
kohdistettu verolain sisältöön. Valiokunnan vakiintuneen kannan mukaan tällaisia vaatimuksia
ovat ensiksikin verovelvollisuuden ja veron
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suuruuden perusteiden säätäminen niin tarkasti, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta
veroa määrättäessä on sidottua harkintaa, ja toiseksi sen säätäminen, miten verovelvollinen voi
saada oikeusturvaa."

Hallitusmuodon 61 §:n kannalta on ensiksi tarkasteltava sitä, miten metsänhoitomaksun suuruun on

ehdotetussa laissa säädelty. Ehdotuksen 8 §:n säännöksessä näyttää kaikki muu seuraavan tarkoin suoraan

säännöksen sanamuodosta paitsi määrittely "koko maan kolmen edellisen kalenterivuoden puukuutiometrin

keskikantohinnan aritmeettinen keskiarvo". Perustelujen mukaan tämän keskiarvon määräisi vuosittain

ministeriö Metsäntutkimuslaitokselta saatujen tietojen perusteella. En tiedä, missä määrin tämän keskiarvon

määräämiseen voisi liittyä harkinnanvaraisuutta. Se kuitenkin vaikuttaa käytännössä varsin selviin seikkoihin

sidotulta toimitukselta. Tässä kohden ehdotettu järjestely on nähdäkseni rinnastettavissa siihen

elintarviketuotteiden valmisteveroa koskeneeseen järjestelyyn, jonka valiokunta vuoden 1989 valtiopäivillä

hyväksyi säädettäväksi tavallisena lakina (prvl 5/E 24/89 vp). Valiokunta totesi tuolloin mm.:

"Lakiehdotuksen mukaan valtiovarainministeriö saa oikeuden päättää kaikista
elintarviketuotteiden valmisteveron laskentaperusteisiin vaikuttavista tekijöistä. Ministeriön
päätösvalta olisi kuitenkin lakisidonnaista. Mitä tulee ministeriön vahvistamaan luetteloon
raaka-aineista ja puolivalmisteista tai niitä vastaavista maataloustuotteista sekä
liiteverotaulukossa mainittujen tuotteiden valmistuksen niin sanottujen keskimääräisreseptien
perusteiden vahvistamiseen, johtuu asian luonteesta, että luettelo ja kyseiset perusteet tulee
vahvistaa asianomaisten tuotteiden todellista valmistusta vastaten. Tältä osin ministeriölle
jäävä harkintavalta on vähäistä ja teknistä. Näistä syistä lakiehdotus ei valiokunnan mielestä
ole ristiriidassa hallitusmuodon 61 §:n kanssa."

Jos valiokunta seuraa tuolloista linjaansa, on 8 §:ssä ehdotettu säännös säädettävä tavallisena lakina.

Ehdotuksen 9 § ja 10 § koskevat mahdollisuuksia huojentaa metsänhoitomaksua tai vapauttaa siitä.

Perustuslakivaliokunta on joitakin kertoja ottanut kantaa siihen, missä määrin HM 61 §:stä johdettu vaatimus

veron määrän osoittamisesta tarkasti laissa sallii sen, että viranomaiselle jätetään harkinnanvaraisia

mahdollisuuksia verovelvollisuutta koskeviin huojennuksiin. Vuoden 1978 valtiopäivillä valiokunta otti

kantaa tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettäviä verohuojennuksia koskeneeseen ehdotukseen

(prvl 11/HE 141/78 vp). Antamassaan lausunnossa valiokunta totesi, että "lakiehdotus antaisi

valtioneuvostolle oikeudellisesti lähes rajoittamattoman harkintavallan myöntää osittainen tai täydellinen

vapautus tai muu



ajateltavissa oleva veronhuojennus lain puitteissa määräämäkseen ajaksi" ja katsoi sen vuoksi, että laki

olisi säädettävissä vain VJ 67 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Vuoden 1982 valtiopäivillä valiokunta otti yleisemminkin kantaa lievennysvaltuuksiin verotuslain

muutosehdotuksen yhteydessä (prvl 17/HE 252/82 vp). Valiokunta totesi mm.:

"Valtuutuksesta yksittäistapauksessa myöntää verovelvolliselle määrätyistä veroista,
veroon rinnastettavista maksuista ja niihin liittyvistä seuraamuksista verovelvolliselle
kohtuusyistä helpotuksia ja lykkäyksiä voidaan noudatetun lainsäädäntökäytännön, joka on
valtiosääntöoikeudellisesti asianmukainen, mukaan säätää lailla. ...Lievennysvaltuuksien
asiallinen ja henkilöllinen ulottuvuus ei kuitenkaan voi olla sellainen, että niiden
soveltaminen saattaa johtaa kysymyksessä olevan lain, jonka säännöksistä lievennys
myönnetään, mukaisen oikeustilan olennaiseen muuttumiseen. Lievennysvaltuuksia
soveltaessaan asianomaisten viranomaisten on lisäksi otettava asianmukaisesti huomioon
hallitusmuodon 5 §:n yhdenvertaisuusperiaate."

Vuoden 1984 valtiopäivillä valiokunta otti maidon kaksihintajärjestelmän yhteydessä kantaa

harkintavaltaan, joka koski vain lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden

aikaisia veron maksamisen ajankohtaa koskevia helpotuksia. Valiokunnan lausunnosta

voidaan tähän lainata seuraava luonnehdinta (prvl 5/HE 37/84 vp):

"...Nyt esillä olevassa tapauksessa kysymys on kuitenkin vähäisestä verotusvaltaa ajatellen
toisarvoisesta sekä verotettavan etuun sidotusta harkintamahdollisuuden käyttämisestä.
Ilmeistä on, että hallitusmuodon 61 §:n mukaan eduskunnalle kuuluva
verolainsäätämisvalta ei tässä tapauksessa olennaisesti muutu, vaikka laki säädettäisiinkin
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  Asiallisesti hyvin vähäisiin poikkeuksiin ulottuva
harkintavalta on sopusoinnussa niiden näkemysten kanssa, joita perustuslakivaliokunta on
aiemmin esittänyt hallitusmuodon 61 §:n osalta."

Vuoden 1991 valtiopäivillä valiokunta otti huojennusmahdollisuuteen kantaa peltoalan perusteella

suoritettavaa vientikustannusmaksua koskevan ehdotuksen yhteydessä (prvl 4/HE 160/91 vp). Ehdotuksen

mukaan maatilahallitus saattoi hakemuksesta alentaa oikeushenkilöön kohdistuvan vientikustannusmaksun

ja siitä vapauttavan kesannoimisprosentin saman suuruiseksi kuin yhtymään ja kuolinpesään lain mukaan

sovellettiin. Valiokunta viittasi huojennusmenettelyn poikkeuksellisuuteen ja siihen että

maksuvelvollisuuden asettavien säännösten mukainen lähtökohta ei huojennussäännöksestä muutu ja

katsoi, että huojennus-valtuus voitiin antaa tavallisessa laissa. Valiokunta ei kuitenkaan pitänyt

huojennussäännöstä asianmukaisena siltä osin "kuin siinä on jätetty kokonaan sääntelemättä, missä

tarkoituksessa
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- esimerkiksi kohtuussyistä - huojennuksia voitaisiin myöntää" ja katsoi, että lakia olisi "syytä täydentää

tällaisin tarkoitussäännöksin."

Metsänhoitomaksun huojennusta koskevaan 9 §:n säännökseen sisältyy 1 momentissa selvä valtuutus

harkinnanvaraiseen huojennuksen myöntämiseen. Valiokunnan käytännön valossa tällainen

huojentamisvalta voitaisiin nähdäkseni hyväksyä tavallisessa laissa ehkä kuitenkin sillä edellytyksellä, että

säännökseen lisätään edes yleinen lausuma siitä, missä tarkoituksessa, minkälaisten tavoitteiden

saavuttamiseksi tai huomioon ottamiseksi huojennus voidaan myöntää.

Ehdotuksen 10 §:n mukainen vapautusvalta on äskeistä huojennusvaltaa merkittävämpi. Vapaus voi

koskea koko metsänhoitomaksua enintään 10 vuoden ajaksi. Säännös ei suoraan totea vapautuksen

tarkoitusta, mutta vapautuksen myöntämismahdollisuus on liitetty metsän hyvään hoitamiseen.

Säännöksen viimeisen momentin mukaan vapautumisen edellytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella.

Kokonaisvapautus ehkä 10 vuoden ajaksi ilman tavoitteen asettelua itse laissa vaikuttaa huomattavalta

harkintavallalta. Tällaisenaan säännös näyttää sallivan sen, että eri metsäkeskusten alueella voi muodostua

erilaisia käytäntöjä. Minulla ei ole edellytyksiä arvioida, miten poikkeuksellisiksi vapautukset tulisivat

muodostumaan koko metsänhoitomaksun suorittamiseen velvollisten joukkoon nähden. Minusta lain

tasolla näin väljäksi jätetty vapautusvalta ei ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä valiokunta on lausunut

huojennusmahdollisuuksista ja minkälaisia huojennuksia se on hyväksynyt tavallisessa laissa. Alaa

tuntematon voisi kysyä, eikö lakitekstissä voitaisi (tarkemmin) osoittaa tavoitteita ja rajojakin

vapautukselle, ts. ottaa itse lakitekstiin jotakin siitä ehkä ohjaavaksi ajatellusta aineistosta, joka nyt on

perusteluissa.

Toinen valtiosääntöä koskeva kysymys ehdotuksessa on 6 §:ssä säädelty jäsenyys metsänhoi-

toyhdistyksessä. Kuten valiokunta on yliopistolain käsittelyssä viime keväänä (prvl 3/HE 263(6 vp)/97 vp)

todennut, ei yhdistysvapautta koskeva uusi HM 10 a § ja siinä oleva maininta oikeudesta olla kuulumatta

yhdistykseen vielä ehdottomasti kiellä pakkojäsenyyttä sellaisessa yhdistyksessä, jota voidaan pitää

asemaltaan ja tehtäviltään julkisoikeudellisena. Tällaistenkin yhdistysten osalta on perusoikeusuudistuksen

säätämisessä (HE 309/93 vp) lähdetty siitä, että yhdistysvapaus kuitenkin puoltaa "pidättyvää

suhtautumista pakkojäsenyyteen."



Jos luen säännösehdotusta oikein, metsänomistajalla on varaukseton oikeus kieltäytyä jäsenyydestä ja

varaukseton oikeus erota yhdistyksestä. En pidä kieltäytymisoikeutta sinänsä tässä yksin ratkaisevana. Jos

saa kuvitella kärjistetyn esimerkin, sellainen laki, jolla säädettäisiin vaikkapa kaikki valtion palveluksessa

olevat kuulumaan tiettyyn puolueeseen, olisi mielestäni perustuslainvastainen siitä huolimatta, että samalla

säädettäisiin oikeus omalla ilmoituksella kieltäytyä jäsenyydestä. Tässä tapauksessa on kuitenkin kysymys

vain tiettyä tarkoitusta varten perustettavasta, vain tiettyjä tehtäviä hoitavasta julkisoikeudellisesta yhdis-

tyksestä ja ihmisryhmästä, joka selvin asiallisin perustein voidaan liittää tällaisen yhdistyksen toimintaan.

Tällaisessa tilanteessa se, että ihmiseltä vaaditaan omia positiivisia toimia sen estämiseksi, että hänestä

tulee jäsen, on yhdistysvapautta koskevan perustuslainkohdan kannalta nähdäkseni hyväksyttävää.

Ehdotuksen 6 §: säännös voidaan tämän mukaan säätää -tavallisena lakina.

Paria muuta kohtaa ehdotuksessa on ehkä syytä vielä lyhyesti kommentoida. Ehdotuksen 7 §:n 1

momentin jälkimmäisen virkkeen suhteen jäin epävarmaksi siitä, minkälaisia valtuuksia säännös antaa

metsänhoitoyhdistykselle tehdä sopimuksia energiapuun ja toimialueen pienyrityksille jalostustoimintaa

varten toimitettavan puun osalta. Kun en tunne kenttää, ymmärrän ehkä väärin, mutta säännöksen

sanamuoto näyttäisi viittaavan siihen, että metsänhoitoyhdistys voisi ilman metsänomistajan valtuutusta

tehdä ko. sopimuksia metsänomistajan omistamista puista vaikkakin kai hänen lukuunsa. Jos näin on,

ehdotuksen kohta on omaisuuden suojan kannalta ongelmallinen.

Ehdotuksen 26 §:ssä olevien siirtymäsäännösten lopun mukaan eräät vanhan lain mukaiset sopimukset,

jotka ovat ristiriidassa uuden lain kanssa, "tulee purkaa" viimeistään 31.12.1998. Se, ettei voimassaoleviin

yksityisoikeudellisiin sopimussuhteisiin yleensä voida merkittävästi puuttua lainsäätäjän toimin, ei

nähdäkseni välttämättä estä sitä, että lailla luodaan uusia ko. alan yleisiä järjestysluontoisia säännöksiä ja

nämä saatetaan koskemaan myös voimassa olevia sopimussuhteita. Siten ei myöskään välttämättä ole

estettä sille, että vanhoihin sopimussuhteisiin vaikuttavasti kielletään esim. tietynlainen liikesuhde

metsänhoitoyhdistyksen ja puun ostajien välillä. Enemmän ehkä käytännön tason ongelmia voi aiheutua

siitä, mitä kaikkea voi liittyä vaatimukseen purkaa (koko) sopimus ja siihen, että asetettuun määräaikaan

voi jäädä suhteellisen lyhyt aika lain voimaantulosta.



Veli-Pekka Viljanen

HE 171/1997 vp LAIKSI METSÄNHOITOYHDISTYKSISTÄ

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 6.11.1997

1. Yhdistymisvapaus (HM 10 a §)

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys määräytyisi
lähtökohtaisesti automaattijäsenyyden perusteella. Jäseniä olisivat metsänomista-
jat, joilla on hallintaoikeus yhdistyksen toimialueella sijaitsevaan metsään ja
jotka ovat velvollisia suorittamaan siitä metsänhoitomaksun
metsänhoitoyhdistykselle. Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön tai alueen
kaikki omistajat olisivat metsänhoitoyhdistyksen jäseniä. Jäsenyys ei kuitenkaan
olisi muodollisesti pakollinen, vaan edellä mainituilla henkilöillä olisi oikeus
kieltäytyä jäsenyydestä. Jäsenyys päättyisi kirjallisen eroilmoituksen saavuttua
metsänhoitoyhdistykselle, eikä yhdistyksen säännöissä voitaisi rajoittaa henkilön
eroamisoikeutta.

Toisaalta metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä kieltäytyminen ei vapauttaisi
velvollisuudesta suorittaa metsänhoitomaksua. Tämä velvollisuus määräytyisi
muulla kuin jäsenyyden perusteella. Ehdotuksen 8 §:n mukaan metsätalouteen
käytettävissä olevasta maasta on suoritettava metsänhoitomaksuna metsänomista-
jakohtaista perusmaksua sekä hehtaarikohtaista maksua. 10 §:n mukaan metsän-
hoitoyhdistyksen toimialueelta kannettavista metsänhoitomaksuista tilitetään
metsänhoitoyhdistykselle 98 %, loppuosan mennessä verohallinnon kustannusten
korvauksiin. Siten metsänhoitomaksut menevät käytännössä kokonaisuudessaan
metsänhoitoyhdistykselle.

Ehdotettua järjestelyä on arvioitava hallitusmuodon 10 a §:n 2 momentissa
turvatun yhdistymisvapauden kannalta. Sen mukaan jokaisella on yhdistymisva-
paus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua
tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on
turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen
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valvomiseksi. Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä yhdistymisva-
pauden käyttämisestä annetaan lailla.

HM 10 a § turvaa siten myös negatiivisen yhdistymisvapauden, jonka
keskeisenä elementtinä on oikeus olla kuulumatta yhdistykseen ja erota siitä.
Pykälän esitöiden mukaan perustuslain turvaamana yhdistymisvapaus koskee
ensisijaisesti yhdistyslain (503/1989) tarkoittamia ns. aatteellisia yhdistyksiä.
Säännös ei estäisi hallituksen esityksen perustelujen mukaan "vastaisuudessa
perustamasta nykyiseen tapaan lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia
yhdistyksiä julkista tehtävää varten". Perustelujen mukaan "myös jäsenyydestä
tällaisessa yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää laissa (...), mutta
yhdistymisvapautta turvaavan perustuslainsäännöksen voidaan katsoa
puoltavan pidättyvää suhtautumista pakko-jäsenyyteen". (HE 309/1993 vp, s.
60) Huomionarvoista on, että perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen
esityksessä viitataan tältä osin nimenomaisesti myös perustuslakivaliokunnan
lausuntoon 12/1957 vp, joka nimenomaisesti koski metsänhoitoyhdistyksiä.

Tuolloin, vuonna 1957 perustuslakivaliokunta katsoi, että metsänomistajien
velvollisuus suorittaa metsänhoitomaksu merkitsi sitä, että
metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys muodostui "tosiasiassa pakolliseksi" ja
metsänhoitoyhdistys "julkisoikeudelliseksi pakkoyhteisöksi". Valiokunta
päätyi tuolloin siihen, ettei silloinen yhdistymisvapautta koskenut
perustuslainsäännös estänyt tällaista järjestelyä, joka koski tietyn elinkeinoalan
tai muun siihen rinnastettavan toiminnan järjestämistä. Valiokunta korosti
kuitenkin jo tuolloin, ettei valtiosääntö sallinut yleisesti tavallisella lailla
velvoittaa kansalaisia kuulumaan tiettyyn yhdistykseen. Valiokunnan
perusteluissa pantiin tosin tuolloin painoa sille, että silloisessa HM 10 §:ssä ei
nimenomaisesti turvattu negatiivista yhdistymisvapautta (ks. PeVL 12/1957
vp). Tältä osin perusoikeusuudistus on merkinnyt selvää muutosta.

Yleisesti on nykyisen hallitusmuodon 10 a §:n tulkinnassa lähdettävä
mielestäni siitä, ettei yhdistyksen jäsenyyden määräytymisen yleisenä
periaatteena voi olla automaattinen, suoraan lain säännösten perusteella
määräytyvä jäsenyys. Tältä osin ei ole merkitystä sillä, että henkilöllä olisi
oikeus kieltäytyä jäsenyydestä. Yhdistymisvapauden lähtökohtana tulee olla
HM 10 a §:n mukaan vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun
perustuva liittyminen yhdistykseen. Vain näin toteutuu täysimääräisesti
vaatimus, jonka mukaan jokaisella on oikeus kuulua tai



olla kuulumatta yhdistykseen. Tämän mukaisesti yhdistyslain 12 §:ssä
säädetään,. että sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava
aikomuksestaan yhdistykselle. HM 10 a §:n mukaisena lähtökohtana on myös,
että yhdistyksellä tulee olla oikeus päättää jäseneksi ottamisesta. HM 10 a §
turvaa nimittäin myös yhdistyksen sisäistä itsemääräämisoikeutta (ks. HE
309/1993 vp, s. 60).

Jotta näistä lähtökohdista voitaisiin jonkin yhdistyksen osalta tavallisella lailla
poiketa, tulee siihen olla siten erityiset yhdistymisvapauden kannalta
hyväksyttävät perusteet. Perustuslain esitöiden valossa tällaisena perusteena
voi olla lähinnä vain yhdistyksen järjestäminen lailla "julkista tehtävää
varten" (ks. HE 309/1993 vp, s. 60). Tällöinkään sääntelyn lähtökohtana ei
tule olla varsinainen pakkojäsenyys, vaan ensisijaisesti tulee etsiä muita,
yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävämpiä vaihtoehtoja.

Perustuslakivaliokunta on äskettäin tarkastellut negatiivista
yhdistymisvapautta ylioppilaskuntien osalta. Valiokunta piti tuolloin - tosin
tältä osin erimielisenä -mahdollisena säätää ylioppilaskuntien
pakkojäsenyydestä, kuitenkin edellyttäen, että lakiehdotusta täydennettiin
ylioppilaskunnan julkiset tehtävät osoittavin maininnoin eli määrittelyin siitä,
missä tarkoituksessa ylioppilaskunta voi toimia ja ylläpitää pakkojäsenyyttä
siihen kuuluvine jäsenmaksuineen. Perustuslakivaliokunta viittasi
perusoikeusuudistuksen esitöihin ja siihen, että ylioppilaskuntaa oli
vanhastaan pidettävä osana itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja että sillä oli
merkittävä osuus yliopiston hallinnossa. Valiokunta kuitenkin totesi, että
tämäntyyppisissä tilanteissa "tulisi lähtökohtaisesti etsiä perustuslain
sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät
rakennu pakkojäsenyyden varaan". (PeVL 3/1997 vp)

Nyt käsillä olevan ehdotuksen kannalta on huomionarvoista, että valiokunta
viittasi esimerkkinä HM 10 a §:ään paremmin sopivasta järjestelyistä
riistanhoitoyhdistyksiä koskevaan metsästyslain 64 §:ään, jossa on itse asiassa
omaksuttu hyvin samankaltainen järjestely kuin nyt ehdottavassa laissa
metsänhoitoyhdistyksen osalta.1

1 Ks. metsästyslaki (615/1993), 64 § 1 mom.: "Jollei riistanhoitomaksun suorittanut henkilö muuta ilmoita, hänet
katsotaan sen riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, jonka toiminta-alueeseen kuuluvassa kunnassa hänellä on kotipaikka..,"
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Toisaalta olen edellä katsonut, että myös turvautuminen ehdotettuun
automaattijäsenyysperiaatteeseen - riippumatta mahdollisuudesta kieltäytyä
jäsenyydestä - edellyttää erityisiä perusteita, jotta se voitaisiin katsoa HM 10 a
§:n kannalta hyväksyttäväksi ratkaisuksi. Ratkaisevaa käsillä olevan tapauksen
arvioinnissa siten on, onko metsänhoitoyhdistyksillä sellaisia julkisia tehtäviä,
joita perusoikeusuudistuksen edellä selostetuissa esitöissä on esitetty.
Ehdotettu sääntelymalli olisi nimittäin mielestäni ongelmallinen, jos
metsänhoitoyhdistyksiä olisi pidettävä pelkästään normaaleina ns. aatteellisina
yhdistyksinä. Ehdotetun ratkaisun kannalta pidän merkittävänä ehdotuksen 1
ja 3 §:n säännöksiä. 1 §:ssä säädetään metsänhoitoyhdistyksen tarkoituksesta.
Tavoitteena on muun ohella edistää metsätalouden kannattavuutta sekä
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.
Ehdotetun 3 §:n mukaan taas yhdistyksen tehtävänä on tarjota
metsänomistajille niitä palveluja, joita he tarvitsevat metsätalouden
harjoittamisessa, ja järjestää metsänomistajien käytettäväksi tarvittavaa
ammattiapua. Metsänhoitoyhdistysten näin määriteltyihin tavoitteisiin ja
tehtäviin sisältyy käsittääkseni sellaista yhteiskunnan intressissä olevaa
"julkisoikeudellista" ainesta, joka sinänsä näyttäisi muodostavan
hyväksyttävän perusteen normaalista yhdistystoiminnasta poikkeaville
jäsenyysjärjestelyille. Tältä osin voidaan merkitystä mielestäni antaa myös
sille, että metsänhoitoyhdistykset ovat vakiintunut ja olennainen osa
metsätalouden edistämistä tarkoittavaa järjestelmää, eikä kyse siten ole
kokonaan uuden järjestelmän luomisesta.

Ottaen myös huomioon edellä viitatut perusoikeusuudistuksen esityöt sekä
perustuslakivaliokunnan lausunnon 3/1997 vp katson, että
metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden ehdotettu sääntely (6 §) täyttää
yhdistyksen julkisten tehtävien vuoksi HM 10 a §:n vähimmäisvaatimukset,
joskin ehdotettua järjestelyä on pidettävä yhdistymisvapauden kannalta
selvästi poikkeuksellisena järjestelynä. Edellytyksenä sääntelyn toteuttamiselle
tavallisella lailla pidän sitä, että metsänhoitoyhdistyksen julkisista tehtävistä
on säädetty suoraan laissa (ks. ehdotuksen 1 ja 3 §). Kannanotosta ei siten
voida päätellä, että ehdotetunkaltainen automaatti-jäsenyysperiaate olisi
yleisesti HM 10 a §:n mukainen.

Yhdistymisvapauden kannalta arvio ei kuitenkaan voi tyhjentyä tähän.
Merkitystä on tässä suhteessa myös sillä, että metsänhoitoyhdistyksen
jäsenyydestä vapautuminen ei merkitse vapautumista velvollisuudesta
suorittaa metsänhoitomaksua yhdistykselle.



HM 10 a §:n kannalta ei ole yleisesti hyväksyttävä ratkaisu, että henkilöille,
jotka eivät kuulu johonkin yhdistykseen, asetettaisiin lakisääteinen
velvollisuus tukea tällaista yhdistystä, esimerkiksi maksuvelvollisuudella.
Tässä suhteessa tilanne metsänhoitoyhdistysten osalta poikkeaa selvästi niistä
tilanteista, joissa jotakin yhdistystä tuetaan verovaroin. Metsänhoitomaksu on
nimittäin erillinen veronluonteinen maksu, joka tilitetään käytännössä
kokonaisuudessaan metsänhoitoyhdistyksille käytettäväksi näiden toimintaan.

Tällaisen maksuvelvollisuuden säätäminen kaikille metsänomistajille
edellyttääkin mielestäni HM 10 a §:n johdosta sitä, että maksuvelvollisuus
voidaan perustaa yhteiskunnan yleisiin intresseihin ja siihen, että maksut
käytetään metsänhoitoyhdistysten julkisten tehtävien hoitamiseen.
Metsänhoitoyhdistykset eivät myöskään voi rajoittaa palvelujaan jäseniinsä,
jos metsänhoitomaksujen suorittamisvelvollisuus ulottuu laajemminkin
metsänomistajiin. Tältä osin pidän valtiosääntöoikeudellisesti
merkityksellisinä ehdotettuja 4 §:n ja 12 §:n säännöksiä. 4 §:ssä säädettäisiin
yhdistyksen velvollisuudesta kohdella metsänhoitomaksua maksavia
metsänomistajia tasapuolisesti, mikä merkitsee sitä, ettei yhdistys voi rajoittaa
palvelujaan vain jäseniinsä eikä jäsenyys voi vaikuttaa myöskään palvelujen
etusijajärjestykseen. Ehdotetussa 12 §:ssä on määritelty metsänhoitomaksujen
käyttötarkoitukset käsitykseni mukaan hyväksyttävällä tavalla.

Tältä osin on lisättävä, että metsänhoitoyhdistysten lakisääteinen asema ja
niiden julkisoikeudellinen rahoitusjärjestelmä asettavat erityisiä vaatimuksia
yhdistysten toiminnalle, kuten perustuslakivaliokunta on mietinnössään
8/1991 vp todennut. Valiokunta viittasi tuolloin yhdistyksille asetettavaan
tasapuolisuusvaatimukseen. Valiokunta korosti myös sitä, että esimerkiksi
etujärjestön rooli tämän käsitteen yhteiskunnallisessa merkityksessä ei sovellu
metsänhoitoyhdistysten lakisääteiseen asemaan ja rahoitusjärjestelmään. HM
10 a §:n ilmentämien periaatteiden voidaan katsoa tukevan valiokunnan
tuolloista kannanottoa.

Kun otetaan huomioon ehdotettu metsänhoitoyhdistykselle asetettu
tasapuolisuus-velvoite (4 §) ja metsänhoitomaksusta kertyneiden varojen
käytön sitominen lailla säädettyihin metsänhoitoyhdistyksen määrättyihin
tehtäviin (12 §), jotka sinänsä ovat pääosin myös metsänhoitoyhdistykseen
kuulumattomien metsänomistajien intressissä, ja ottaen huomioon
metsänhoitomaksun pitkäaikaisen historiallisen taustan, voidaan ehdotettu
metsänhoitomaksun suorittamisvelvollisuus käsitykseni
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mukaan asettaa tavallisella lailla myös yhdistyksiin kuulumattomille
metsänomistajille HM 10 a §:n estämättä.

Ehdotetussa laissa metsänhoitoyhdistyksen toiminnalle asetettaisiin tiettyjä
rajoitteita, joita ei yleisesti ole asetettu yhdistyslaissa tarkoitetuille
yhdistyksille. Tällaisia olisivat esimerkiksi tietyt toimintarajoitukset (esim. 7
§) ja yhdistyksen hallituksen jäsenille asettavat erityiset
kelpoisuusvaatimukset (17 §). Kuten aikaisemmin on todettu, HM 10 a §
turvaa sinänsä yhdistyksen sisäistä itsemääräämisoikeutta ja toimintavapautta.
Toisaalta metsänhoitoyhdistyksen julkiset tehtävät ja julkisoikeudellinen
rahoitusjärjestelmä merkitsevät sitä, että julkisen vallan tulee myös normaalia
yhdistystoimintaa tarkemmin voida säännellä tällaisen yhdistyksen toimintaa.
En pidä siten yhdistymisvapauden kannalta ongelmallisina
metsänhoitoyhdistysten toiminnan tarkempaa sääntelyä ehdotetulla tavalla.

2. Veronluonteinen maksu (HM 61 §)

Metsänhoitomaksua on pidettävä luonteeltaan veronluonteisena maksuna, jota
on arvioitava hallitusmuodon 61 §:ssä verolaille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Metsänhoitomaksun tällainen luonne on todettu jo
perustuslakivaliokunnan lausunnossa 12/1957 vp.

Hallitusmuodon 61 §:n mukaan valtion verosta säädetään lailla, jossa ovat
säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä
verovelvollisen oikeusturvasta. Pykälän esitöissä todetaan, että säännöksen on
tarkoitettu kirjoittaa ne vaatimukset, jotka lainsäädäntökäytännössä on
kohdistettu verolain sisältöön. Perustuslakivaliokunta totesi tältä osin
säännöstä uudistettaessa, että vakiintuneen käytännön mukaan tällaisia
vaatimuksia ovat" ensiksikin verovelvollisuuden ja veron suuruuden
perusteiden säätäminen niin tarkasti, että lakia soveltavien viranomaisten
harkinta veroa määrättäessä on sidottua harkintaa, ja toiseksi sen säätäminen
miten verovelvollinen voi saada oikeusturvaa" (PeVM 17/1990 vp).

Veron suuruuden perusteiden määräämisen osalta perustuslakivaliokunnan
tulkinta on sekä ennen hallitusmuodon 61 §:n muuttamista nykyiseen asuunsa
että sen jälkeen ollut varsin tiukka. Valiokunta on esimerkiksi katsonut, että
ehdotus, jonka mukaan riistanhoitomaksulle olisi laissa asetettu vain yläraja,
jonka



puitteissa valtioneuvosto olisi päättänyt maksun suuruudesta, merkitsi
kiellettyä veron suuruudesta määräämisen siirtämistä lain tasoa alemmaksi
(PeVL 13/1990 vp). Vastaavasti valiokunta katsoi, että
kalastuksenhoitomaksun suuruuden vahvistamisen jääminen valtioneuvostolle
laissa säädetyn enimmäismäärän rajoissa ei täyttänyt HM 61 §:n vaatimuksia.
Valiokunnan mielestä ristiriita oli poistettavissa, jos kalastuksenhoitomaksun
määrä osoitettiin suoraan laissa tai jos laissa osoitettiin lain voimaantulohetken
aikainen maksun määrä ja lisäksi todettiin, millaisen yksiselitteisen
laskentaperusteen mukaisesti maksun määrä muuttui (PeVL 30/1993 vp).

Vaikka valiokunnan kanta veron suuruudesta päättämisen delegoimiseen on
ollut hyvin tiukka, on valiokunta pitänyt mahdollisena esimerkiksi
kohtuusnäkökohtiin perustuvaa rajoitettua joustamisvaltaa (PeVL 4/1991 vp)
tai tekniseksi katsottua veron laskentaperusteiden määräämisvaltaa (PeVL
5/1989 vp).

Metsänhoitomaksun perusteista ehdotetaan säädettäväksi lain 8 §:ssä.
Metsänhoitomaksu jakautuisi perusmaksuun ja hehtaarikohtaiseen maksuun.
Maksujen laskentaperusteista säädettäisiin suoraan laissa. Perusmaksu
määräytyisi tiettynä prosenttiosuutena koko maan kolmen edellisen
kalenterivuoden puukuutiometrin keskikantohinnan aritmeettisesta
keskiarvosta. Hehtaarikohtaisen maksun suuruus määräytyisi laissa
säädettyjen vyöhykkeiden osalta erikseen vastaavaan tapaan tiettynä
prosenttiosuutena edellä tarkoitetusta aritmeettisesta keskiarvosta, kuitenkin
niin, että hehtaarikohtaiselle maksulle olisi säädetty laissa myös yläraja.

Veron suuruus määräytyisi siten laskennallisen koko maan kolmen edellisen
kalenterivuoden puukuutiometrin keskikantohinnan aritmeettisen keskiarvon
perusteella, jonka 9 §:n 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö
vahvistaisi vuosittain Metsäntutkimuslaitoksen esityksestä. Sikäli kuin pystyn
arvioimaan, olisi kyse teknisluonteisesta, tosiasiatietoihin perustuvasta
päätöksestä, jossa ministeriön toimivalta olisi sidottua. Kyse olisi siten
sellaisesta teknisluonteisesta laskentaperusteiden täsmentämisestä, joka
perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu voitavan jättää ministeriön
päätösvaltaan (vrt. PeVL 5/1989 vp).

Katson siten, että metsänhoitomaksun suuruuden perusteista on 8 §:ssä
säädetty hallitusmuodon 61 §:n kannalta asianmukaisella tavalla. Tältä osin
ehdotettu pykälä poistaisi myös nykyiseen metsänhoitoyhdistyksestä
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annettuun lakiin (558/1950) sisältyvän perustuslaillisen ongelman. Nykyisen
lain mukaan metsänhoitoyhdistys päättää laissa säädettyjen rajojen puitteissa
maksun suuruuden, mikä ei käsitykseni mukaan täytä perustuslakivaliokunnan
käytännössä veronluonteisen maksun suuruuden perusteista säätämiselle
asetettuja vaatimuksia.

Tiettyjä ongelmia sisältyy HM 61§:n kannalta kuitenkin ehdotettuun 9 §:ään.
Sen mukaan metsäkeskus voisi metsänhoitoyhdistyksen esityksestä"
erityisestä syystä" alentaa metsänhoitoyhdistyksen alueelta kannettavaa
hehtaarikohtaista maksua. Alentamisen perusteista säädettäisiin maa- ja
metsätalousministeriön päätöksellä.

Ehdotettu alentamismahdollisuus on tietyssä mielessä rinnasteinen
verolainsäädännössä sinänsä mahdollisiksi katsottuihin yksittäistapauksellisiin
veronhuojennuksiin, joskin ehdotettu hehtaarikohtaisen maksun alentaminen
olisi yhdistyskohtainen eli koskisi kaikkia yhdistyksen piirissä olevia
maksuvelvollisia metsänomistajia. Mielestäni on sinänsä ajateltavissa, että
ehdotetunlainen yhdistyskohtainen maksun alentamismenettely voitaisiin
sovittaa yhteen HM 61 §:n kanssa, jonka mukaan veron suuruuden perusteista
on säädettävä lailla. Tältä osin annan erityistä merkitystä sille, että HM 61
§:ssä verolaille asetetut vaatimukset on säädetty verovelvollisen intressissä
eikä niitä siten tulisi tulkita liian ahtaasti tilanteessa, jossa verovelvollisen
etujen mukaista olisi saada alennusta laissa säädettyjen laskentaperusteiden
mukaisesta verosta. Tältä osin johtoa voidaan saada myös
perustuslakivaliokunnan veronhuojennusvaltuuksille asettamista vaati-
muksista.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että huojennusvaltuudet ovat sinänsä
mahdollisia, mutta ne eivät saa olla niin laajat, että niitä käyttäen kulloisenkin
lain sanamuodon edellyttämä, verovelvollisuuden ja veron suuruuden
perusteita koskeva oikeustila muuttuisi olennaisesti. Valiokunta on siten
edellyttänyt, että huojennusmahdollisuus jää selvästi poikkeukselliseksi
suhteessa laissa säädettyihin veron määräytymisperusteisiin. Valiokunta on
myös pitänyt asianmukaisena, että huojennusmahdollisuuksista säädettäessä
laista tulisi käydä ilmi, missä tarkoituksessa huojennuksia voitaisiin myöntää
(PeVL 4/1991 vp).

Edellä esitetyn perusteella katsonkin, että yhdistyskohtaisesta
alentamismahdollisuudesta voidaan sinänsä säätää tavallisella lailla.



Ongelmana on kuitenkin se, että ehdotettu 9 §:n alentamisvaltuus on tältä osin
hyvin avoin. Alentamismahdollisuutta rajattaisiin ainoastaan ilmaisulla
"erityisestä syystä". Ehdotuksen perustelujen mukaan hehtaarikohtaisten
maksujen alentaminen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi metsätaloudellisten
olojen, etenkin metsätalouden tuoton sekä toisaalta metsänhoitoyhdistysten
välisen toiminnallisen vaihtelun huomioon ottamiseksi. Näiden perusteiden
tarkempi sääntely jäisi kuitenkin ehdotuksessa ministeriön päätöksen varaan
(HE, s. 24).

Käsitykseni mukaan HM 61 §:n vaatimus, jonka mukaan veron suuruuden
perusteista on säädettävä lailla, edellyttää, että ehdotetun 9 §;n säännöstä
hehtaarikohtaisen maksun alentamisen perusteista täydennetään luettelolla
hyväksyttävistä maksun alentamisperusteista. Alentamisperusteita ei voida
kirjoittaa myöskään niin laajoiksi, että 9 § merkitsee maksuvelvollisuuden
suuruuden perusteita koskevan oikeustilan muuttumista olennaisesti siitä, mitä
se 8 §:n perusteella olisi. Alentamispäätöksiä tehtäessä olisi lisäksi otettava
huomioon hallitusmuodon 5 §:ssä säädetty ihmisten yhdenvertaisuus, joka
edellyttää huolehtimista metsänomistajien yhdenvertaisuudesta. Siten
alentamispäätöksen tulee perustua objektiivisiin perusteisiin ja noudattaa
yhtenäistä soveltamislinjaa.

3. Muita näkökohtia

Lakiehdotus merkitsee myös eräitä muutoksia nykytilaan, joita on syytä
tarkastella hallitusmuodon 12 §:n omaisuudensuojasäännöksen valossa.
Ehdotetun25 §:n 3 momentin mukaan oikeus ns. neljännesmetsähoitomaksun
suorittamiseen päättyisi viimeistään vuoden 2000 lopussa, jollei metsäkeskus
toisin päätä. Perustelujen mukaan huomattava osa nykyisin neljännesmaksuun
oikeutetuista voisi saada kokonaan vapautuksen metsänhoitomaksun
suorittamisvelvollisuudesta (HE; s. 25, 34), joskaan vapauttamista ei ehdoteta
säädettäväksi ehdottomaksi oikeudeksi. Siten on mahdollista, että joidenkin
nykyisin neljännesmaksuun oikeutettujen maksuvelvollisuus tulisi
lisääntymään nykyisestä ennen kuin myönnetty nykyinen
neljännesmaksuoikeus muutoin päättyisi.

Ehdotettu 26 §:n 3 momentti puolestaan edellyttäisi, että metsänhoitoyhdistys
luopuisi osakkuudestaan puukauppaa harjoittavassa yhteisössä siirtymäajan
loppuun mennessä. Lisäksi metsänhoitoyhdistystä kielletään jatkamasta
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sopimusta palvelujen antamisesta puun ostajalle määräajan päätyttyä. Tosin
säännökset ovat tältä osin lakiteknisesti heikosti muotoiltuja (vrt. "osakkuus
tai jäsenyys .. . tulee lopettaa"; "sopimus .. . tulee purkaa"). Säännöksillä voi
olla vaikutusta metsänhoitoyhdistyksen ja jälkimmäisessä tilanteessa myös
puun ostajan taloudelliseen asemaan.

Toisaalta omaisuudensuojasäännöksen lähtökohtana ei voi olla turvata aikai-
semman lainsäädännön mukaisen oikeustilan pysyvyyttä sellaisenaan, siitä
huolimatta, että lainsäädännön muutoksilla voi usein olla myös yksityisiin
ulottuvia taloudellisia vaikutuksia. Käsitykseni mukaan riittävänä voidaan
pitää sitä, että lainsäädännön muutostilanteissa pyritään varmistamaan se,
etteivät muutokset ole omistajan kannalta kohtuuttomia. Tältä kannalta tärkeää
on turvata riittävät siirtymäjärjestelyt, jotka mahdollistavat joustavan
sopeutumisen muuttuvaan tilanteeseen. Arvioni mukaan ehdotetut 25 ja 26 §:n
siirtymäaikajärjestelyt ovat tältä osin HM 12 §:n kannalta riittävät.


