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H/ Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 98 perjantaina 13.11.1992 

kello 8.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 192 laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta 
 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 
 

- Apulaisosastopäällikkö Ilppo Kangas Maa- ja 

metsätalousministeriö 

- Puheenjohtaja Pekka Aikio 

Saamelaisvaltuuskunta 

- Lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen 

Saamelaisvaltuuskunta 

- Professori Mikael Hidén 
 

- Professori Ilkka Saraviita 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Ilkka Saraviita 

Päätetään jatkokäsittelystä. 
 

5) HE 265 laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion viras-

toja, laitoksia ja liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi 

työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

Lähetekeskustelu lausunnon laatimiseksi. 

(Lausuntoluonnos 12.11.1992.) 

6)  Muut mahdolliset asiat 

- Kahvitilaisuus EOA:n luona tiistaina 8.12.1992 noin klo 

11.30. 

 

Seuraava kokous on tiistaina 17.11.1992 klo 9.45 (huom 

aika). 

Kokouksen päättäminen 
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•1 i n k 
DZf 

Herra puheenjohtaja. 
 

Lausuntopyynnössä ei ole selostettu miistä seikasta halutaan mielipiteitä. Asetan 
siten itselleni kysymyksen ja yritän vastata siihen. 

Premissi I: Hallituksen esityksen hyväksyminen merkitsee sitä, että 
poronhoitoalueella porojen omistamiseen oikeutettujen henkilöiden joukko laajenee 
dramaattisesti (tosin kait lähinnä teoriassa). 

Premissi II: Poroja saavat voimassaolevan lain mukaan poronhoitoalueella omistaa 
alueella asuvat Suomen kansalaiset. Laki ei anna erityisasemaa saamelaisille. 

Kysymys: merkitseekö poronomistusoikeuden laajentaminen puuttumista 
saamelaisten omaisuudensuojaan? Ilmeisestikään valiokunta ei keskity nyt siihen, 
heikentääkö lakimuutos alueella asuvien ei-saamelaisten Suomen kansalaisten omaisuuden 
suojaa. 

Voimassa olevan poronhoitolain edeltäjä ei asettanut saamelaisia ja ei-saamelaisia 
toisistaan poikkeavaan asemaan - Lausunnossaan 3/1990 perustuslakivaliokunta katsoi, että 
voimassa oleva laki voitiin säätää tavallisena lakina mm. siksi, että 
poronomistusoikeussäännöstö säilyi pääosin ennallaan (3S).

1
 Nyt tapahtuu muutos. 

Valiokunta oli jo useassa aikaisemmassa lausunnossa - joihin vuoden 1990 
lausunnossa viitataan - todennut saamelaisilla olevan "vähintään nau-tintaperusteisiin 
oikeuksiin rinnastettavia oikeuksia (oikeus kalastukseen). Valiokunta viittasi lausuntoonsa 
9/1990josta voidaan käänteisesti lukea sääntöittä saamelaisilla on jonkinasteinen oikeus 
metsästykseen ja poronhoitoon. Klassisessa lausunnossa 7/1978 vesialueiden 
rajankäyntilaki katsottiin perustuslain (HM 6§) vastaiseksi ja perustuslainsäätämisjärjestystä  
edellyttäväksi, koska se rajoitti saamelaisväestön "vähintään nautintaperusteisiin oikeuksiin 
rinnastettavaa oikeutta kalastukseen". 

Vuoden 1990 lausunnossa poronhoitolaki kuitenkin katsottiin voitavan säätää 
tavallisena lakina. Saamelaisväestön taholta jo tuolloin oli kuitenkin esitetty, että 
saamelaisilla on maaomistusoikeuspohjainen yksinoikeus poronhoitoon saamelaisalueella 
Jos valiokunta olisi tämän tunnustanut, olisi laki jouduttu käsittelemään 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, koska se olisi rajoittanut (rasittanut) saamelaisten 
yksinoikeutta poronhoitoon. 

Perustuslakivaliokunta ei siis ottanut kantaa saamelaisten yksinoikeuteen 
poronhoitoon saamelaisalueella maanomistukseen perustuvana oikeutena. Valiokunta totesi 
kuitenkin - OTT Kaisa Korpijaakon väitöskirjaan viitaten - että on esitetty varteenotettavia 
näkökohtia maahan kohdistuvan saamelaisten omistusoikeuden puolesta. Valiokunta totesi 
omistusoikeuskysymyksen ja siihen liittyvän poronhoito-oikeuskysymyksen olevan edelleen 
epäselvän. Valiokunta huomautti että asiaa selvitellään .Asian "selvittelyn nykytilan 
huomioonottaen ja myös sen vuoksi, että lakiehdotuksen 3§:n kaltainen säännös on 
entisestään voimassa, perustuslakivaliokunta kat-soi,että laki voitiin säätää tavallisena 
lakina." 

                                                 
1 Mainittakoon,että perustuslakivaliokunnan mietinnössä 13/1990 hallituksen esityksestä laeiksi saamen kielen käyttämisestä 

viranomaisissa ja kielilain 1 §:n muuttamisesta ei puututtu saamelaisten oikeusasemaan .Lain 2§:n 2 momentissa säädetään 

saamelaisten kotiseutualueesta. 
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Miten tilannetta on arvioitava nyt? 
1.Saamelaisten omistusoikeuskysymyksen selvittelyssä ei ilmeisesti ole 

sanottavasti edetty ja mahdollisesti lainvastaisesti poisotettujen oikeuksien 
palauttamisasiaa ei ole ratkaistu. 

2,Nyt käsillä oleva hallituksen esitys eroaa edeltäjästään olennaisesti 
siinä,että oikeustila muuttuu.Edellisellä kerralla oikeuskysymykset pysyivät 
entisellään,nyt poronhoitoon oikeutettujen piiriä ainakin teoriassa laajenne-
taan,koska poronhoitoalueella "pysyvästi asuvat Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion kansalaiset" saavat oikeuden omistaa poroja. 

Kuinka siis tähän laajennukseen on suhtauduttava.Mielestäni on sel-
vää,että jos saamelaisalueilla valtion omistuksessa olevat maat palautetaan 
saamelaisille tai erityisesti jos ne olisi jo palautettu .hallituksen esittämä 
järjestely olisi omaisuudensuojan vastainen. 

Jos saamelaisilla olisi maaomistukseen tai johonkin muuhun oikeuteen 
perustuva yksinoikeus poronhoitoon ja siis myös poronomistukseen alueella, 
laajennus Euroopan talousalueiden kansalaisiin olisi HM 6§:ssä tarkoitettu 
omistusoikeuden kavennus. Poronhoitoelinkeino lienee sitä harjoittaville 
saamelaisille niin tärkeä varallisuusarvoinen etu,että yksinoikeuden 
poistaminen olisi HM 6§:n vastaista. 

Ongelmallista on se,e ttä jo voimassa olevakin laki olisi tämän päättelyn 
mukaa saamelaisten oikeuksia loukkaava: lakihan antaa poronhoito- ja 
omistusoikeuden tällä hetkellä alueella asuville Suomen kansalaisilleJos 
saamelaisille tunnustetaan yksinoikeus poronomistukseen, ei-saamelaisten 
asema olisi harkittava uudelleen. 

Viittaaminen saamelaisten nautintaperustejsiin oikeuksiin kalastuk-
seen, metsästykseen ja poronhoitoon sen sijaan ei yhtä selvästi johda esillä 
olevaa hallituksen esitystä ristiriitaan omaisuudensuojan kanssa. Kalastus- ja 
metsästysoikeuden kohdalla ongelma oli toisenlainen. Oikeus kalastaa ja 
metsästää on Suomen oikeuden mukaan sidottu maanomistukseen (tunnettuina 
poikkeuksina tästä on onkiminen ja pilkkiminen).Vanhan päättelyn mukaan 
lähdettiin siitaketta koska saamelaisilla ei ole omistusoikeutta pohjoisten 
alueiden valtionmaihin, heillä ei ole kalastus- ja metsästysoikeuttakaan. Kun 
valiokunta lausunnoissaan viittasi ikimuistoiseen nautintaoikeuteen 
rinnasteiseen oikeuteen, se konstruoi oikeudellisen perustan sille, että 
saamelaiset saavat kalastaa, metsästää ja hoitaa poroja maa-alueilla. joita he 
eivät tai heidän ei tarvitse omistaa. 

Nautintaperusteinen oikeus kalastaa, metsästää ja hoitaa poroja ei ole 
yhtä vahva oikeus kuin maanomistusoikeus. Nautintaoikeus saattaa sisältää 
sen, että oikeuden haltijan on siedettävä myös muiden harjoittavan vastaavaa 
toimintaa alueella. 

Nautintaoikeuteen liittyvä sietämisvelvoite on mielestäni luettavissa 
esim. Pe VL 13/1989jossa valiokunta totesi,että maata omistamattomilla 
luontaistaloudesta elävillä ihmisillä - joiden enemmistö kuului saamelaisiin - 
oli nautintaperusteinen ja omaisuudensuojaa nauttiva oikeus kalastaa Te-
nojoessa. Lainsäädäntö kuitenkin tunnusti myös muille kuin saamelaisille 
kalastusoikeuden. 

Jos saamelaisille tunnustetaan vain nautintaperusteinen poronhoitoja 
omistusoikeus saamelaisalueella,hallituksen esityksen ristiriita HM 6§:n 
kanssa ei ole yhtä selvä kuin silloin,kun saamelaisilla todetaan olevan omis-
tusoikeus saamelaisalueiden valtionmaihinJätän tässä sivuun kysymyksen 
siitä,kuinka on arvioitava alueella lainhuudon nojalla kiinteistöjä omistavien 
ei-saamelaisten oikeusasemaa. 

Jos siis saamelaisilla on omistusoikeus maa-alueisiin saamelaisalueella 
Korpijaakon esittämällä tavalla,ristiriita HM 6§:n kanssa on selviö.On-
gehnana on tietysti se,ettei tätä omistusoikeutta ole tunnustettu,saati vah-
vistettu lainsäädännössä. 

Olisi tietysti mutkattomintajos valiokunta omaksuisi OTT Korpijaakon 
tulkiimanjonka mukaan lappalaiset olivat aikanaan maanomistajia ja 
maksoivat maaveroja.Kun omistusoikeus heiltä korvauksetta sittemmin 
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poistettiin,menettely oli Iamvastainen.Lainvastainen saanto ei ole oikeusjär-
jestyksen turvaama.Niin ollen poronomistusoikeuden laajentaminen alueella 
asuviin ETA-kansalaisiin olisi suoraan HM 6§:n vastaista.Se saattaisi tällöin 
lisäksi olla erinäisten Suomea velvoittavien kansainvälisoikeudellisten 
velvoitteiden vastaista (rodullisia ym.vähemmistöjä koskevat sopimukset), 
jolloin VJ 67§:n mukaisen säätämisjärjestyksen käyttäminen ei poistaisi si-
teettä lain hyväksyessään ja vahvistaessaan Suomen valtio tekee kansainvä-
lisen oikeuden vastaisen teon. 

Ei näytä todennäköiseltä,että perustuslakivaliokunta voisi julistaa 
saamelaiset maanomistajiksi saamelaisalueella.Tuskin lienee ajateltavissa 
sekäan,että valiokunta voisi todeta valtionmaajärjestelmällä toteutetun 
omistusoikeusjärjestelmän lainvastaiseksi maaomaisuuden poisottamiseksi 
saamelaisilta. 

Vaikka oikeustila on osittain selvittelemätön ja välttämättä edellyttäisi 
lamsäädäntöäjotta esillä olevan lain suhde HM 6§:ään voitaisiin ratkaista, 
olisin valmis pitämään ainakin mahdollisena tulkintaasettä hallituksen esittämä 
laki on HM 6§:n vastainen.

2
 Tiukan maaoikeudellisen ajattelun pohjalta tähän 

tulokseen ei kylläkään voida tullaTulkinta edellyttää,että hyväksytään 
tosiasioiksi ne näkökohdatjoita OTT Korpijaakko esittää.Saamelai-silla olisi 
siis edelleen oikeusjärjestyksen suojaama (yksin?)oikeus poron-hoitoonjota 
kuitenkaan ei käytännössä kunnioiteta. 

                                                 
! Mainittakoon että hallituksen esityksessä 180/1990 laiksi saamen kielen käyttämisestä ,todetaan,et-tä 

"luontaistalouteen pohjautuva elinkeinoelämä vaikeutui ja kielellinen yhteys pirstoutui erillisiksi saa-

rekkeiksi (s, l).Hallituksen esityksen mukaan "vähemmistökielen asema voidaan turvata parhaiten lain-

säädannöllä.Hallitus huomauttitettä "Eräiden uusimpien tutkimuksienkin mukaan juuri kieli on ollut 

kautta aikain saamelaisuuden tärkein kriteeri" (s.6).Historiallisessa katsauksessa lähdetään liikkeelle Taci-

tuksesta asti.selostetaan saamelaisten poronhoitokulttuuria sekä kiinnitetään huomiota maanomistusky-

symyksun.HaJJitus viittaa tutkimuksiinjoiden mukaan lappalaisilla on aiemmin ollut oikeuskäytännön ja 

valtionhallinnon tunnustama omistusoikeus alueen metsiin ja vesiin."Samalla on asetettu kyseenalaiseksi 

valtion nykyinen omistusoikeus valtionmaahan pohjoisilla alueilla/Hallitus muistuttaa,että perus-

tuslakivaliokunta on todennut saamelaisilla olevaa "selvittämättömiä perustuslainsuojaa nauttivia oi-

keuksia nykyisen valtionmaan alueellaJHallituksen esityksessä ei otettu kantaa perimmäiseen.omistusoi-

keutta koskevaan kysymykseen (s.7).Esityksessä kuitenkin todetaan,että "poronhoitoa koskevilla asioilla 

on suuri merkitys saamelaisille * (s.27). 
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Saamelaisvaltuuskunta esittää säännösmuotoiluajonka mukaan "saa-
melaisten kotiseutualueella (L 516/91) poroja saavat omistaa vain alueella 
pysyvästi asuvat saamelaiset ja lisäksi sellaiset alueella pysyvästi asuvat Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisetjotka ovat saaneet poronsa 
perinnön nojalla". Myöskään tämä säännösmuotoilu ei ole valtiosään-
töoikeudellisesti ongelmaton. Sen hyväksyminen saattaa osoittautua alueella 
nykyisin laillisesti poroja omistavien ei-saamelaisten omistusoikeuden vas-
taiseksi. Säännöksen hyväksyminen tosin vahvistaisi saamelaisille lähes de facto 
yksinoikeuden poronhoitoon saamelaisten kotiseutualueella. II Tietääkseni 
alueella on ei-saamelaisia Suomen kansalaisiajotka ovat $ täysin laillisesti 
hankkineet poronomistusoikeuden. Miten heidän omistusoikeutensa käyjos 
esitetty säännösteksti hyväksyttäisiin? Tähän ei valtuuskunnan mietinnössä 
anneta tarkkaa vastaustaJos järjestely toteutettaisiin si-ten,että nykyisten ei-
saamelaiset poronomistajat säilyttäisivät omistusoikeutensa mutta uusia ei voisi 
tulla tilalle.laki voitaisiin nähdäkseni säätää tavallisena lakina.Samoinjos heidän 
poronsa pakkolunastettaisiin valtiolle ja luovutettaisiin saamelaispaliskuntien 
omistukseen korvausta vastaan tai korvauksetta. 

Pelkkä omistusoikeuspykälä ei ehkä riitä asian ratkaisemiseen,vaan 
omistusoikeuden turvaaminen ilmeisesti edellyttäisi lisätekstiä poronhoito-
lakiin. Tällöin kuitenkin tullaan lähelle kysymystä siitä,voidaanko hallituksen 
esitystä laajentaa tällä tavoin ohi sen tarkoituksen. 

Lain ainoana tarkoituksenahan on täyttää ETA-sopimuksesta johtuva 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kielto. 

 

 

Jos taas saamelaisvaltuuskunnan esittämä säännösmuotoilu sisältää 
implisiittisesti sen,että ei-saamelaisten porovarallisuus siirtyy lakimuutoksen 
perusteella esim. saamelaisomistukseen tai on myytävä tai teurastettava ja 
elinkeinon harjoittaminen lopetettava, ollaan lähellä HM 6§:n omaisuu-
densuojaa. 

Viittaaminen Ruotsin ja Norjan järjestelyihin ETA-sopimuksen yh-
teydessä ei osu joka suhteessa kohdalleen. Sekä Norjassa että Ruotsissa oli jo 
ennen ETA-sopimusta säädetty - saamelaisvaltuuskunnan selvityksen mukaan 
- lait joiden nojalla saamelaisilla on alueellaan yksinoikeus poronhoi-
toon.Olen valmis hyväksymään ruotsalaisen tulkinnanjonka mukaan rodullinen 
mutta ei kansallisuuteen perustuva ns.positiivinen syrjintä mah 



 

 

tuu ETA-sopimuksen puitteisiin.
3 

Samaan ei Suomessa suoraan päästä, koska meillä tällaista yksinoi-

keutta ei ole toistaiseksi säädetty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi valtiosääntöoikeuden ulkopuolelle ajautuva kommentti. 
Saattaisi olla järkevää tinkiä ETA-velvoitteiden ehdottomasta ja johdonmukai-
sesta toteuttamisesta. Voi olla että, ministeriössä ei edes olla ajateltu sitä,että 
lakimuutos saattaa kajota saamelaisten oikeuksiinjotka perustuslakivaliokunta 
on tunnustanut 

 

 

Voisi ajatella, että lain annettaisiin raueta ja ottaa toistaiseksi syrjintä-
väitteiden riski. Ennen asiain konkretisoitumista esim. ETA-
sekakomiteakäsittelyn tasolle saakka saamelaisten oikeusasema selvitettäisiin 
lopullisesti ja järjestettäisiin lainsäädännöllä. Samassa yhteydessä 
järjestettäisiin lainmukaisella tavalla saamelaisalueella poroja omistavien ei-
saamelaisten oikeus-asema.Tämän jälkeen ETA-sopimuksen syrjivä säännös 
(Suomen kansalaisten, saamelaiset mukaan lukien , suosiminen ETA-
kansalaisten suhteen) voitaisiin kumota. 

 

                                                 
3 Todettakoon,että kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa 

on negatiivinen erityskohtelu kielletty ja tuotu esille positiivinen erityiskohtelu (l.artikla):"Rotusyqionäksi 

ei ole katsottava erityisiä toimenpiteitäjoiden ainoana tarkoituksena on taata riittävä edistys tietyille 

etnisille ryhmille tai yksilöille jotka tarvitsevat välttämättömänä pidettävää suojelua sen 

vannistamiseksi,että nämä ryhmät tai yksilöt voivat yhtäläisesti nauttia ja käyttää ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia"Sopimuksen 2.artikla asettaa sopimusvaltioille tukivelvoitteita mm. sosiaalisella a ta-

loudellisella alalla. 



7 

 

L t l K  C 5 >  
 

 

Mikael Hiden 

 

 

 

 

f Perustuslakivaliokunta 13.11.1992   kello 9. 

HE 192/92 vp laiksi poronhoitolain 4- §:n 
muuttamisesta 

 

 

 

Maa- ja  metsätalousvaliokunnan   lausuntopyynnössä perustus-

lakivaliokunnalle on   pyydetty kannanottoa hallituksen esittämän 

lakiehdotuksen vaikutuksia* saamelaisten asemaan ja saamelais-

valtuuskunnan tekemän lakiehdotuksen säätämisjärjestykseg^t. 

Minulla ei ole edellytyksiä   lausua siitä, mitä eri lakiehdotukset     

konkreettisesti ja välittömästi   vaikuttaisivat saamelaisten 

asemaan.    Tarkastaen seuraavassa vain seli&isia tehtyihin ehdo-

tuksiin liittyviä   kysymyksiä, j otka   näyttävät 

perustuslakivalio kunnan roolin kannalta huomionarvoisilta. 

 

Poronhoidon harjoittamisoikeutta ja porojen omistamisoikeutta 

koskevat    säännökset voisivat    olla omaisuuden 

perustuslainsuojan kannalta   mielenkiintoisia kahdella tavalla.    

Yhtäältä voisi kysymyksiä   liittyä porojen   omi$tamisoikeuden 

rajoituksiin, joita    poronhoitolaissa on 4- §:ssä    ja    

disponointioikeuden rajoi tuksina lain 4.3 §:ssä.    

PoronhoilftLa&aiehdotuksesta vuonna 1990 annetussa 

perustuslakivaliokunnan ^̂ ^̂
no
^̂ ^̂ ^̂ :̂ ĵ̂ ^̂  ̂

V
P 90 vp)  on    katsottu 

lakiehdotukseen sisältyneet/raj oitukset tietyi tarkistuksin   

perustuslaingmukaisiksi.    Kun   hallituksen nyt esittämä   muutos   

vain lieventää yhdeltä    osin näitä rajoitiieia, ei ehdotukseen 

tältä    osin liitjfy säätämisjärjestysongelmia. 

 

Ongelmallisempi    tässä    suhteessa on saamelaisvaltuuskunnan^ 

maa- ja metsätalousvaliokunnalle annetussa lausunnossa ehdotettu 

poronhoitolain 4- uusi 2   momentti^  jossa porojen omistus- 

oikeus saamelaisten kotiseutualueella (L 516/1991) on rajoitettu 

saamelaisiin ja sellaisiin Euroopan talousalueeseen kuuluvan vai 

tion kansalaisiin, jotka ovat saaneet poronsa perinnön nojalla. 

Ehdotettu järjestely antaa tässä omaisuudensuojan kannalta aiheen 

ainakin kahdentyyppisiin kysymyksiin. Ensinnäkin voidaan kysyä, 

onko omaisuudensuojan kanssa sopusoinnussa se, että tietynlaisen 

omaisuuden omistaminen ja tähän omistamiseen nojaavan elinkeinon 

harjoittamismahdollisuus pidätetään ylei&n perustein määritellyn. 



 

 

kansalaisryhmälle ja kielletään   muilta   kansalaisilta. Minusta 

omaisuudensuoja sinänsä ei aseta estettä tämäntyyppiselle 

rajoitukselle sellaisena kuin se esiintyy   ko.    ehdotuksessa. 

Syynä on   yhtäältä se, että   omaisuudensuoja ei ole 

elinkeinovapauden suoja eikä siten estä    esim. 

elsinkeinonharjoittamisoifefedden poisottamista    ja 

monopjLin^erustamista.    Merkittävää    on toisaalta myös    se, 

että saamelaisten   perinteisen   elämäntavan ja sen yhtenä   

perustana olevan elinkeinomuodon   turvaamista   voidaan pitää 

painavana yhteiskunnallisena    tarpeena,    jonka toteuttamisessa 

ei luul#tava$4( olejicäytettävissä toimivia    sellaisia keinoja, 

jotka eivät sisältäisi erityisten    etujen tai   oikeuksien 

hyväk-mistä. 

 

Taloudellisesti   merkittävien e|*l^*yisoikeu&lsien    

järjestämistä etisiksi   katsottavin   perustein ei   

lähtökohtaisesti voida pitää Hallitusmuodon    

yhdenvertaisuusnormin    mukaisena.      Kun tässä kuitngkin on 

kyseessä alkuperäiskansaksi katsottavan ryhmän elämänmuodon    

edellytysten turvaaminen ja siis tavoite, jota on pyritty   

kansainvälisin sopimuksin edistämään ja    johon on eri 

yhteyksissä     viitattu   myös    eduskunnassa (ks.    esim.    

sosvl 1 1 /  uavm 26/90 vp)  ja    kun    toisaalta otetaan huomioon,    

millä tavoin yhdenvertaisuussäännöstä    on 

perustuslakivaliokunnassa tulkittu, ei    yhdenvertaisuusnormi    

nähdäkseni estäisi ehdotetun järjestely-mallin    toteuttamista    

tavallisella lailla. 

 

Edelläsanottu   koskee mahdollisuutta tehdä poronhoidosta jollakin 

alueella erityisesti saamelaisille kuuluva    oikeus.    Tästä 

yleisemmästä kysymykseltä erillisenä kysymyksenä on   arvioitava 

sitä, mitä erityisen oiketiden   toteuttaminen vaikuttaisi    jo 

olemassa oleviin omistuksiin ja niihin perusturviin taloudellisiin 

etuihin. Jos   mahdollisuus    poronhoidon harjoittamiseen 

saamelaisalueella lainmuutoksella kiellettäsiin sellaiselta   

Suomen kansalaiselta, joka on alueella   laillisesti omgistanut 

poroja ja harjoittanut poronhoitoa,    näyttäisi    lainmuutoksen 

säätäminen tavallisena lakina edellyttävän   

perustuslakivaliokunnan taannehtivuus-ja   

raonopolisointikysymyksiä   koskevan   käytännön valossa sitä,    

että siirtymäkausijärjestelyillä tai korvauksilla riittäväs 
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huolehditaan poronhoito-oikeutensa    menettävien taloudelleen 

aseman    säilymisestä   kohtuullisen ennallaan. 

Saamelaisvaltuuskunnan 
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ehdotuksessa on tähän suuntaan tähtäävä ehdotus ziHHH±H±kx±x:fcaxx 

muutoksista nykyistä p#£gnhoitolain 4 §;n 2 momenttia vastaavaan 

säännökseen, jossa viitataan lain 9 §:ään. Sen selvityksen poh-

jalta, mikä nyt on saatavissa valiokunnasta minulle toimitetuista 

asiakirjoista, ei kuitnBkaan ole mahdollista muodostaa perusteltua 

kantaa ehdotetun järjestelyn riittävyyteen omaisuudensuojan 

kannalta , vaan asian olisi tältäkin osin oltava valmkisteltuna 

sillä   tavoin kuin   hallituksen esityksiltä   voidaan 

edellyttää. 

 

Omaisuudensuojak^ymyksiä   voidaan hallituksen esittämään laki-

ehdotukseen liittää myös sikäli   toiselta suunnalta, että maahan 

kohdistuvaa saamelaisten   omistusoiekutta vo^idaan pitää 

epäselvän kuten   perustuslakivaliokunta on viimeksi kai 

poronhoitolaista ja    erämaalaista   toukokuuussa 1990   

antamissaan lausunnoissa todennut (prvl 3/ HE 244(89 vp)/90 vp    ja    

prvl 6/HE 42/90 vp ). Jos    ajatellaan, että saamelaisilla voi 

olla vanhaa perua oleva omistusoikeus tiettyihin laajoihinkin 

alueisiin tai vaikkapa laaja luonnonvarojen suojattu käyttöoikeus 

noilla alueilla, on myös    hyvin ajateltavissa,  että tällaiggg 

oikeus sulkisi pois seläaisen   mahdollisuuden, että kHtmSiiilifÄ 

perustettaisiin väljin säännöksin käyttöoikeuksia samoihin 

alueisiin. gäätäaiixx Omaisuudensuojaongelma on vaikeasti 

poisselitettävissa, jos ajatellaan mahdolliseksi,  että 

saamelaisilla on omistusoikeus ko. alueisiin.    Jos taas 

ajatellaan, että kyseessä on laaja käyttöoikeus, on axHakiHxkKijiHxx    

sen   yhteydessä helpompi hyväksyä ajatus,    jonka mukaan   

tavallanilolal lailla voidaan jsKXMxiaaxaxHak ainakin    jossakin     

mitassa perustaa kilpailevia käyttöoikeuksia. 

 

Poronhoitolaista   vuonna 1990    antamaassaan lausunnosga(3/90 vp) 

perustuslakivaliokunta     katsoi, että   lakiehdotus voitiin 3 §:n 

säännöksen estämättä käsitellä»/ tavallisena lakina ja nojau^tui 

tässä   myös    siihen, että   vastaava säännös sisältyi myös jo 

tuolloin voimassa olleeseen lakiin.      Kun   voi^daan 

ajatella,että hallituksen esittämä laajennus poronomistamiseen 

oikeutettujen piiriin ei tule käytännössä oleellisesti 

laajentamaan poroja omistavien   henkilöiden piiriä,voidaan 

ehdotus tältä osin valiokunnan em. lausunnon .ajattelua seuraten   

hyväksyä tavallisena lakina. 

 

Saamelaisvaltuuskunnan lausunnossa on viitattu siihen, että poron-

hoidon säätelyssäTkysymys muustakin kuin pelkästä taloudellisesta, 

yhtä    elinkeinoa   koskevasta säätelystä.    Olen    samaa 

mieltä. Kun   poronhoidon säätely kuitenkin on -   kuten 



 

 

pronhoitolaista selvästi    ilmenee -   myös taloudellisen 

toiminnan säätelyä, on   poronhoitoon ilmeisesti sovellettava 

niitä sijoittautumisoikeutta ja syrjimättömyyttä   koskevia 

vaatimuksia,  jotka johtuvat ETA-sopimuksesta (sopimuksen 2 luku 

ja HE 95/92 vp, nide I, 201-). Syrjimättomyysvaatimus toisaalta 

merkitsee vain syrjimättömyyttä kansalaisuuden perusteella (ETA-

sopimukseen kuuluvia© valtioiden kansalaisten joukossa) eikä siten 

estä sellaista järjestelyä, jossa poronhoito-oikeus (tietyllä    

alueella)    on pidätetty kansalaisuudesta riippumatta vain 

saamela/isille. ETA-ved^roitteiden kannalta ei siten näyttäisi 

olevan eroa hallituksen ehdotuksen ja    saamelaisvaltuuskunnan 

ehdotuksen välillä. 

 

Se,    millä tavoin tätä    lakiehdotusta on valmisteltu,  ei 

varsinaisesti    ole säätämisjärjestyskysymys.    Se, että 

saamelaisvaltuuskun taa on   kuultu maa- ja 

metsätalousvaliokunnassa Näyttäisi täyttävän vaatimukset, j otka 

voidaan j ohtaa    saamelaisten kuulematta koskevista VJ 52 a 

§:stä    ja    TJ 16,2 §:stä    (Ks.    myös    prvm 12/ HE 219/90 

vp ja    prvm 1/Lep.  lakiehd./91  vp).Voidaan kuitenkin todeta, 

että perustuslakivaliokunta on   käsitellessään   VJ 52 a §:n 

säätämiseen johtanutta hallituksen esitystä (prvm 12/90 vp) täh-

dentänyt,  "että   todellisen vaikuttamismahdollisuuden 

turvaamiseks saamelaisille on heidän asemansa järjestettävä 

asianmukaiseksi jo heitä    eÖntyisesti   koskevien asioiden 

valmisteluvaiheessa." Kansainvälisen työjärjestön 

yleissopimuksessa N:o 169,  joka koskee itsenäisten maiden 

alkuperäis- ja heimokansoja, on 6 artiklassa edellytetty 

hallitusten neuvottelevan kyseisten kansojen kanssa aina kun 

harkitaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä,    joilla voi olla 

näihin kansoihin välitön   vaikutus.    Kun    sopimus saatettiin 

eduskuntaan^ esitti hallitus  ,  että sitä   ei hyväksyttäisi, 

koska Suomen lainsäädännön ei voitu katsoa   vastaavan 

yleissopimuksen määräyksiä lä^hinnä saamelaistan maahan 

kohdistuvien oikeuksien osalta.    Asian valiokuntakäsittelyssä 

kiinnitettiin kuitenkin huomiota ratifiointiedellyvi«r,tysten 

luomiseen ja siihen, että jo    ennen ratifiointia olisi pyrittävä 

toimimaan yleissopimuksen säännösten ja hengen mukaisesti (sosvl 

1 1 /uavm 26/HE 306/90 vp). 
 

Asiakirjoista saa sen   käsityksen, että saamelaisten edustajia ei 

ole kuultu lakiehdotuksen valmistelussa.    Kun   lakiehdotus 

hyvin selväästi    koskee    saamelaisten   kannalta    oleellisia 

kysymyksiä 



 

 

ja   kun ET A-kytkentä sinänsä ei voi pitää   perusteena 

hyväksyttävistä    menettely»***   poikkeamiselle,    ei   

noudatettu menettely vaikuta oikein asianmukaiselta.    Kun   

noudatetulla menettelyllä on   liittymäkohtansa myös VJ 52 a §:n   

tulkintaan ( ts. katsotaanki ko.  säännöksen   raukaisen   

menettelyn jotankin tekevän tasrpeetto-maksi valmisteluvaiheessa 

muuten asianmukaisena pidetyn kuulemisen saattaisi olla hyväksi, 

jos perustuslakivaliokunta kiinnittäisi lausunnossaan lyhyesti 

huomiota myös    tähän menettelykysymykseen. 

 

Jos    ETA-sopimus tulee voimaan vuoden v||hteessa ja jos pidetään 

välttämättömänä, ^että.mjfiös    poronhoitooikeutta koskevien 

säännösten syrjimättömyys oxi^̂ l̂ a^^n^n^a^ms^̂ ^̂ îxxx   sopimuksen voimaan 

tuloa?    ei   lakiehdotuksen kehittelyyn ole paljon aikaa. Mikäli   

näissä    jos- kohdissa kuitenkin on väljyyttä, niinkuin saattaa   

olla - olisi hyväksi,    jos säännösten sisälxiiiäxxxisixx vielä    

voitaisiin rauhassa miettiä ja    ottaa   silloin huomioon myös    

saamelasten itsensä    esittämiä   näkökohtia, 


