
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 92 maanantaina 22.11.1993 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 278 laiksi entisen Jugoslavian alueella tehtyjä 

rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen 

toimivallasta 1a tuomioistuimelle annettavasta oi-

keusavusta 
 

- Lakivaliokunnan lausuntopyyntö. 

4) Ed. Moilasen vm. ehdotus valtiopäiväjärjestyksen 8 §:n 4 

momentissa tarkoitetun edustajantoimen pysyvyyttä koskevan 

asian tutkimisesta 

- I käsittely jatkuu. Ed. 

Juhantalon kirje. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Olavi Borg 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Raimo Lahti 

- Professori Juhani Pietarinen 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) HE 235 työmarkkinatukea koskevaksi lainsäädännöksi sekä 

laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. Lähetekeskustelu 

lausunnon laatimiseksi. 

 

6) HE 267 laiksi tallettajien saamisten turvaamista säästö- 

kassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa - I 

käsittely jatkuu. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

7) HE 179 laiksi kalastuslain muuttamisesta,  LA 20/1991 vp 

laiksi kalastuslain 91 §:n muuttamisesta, LA n:o 57/1991 vp 

laiksi kalastuslain 8 §:n muuttamisesta, LA 2/1992 vp laiksi 

kalastuslain 9 ja 88 §:n muuttamisesta, LA 16/19-92 vp laiksi 

kalastuslain muuttamisesta ja LA n:o 39 laiksi kalastuslain 9 

§:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

OTT Korpijaakko-Labban lausunto. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

 

HE 271 maataloustuotteiden tuontisuojaa ia hinnanerokorvauksia 

koskevaksi lainsäädännöksi 

- I käsittely jatkuu. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

 

Muut mahdolliset asiat 

- Hakemukset kevään valiokuntamatkoista jätettävä 30.11-.1993 

mennessä. Päätettäneen, ettei valiokunta jätä hakemusta. 

 

Seuraava kokous on tiistaina 23.11.1993 klo 10.00. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

 

 

 

Vuosi 1973 oli saamelaisien ja saamelaisten oikeusaseman kannalta 
merkittävä vuosi. Lausunnossaan 1978 n:o 7 eduskunnan 
perustuslakivaliokunta totesi pohjoisten kuntien 
vosipiirirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla 
koskevan, hallituksen tulloin esittämän esityksen (HB ) Johdosta, 
että ko lakiesitykset olisi valiokunnan käsityksen mukaan tullut 
perustuslain säätämisjärjestykseasa. Perusteluissaan valiokunta 
totesi, että "luontaistaloudesta toimeentulonsa saavilla maata 
omistamattomilla kysymyksessä olevien kuntien asukkailla, joista 
valtaosa kuuluu saamelaisväestöön, on perinteisesti ollut ja 
edelleenkin on ijuheena olevilla, rajankäyntilain tarkoittamilla 
vesialueilla sellainen vähintään nautintaperusteisiin oikeuksiin 
rinnastettava oikeus kalastukseen, joka Belvästi kaventuu nyt 
käsiteltävänä olevan rajankäyntilain mukaisen vesipiirirajankäynnin 
tultua toteutetuksi ja vesialueiden tullessa yleisen 
kalastuslainsäädännön mukaisen kalastualiallinnon piiriin" (s. 2). 

Perustuslakivaliokunta edellytti, että edellä tarkoitettuja 
kalastusoikeuksia oli, varsinaisesti toteuttamattomanikin, 
pidettävä sellaisina varallisuusarvoisina etuuksina, jotka 
kuuluivat hallitusmuodon takaaman omaisuudensuojan piiriin. Niinä 
seikkoina, jotka olisivat tulleet loukkaamaan näitä 
varallisuusarvoisia etuja, valiokunta piti: 
- ammattimaisen kalastuksen luvanvaraisuutta 
- kalastuksen maksullisuutta 
- kalastuksen joutumista yleisen kalastushallinnon piiriin. 

Valiokunnan lausunnon johdosta esitystä ei annettu eduskunnan 
käsiteltäväksi. 

Kuten totesin, ko perustuslakivaliokunnan lausuntoa voidaan syyllä 
pitää saamelaisten kannalta merkittävänä positiivisena 
kannanottona, siitäkin huolimatta, että vesipiirirajankäyntiä 
sittemmin on käytännössä toteutettu vanhan, pohjoisiin oloihin 
kelpaamattomaksi todetun v:n 1902 vesipiirirajankäyntilain nojalla. 
Sen enempää kuin venäjänvallan aikaisBsa tahi itsenäisen Suomen 
aikaisessa lausunnossa ei nähdäkseni kertaakaan aikaisemmin ollut 
todettu näin selkeästi siitä, että pohjoisten kuntien 
alkuperäisväestöllä todella on asuma-alueeseensa toslalllsla, 
joksin toteuttamattomia, omaisuudensuojaa nauttivia oikeuksia maan 
ja veden käyttöön.Tällaisesta mahdollisuudesta oli toki vihjailtu 
uaemmankin pohjoisia lakiehdotuksen puitteissa, mutta asia oli aina 
hautautunut asian koko asian epäselvyteen: minkäänlaista 
tutkimukseen perustuvaa tietoa saamelaisten oikeusasemasta ei 
noihin aikoihin ollut käytettävissä. 

Kalastuslainsäädännön uudistamista koskevassa lainvalmistelussa 
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perustuslakivaliokunnan em kannanotto ei jäänyt ainoaksi. Kalastuslain 

kokonaisuudlstamista koskevassa lausunnossa v:lta 1931 (n:o S )  

perustuslakivaliokunta viittaa 1978 antamaan lausuntoonsa ja päätyy 

kannanottoon, jonka mukaan yleistä kalastuslakia ei voida saattaa voimaan 

maan pohjoisimmissa kunnissa ilman perustuslainsäätämisjärjestystä. 

Tarkempina perusteluina olivat tällä kertaa: 

- vanhojen kalastusoikeuksien epäselvyys, jonka hallitus itsekin oli 
myöntänyt v:n 1976 (vp. nto 243) esityksessään 

- se, ettei näistä kalastusoikeuksista ollut olemassa 
lainvoimaista kannanottoa 

- se, ettei näitä pääasiassa saamelaisväestölle kuuluvia 
oikeuksia vaikeuksitta voitu järjestää yleisen 

kalastuslainsäädännön puitteissa (s. 10). 

 

Edellä viitatuilta osin, ja erinäisistä päinvastaisista väitteistä 

huolimatta/ perustuslakivaliokunnan argumentointia ja johtopäätöksiä voidaan 
mielestäni pitää varsin yksiselitteisinä. Mielestäni lausuntoja ei voi 
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tulkita muulla tavoin kuin siten, että niissä on tarkoitettu niitä 
nimenomaisia ja pääasiassa saamelaisväestölle kuuluvia oikeuksia, jolta ei 
koskaan otettu huomioon pohjoisia kuntia koskevassa isojakolalnsäädänntissä 
viita 1925 sekä ko lain mukaisissa isojakotoimituksissa, ei myöskään missään 
muussakaan lainsäädännössä sen jälkeen. Merkittävää on mielestäni edelleen 
se, että jo pelkkä mahdollisuus näiden oikeuksien kaventumiseen riitti 
tuolloin edellyttämään lakien säätämistä perustuslain säätämistä koskevassa 
järjestyksessä. Sitä, että perustuslakivaliokunnan kannanottojen linja 

sittemmin 1990-luvulla, erityisesti poronhoitolain ja erämaalain säätämistä 
koskevien lakiesityksien käsittelyn yhteydessä on mielestäni jonkin verran 
muuttunut löyhempään suuntaan, en aio tässä yhteydessä laajemmin käsitellä. 
Sen sijaan viittaan vielä kahteen saamelaisia erityisesti koskevaan 
lainsäädäntöhankkeeseen, joissa myöskin on esitetty selviä 
parannusvaatimuksia saamelaisten oikeusasemaan koskevaan lainsäädäntöön. 

Ensinnäkin viittaan v. 1990 hallitukselle jätettyyn saamelaislakiehdotukseen 
ja sen jatkokäsittelyyn. Olen henkilökohtaisesti itse ollut vastaamassa 
ehdotuksen johdosta annettujen lausuntojen lausuntoyhteenvedon laatimisesta, 
joten olen nähdäkseni hyvin perillä saamelaisten oikeusasemaa koskevien 
yleisesti vallitsevien näkemysten sisällöstä. Olennaista tässä tapauksessa on 

se, ettei saamelaisten perinteisiä oikeuksia asuma-alueidensa maihin ja 
vesiin ole sinänsä pyritty kiistämään. Vastustavien kannanottojen ydinväite 
on lähinnä ollut se, että ajat ovat muuttuneet, eivätkä saamelaiset tarvitse 
tai heille ei kuulu sen enempää oikeuksia kuin mitä nykyinen lainsäädäntö jo 
heille suo. Saamelaisten oikeuksien toteutumisen ei näin ollen ole katsottu 
sopivan yhteiskunnan normaalin kehityksen puitteisiin eikä edistävän sitä. 

Toisaalta viittaan hallituksen esitykseen kansainvälisen työjärjestön 

laatimaan alkuperäiskansoja koskevaan yleissopimukseen nto 169 sekä myös myös 
eduskunnan sosiaalivaliokunnan siitä antamaan lausuntoon (HE n:o 306 1990 
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"i-.vi-»a.vUon u;;> 1990;11). Kyseiuen yleissopimus koskee kuten 
tunnettua varsin laajalta oain alkupcräiakanojen oikeuksia maahan ja 
veteen. Näin erityisesti sopimuksen 14 artikla, jonka mukaan valtioiden 
tulee tunnustaa alkuperäiskansojen oikeus niihin maa- ja vesialueisiin, 
joilla he perinteisesti ovat asuneet. 

Esityksessään mo 306 1990 vp. hallitus itsekin on katsonut, ettei 
sopimuksen ratifiointi tässä vaiheessa ole Suomen kannalta mahdollista. 
Esteenä ei pidetä sen enempää rotusyrjintää kuin vähemmistöjen 
kielellisiä ym. oikeuksia koskevien sopimusten määräyksiä, vaan 
ennenkaikkea' juuri saamelaisten maaoikeuksien epäselvää tilannetta» 
Hallitus toteaa esityksessään, ettei Suomen tämänhetkinen, lainsäädäntö 
vastaa, yleissopimuksen edellyttämää tasoa oikeuksien toteuttamisessa, 
ja saman toteaa eduskunnan. Hoalaallvallokunta. Mutta, ja vaikka 
yleissopimus tässä vaiheessa näillä perusteilla on jätetty 
ratifioimatta., kumpikin em taho edellyttää kannanotoissaan 
ratifioinnin esteiden pikaista poistamista. 

Mikä siis on saamelaisoikcuksion selvittämistä/toteuttamista koskeva 
tilanne tällä hetkellä. 

Ensinnäkin on todettava, ettei pohjoisten kuntien 
vesipiirirajankäynneistä ole vieläkään ole olemassa lainvoimaista 
ratkaisua. Päinvastoin, tuomioissaan xx korkein oikeus on jossakin 
määrin tarkentanut sekä omaa aikaisempaa että ennenkaikkea 
toimitusmiesten näkemystä mm ylimuistoisen nautinnan olemassaoloa 
koskevien edellytysten kannalta. Korkein oikeus on selkeästi todennut, 
etteivät vanhat uudistllain perustamista koskevat talonkirjat ole 
ylimuistoisen nautinnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Olennaista on 
päinvastoin se muistinvarainen tieto, joka vesialueiden nautinnasta 
kussakin tapauksessa on käytettävissä. Koska maaoikeus ei ollut antanut 
mahdollisuutta tällaisten nautintojen olemassaoloa koskevien 
todistajien kuulemiseen. Korkein oikeus on suurelta osin palauttanut 
toimituksen uudelleen käsiteltäväksi tällaisten todistajien kuulemista 
varten. Tällä tavoin korkein oikeus on palautunut täsmälleen niihin 
tulkintoihin, joihin oikeuskäytäntö jo 1700-luvulla erinäisten 
epäselvyyksien lopulta niinlkää päätyi. 

Toisaalta on syytä viitata siihen tutkimustoimintaa, joka sitten 1970-
luvun lopun on kohdistunut saamelaistan oikeusaseman perusteisiin. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto v-.lta 1978 on, sikäli kuin on 
mahdollista päätellä, melko ratkaisevasti pohjautunut 
saamelaisvaltuuskunnan toimesta laadittuun komiteamietintöön n:o 19       
{), Tämän ajankohdan jälkeen :*aamelalsoikeuksi.a koskeva 
tutkimustoiminta on laajentunut entisestään, ja asiaa koskeva 
tohtorinväitöstyö on julkaistu mm minun toimestani v. 1989. Tässä 
työssä olen erittäin laajan oikeushistoriallisen asiakirja-aineiston 
pohjalta päätynyt siihen, että ainakin 1700-luvun loppupuolelle asti 
saamelaisten oikeudet on sekä oikeus- että muussa viranomaiskäytänössä 
täysin tinnastettu verotalonpojan oikeuteen, nykyisen omistusoikeuden 
edeltäjään. Varsinaisia eriäviä, vakavasti otettavia mielipiteitä en 
tähän mennessä ole saanut kuulla sen enempää muiden tutkijoiden kuin 
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valtiovallankaan taholta. Se, millä tavoin nykyiset ns valtion 
metsämaat ovat joutuneet valtion omaisuudeksi, on sittemmin keräytyneen 
asiakirja-aineiston valoasa yhä epäselvempi, kysymys. Varsinaista 
lainsäädännön 
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eStfllNjttäkttiaä peru&t&tt-a tälls vaihdoksella en tähän päiväänkään mennessä oiä 
onnistunut: löytämään. 

Vctiheess^ on korkea aakö». tarkäimnUi lähestyä t.Unään puheena oZevan 

kalastuslain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä, jonka nojalla v,ita 

153 oleva kalastuslaki saatettaisiin voimaan myös maan pohjoisimmissa 

kunnissa (HE nro 179 1993 vp.). 

Heti ensi alkuun ei voi välttyä havainnvolta, jonka mukaan ko hallituksen 

esitys jokseenkin hämmästyttävällä tavalla vaikenee kalastuslainsäädäntöä 

koskevista aikaisemmista vaiheista pohjoisten kuntien osalta. Päinvastoin, 

esitys sisältää tältä osin jopa selvästi harhauttavaa tietoa siltä osin kuin 

se viittaa asian jo tultua selvitetyksi jo pohjoisten kuntien 

vesipiirirajankäyntien yhteydessä- Esityksen tarkempaa sisältöä tutkaillessa 

ei sen sijaan voi välttyä havainnolta, jonka mukaan 5i»ltys sisältää 

täsmälleen, niitä samoja aineksia, joiden pohjalta yleistä kalastuslakia ei 

v:n 198   mukaan saatettu voimaan maan pohjoisimmissa kunnissa. Aivan 

erityisesti huomio kiinnittyy tällöin toisaalta kalastuksen maksullisuuteen, 

toisaalta kalastushallintaon, joista viimeksimainittu tällä hetkellä toimii 

tilapäisen asetuksen nojalla mutta saamelaisten edut takaavalla tavalla 

nykyisen kuntajaotuksen puitteissa. 

Kalastuksen maksullisuus, jota mm tiedotusvälineissä on melko lailla 

vähätelty, ei nähdäkseni ole niin merkityksetön kuin on oletettu. 

Kalastusmaksun henkilökohtaisuus saattaa luontaistaloudesta elävien 

saamelaisperheiden   kohdalla johtaa todellakin vaikeasti arvioitaviin 

seurauksiin, verrattaessa sitä aikaisempaan ruokakuntakohtaiseen 

kalastusmaksuun. Tällaista varallisuusarvoista etua ei lainkaan ole otettu 

huomioon nyt tarkoitetussa hallituksen esityksessä. 

Suuria epäilyjä aiheuttavat myös kalastuksen hallintoa koskevat säännökset. 

Nykyinen tilanne, jossa kuntien kalastusneuvottelukunnissa on selkeä 

saamelaisedustus, ei lainkaan esittäydy v:n 198   kalastuslaissa. Lain 

mukaan hallinnnosta päättää sen sijaan kalastusalue, mutta sen puitteissa 

saamelaisedustuksesta ei ole säädetty mitään. 

 

Vielä on kiinnitettävä huomiota pilkkimisoikeuteen, joka sekin muuttuisi 
olennaisesti v:n 198   kalastuslain voimaantulon myötä. Kyseinen 
pilkkimisoikeus koskisi juuri niitä kalalajeja, joiden kalastuksesta 
saamelaisväestö nykyisin saa varsin merkittävän osan toimeentulostaan { 
rautu, siika, harjus). Varsinkin sellaisina aikoina kuten juuri nyt, kun 
poronhoitajilla ei ole mahdollisuutta myydä edes vuotuista tuottoaan 
poroistaan, kalastuksen merkitys on korostunut todella merkittävällä tavalla 
toimeentulon eräänä osatekijänä. Vapaan pilkkimisoikeuden myötä paine nytkin 
jo heikenneisiini kalavesiin kasvaisi huomattavasti. 

Kaikki edellä mainitut tekijät ovat tietenkin suhteellisia, ainakin siliä 

tavoin, että vaikkapa jonkin maksun suuruuden merkitys perheen taloudessa on 

suorassa riippuvuussuhteessa perheen kulloinkin käytettävissä oleviin 

tuloihin. Tämä suhteellisuus ei kuitenkaan mielestäni ole sellainen syy, 

joka oikeuttaisi jättämään huomiotta kalastusoikeuksien perimmäisen taustan 

ja perustan. Itse lähden siitä, ettei valtiovalta vielälään ole tuonut esiin 

omaa perustettaan kalavesiin kohdistuvalle omistajanvallalle, vaan että se 

kuuluu nille, jotka sen selkein asiakirjoin voivat näyttää toteen. 
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Verrattaessa nyt vaiiit-sevaa tilannetta li»70- luvun lopun 

tilanteeseen huomio kiinnittyy ainakin s«uraavaan seikkaan. 1970-

luvun lopun ja 1980-luvun alun tilanteessa uuden lainsäädännnön 

voimaansaattamista koskevaa kysymystä harkittaessa 

perustuslakivaliokunta piti ratkaisevana saita mahsollisuutta, että 

saamelaisten perinnäiset oikeudet joutuisivat jonkinlaisen 

oikeudenloukkauksen kohteiksi uutta lainsäädäntöä 

voimaansaatottaessa. F.rona noihin päiviin on se, että mo tänä 

päivänä tiedämme aikaisempaa varmemminr että oikeudet todella ovat 

olleet olemassa. Sellaista syytä, jonka vuoksi kalastuslaki 

voitaisiin tänä päivänä suoraan »aaattaa voimaan maan 

pohjoisimmassa kunnissa, en näe. 

http://eq.ljmiq.sui/
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