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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2004 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta 

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi Met-

sähallituksesta (HE 154/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa-ja metsätalousva-

liokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

maa-ja metsätalousvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa-ja metsätalousministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 

- tutkija Pertti Eilavaara 

- professori Mikael Hiden 

- professori Heikki Kulia 

- professori Ilkka Saraviita 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Metsähallitus 

- saamelaiskäräjät 
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—        professori Kaarlo Tuori. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Esitys pohjautuu val-

tion liikelaitoksista annettuun lakiin. Metsähallitus on edelleen maa-ja metsätalousmi-

nisteriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jolla on toimintaa rajoittavia yhteis-

kunnallisia velvoitteita ja liiketoiminnasta erillisiä julkisia hallintotehtäviä. Luonnon-

suojelua koskevissa asioissa Metsähallitus toimii ympäristöministeriön ohjauksessa. 

Metsähallitus hoitaa, käyttää ja suojelee hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja 

muuta omaisuutta, harjoittaa metsätaloutta ja muuta luonnonvarojen käyttöön liittyvää 

liiketoimintaa sekä hoitaa ne luonnonsuojelutehtävät ja muut julkiset hallintotehtävät, 

jotka säädetään sen tehtäväksi. 

Metsähallitusta koskevaan lakiin lisätään luonnon virkistyskäytön sekä tutkimuk-

sen, opetuksen ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeiden huomioon ottamisesta kos-

kevat velvoitteet. Luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu sovitetaan yhteen Metsähal-

lituksen hallinnassa olevilla alueilla siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 

edellytykset saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitolain mukaiset poronhoidon 

edellytykset poronhoitoalueella turvataan. 

Metsähallituksen yhteiskunnallisia velvoitteita täsmennetään. Velvoitteet otetaan 

huomioon Metsähallituksen palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden asettamisen yhtey-

dessä. Metsähallituksen tulee varautua hoitamaan tehtäviään myös poikkeusoloissa. 

Julkisia hallintotehtäviä varten Metsähallituksessa olevat luonnonsuojeluyksikkö ja 

viranomaisyksikkö yhdistetään yhdeksi yksiköksi tehtävien ohjaus-ja valvontasuhtei-ta 

muuttamatta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan muun muassa järjestyssääntöjen 

antamisen suhdetta perustuslain 80 §:n mukaiseen muun viranomaisen valtaan antaa 

oikeussääntöjä sekä ovatko Metsähallitukselle liikelaitoksena annettavat julkiset hallin-
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totehtävät sopusoinnussa perustuslain 124 §:n edellytysten kanssa, koska Metsähallitus ei 

ole viranomainen. Lopuksi tarkastellaan vielä erävalvontaan liittyvien poliisivaltuuk-sien 

antamista metsähallituksen palveluksessa olevalle nimetylle virkamiehelle. Koska esitys 

sivuaa useissa kohdissa perustuslakia, on hallitus pitänyt suotavana, että esityksestä 

pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Julkisten hallintotehtävien yksikkö 

Muutettaessa liikelaitoksiksi valtion sellaisia keskusvirastoja, jotka ovat harjoittaneet 

viranomaistehtävien ohella myös liiketoimintaa, on käytetty kahta vaihtoehtoista mallia. 

Eniten käytetty vaihtoehto on perustaa viranomaistehtäviä varten oma virasto tai keskus 

kuten Viestintävirasto, Ratahallintokeskus tai Telehallintokeskus. Toinen vaihtoehto on 

ollut sijoittaa viranomaistehtävät liikelaitoksen sisään omaksi erilliseksi ja 

riippumattomaksi yksikökseen. Näin on menetelty Ilmailulaitoksessa ja Metsähallituk-

sessa, joissa on erillinen viranomaistehtäviä hoitava yksikkö. 

Ehdotuksen 8 §:n mukaan Metsähallituksessa on julkisten hallintotehtävien hoita-

mista varten erillinen julkisten hallintotehtävien yksikkö, jonka päällikkönä toimii luon-

topalvelujohtaja. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät luetellaan ehdotuksen 6 §:ssä 

lähinnä viittauksina muihin lakeihin. Perustelujen mukaan julkisilla hallintotehtävillä 

tarkoitetaan lähtökohtaisesti samoja tehtäviä kuin voimassa olevan lain mukaisilla 

viranomaistehtävillä. Metsähallitukselle säädetyt julkiset hallintotehtävät säilyvät asial-

lisesti ennallaan. Yksiköllä on ehdotuksen 7 §:n mukaan oma rahoitus valtion budjetissa. 

Ratkaisuvallasta on säädetty ehdotuksen 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:ssä. Maa- ja met-

sätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ohjaavat ja valvovat 10 §:n 1 momentissa 

säädetyllä tavalla toimialojensa osalta julkisten tehtävien hoitoa samalla tavoin kuin 

muitakin alaisiaan virastoja ja laitoksia. Ministeriötasolle kuuluvat myös yksikön pääl-

likön nimitys- ja irtisanomisvalta sekä häntä koskevat muut virkamiesoikeudelliset asiat. 
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Yksikön tehtäviä hoitavien henkilöiden palvelussuhde on virkasuhde ja he toimivat 

virkavastuulla, joten he vastaavat virkatoimiensa lainmukaisuudesta perustuslain 118 §:n 

mukaisesti. Lisäksi ehdotuksen 12 §;ssä säädetään virkavastuulla aiheutetun vahingon 

korvaamisesta. Päätöksistä on muutoksenhakumahdollisuus viime kädessä tuomio-

istuimeen 13 §:n mukaisesti, joten oikeusturvaa koskevissa järjestelyissä ei ole ministe-

riöiden alaisista muista valtion virastoista tai laitoksista poikkeavia piirteitä. Perustuslain 

21 §:n oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset koskevat julkisten hallintotehtävien 

hoitoa. 

Valiokunta katsoo, että virkamiestehtävien osoittaminen Metsähallituksen yhtey-

dessä toimivaan liikelaitoksesta erilliseen ja riippumattomaan julkisten hallintotehtävien 

yksikköön on tapa lailla organisoida virkamieshallintoa. Järjestelyssä ei ole perustuslain 

kannalta huomauttamista. Valiokunta pitää kuitenkin parempana vaihtoehtona, että 

Metsähallituksen viranomaistehtäviä hoitaisi oma erillinen virasto tai keskus. 
 

Erävalvonta 

Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin kuuluvasta erävalvonnasta on säännökset 

ehdotuksen 11 §:ssä. Sen mukaan erävalvojan on sellainen julkisten hallintotehtävien 

yksikön virkamies, jolle sisäasiainministeriö on myöntänyt poliisilain 8 §:n 1 ja 2 mo-

mentissa tarkoitetut erityiset poliisivaltuudet ja oikeuden esitutkintalain 44 §:ssä tarkoi-

tetun suppean esitutkinnan toimittamiseen erikseen lueteltujen rikosten ja rikkomusten 

osalta. Sisäasiainministeriön päätöksessä on 2 momentin mukaan nimettävä ne poliisilain 

2 luvun mukaiset toimivaltuudet, joita päätös koskee ja määrättävä muut valtuuksien 

käytön kannalta tarpeelliset ehdot. 

Poliisilaissa mainitut toimivaltuudet kohdistuvat moniin perusoikeuksiin. Perus-

tuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että perusoikeuksiin kohdistuvia puuttumisval-

tuuksia ei tule antaa viranomaisille laajemmin kuin siihen on välttämätöntä tarvetta. Vi-

ranomaisille ei ole välttämätöntä myöskään antaa kaikkia poliisille kuuluvia toimival-

tuuksia erittelemättä niitä (PeVL 2/1996 vp, s. 3/1 ja PeVL 37/2002 vp, s. 1—2). Eräval-

vojille myönnettävien poliisivaltuuksien tulee olla oikeasuhtaisia suoritettaviin tehtäviin 

nähden. Valiokunnan käsityksen mukaan välttämättömiä poliisivaltuuksia eräval-vonnan 
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kannalta ovat esimerkiksi henkilöllisyyden selvittäminen, kulkuneuvon pysäyttäminen, 

jonkin asteinen turvallisuustarkastus, vaarallisten esineiden haltuunotto, hal-tuunotetun 

omaisuuden käsittely sekä eläimen kiinniottaminen ja lopettaminen. Sen sijaan 

esimerkiksi voimakeinojen käyttö voi tulla kysymykseen vain tarkoin rajatuissa ta-

pauksissa. Pääsääntöisesti voimakeinojen käyttöön tulee pyytää poliisilta virka-apua. 

Poliisilain 2 luvun poliisivaltuudet ehdotetaan myönnettäviksi erävalvojille sisäasiain-

ministeriön päätöksellä. Valiokunta ei ole pitänyt tällaista asianmukaisena perusoikeuk-

siin liittyvän sääntelyn lakitasoisuus-vaatimuksen kannalta (PeVL 17/1998 vp, s. 2/II). 

Perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

Valiokunta  katsoo,  että  11  §:n  2  momentti  on  liian  avoin  eikä  täytä  oikeasuhtai-

suuden eikä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden eikä myöskään lailla säätämisen vaati-

muksia. Sen vuoksi sitä on täsmennettävä luettelemalla ja rajaamalla poliisilain 2 luvun 

säännöksistä ne, joiden mukaisia valtuuksia voidaan pitää välttämättöminä erävalvojien 

tehtävien hoidon kannalta. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 

Valiokunnan mielestä asianmukaisin vaihtoehto olisi säätää erävalvonnasta erik-

seen siten, että laissa olisi säännökset erä valvojista, heidän koulutuksestaan, tehtävistään, 

toimivallastaan ja sen käyttämisen edellytyksistä. Näin on menetelty muun muassa 

rajavalvonnan ja tullin osalta. 
 

Muutoksenhaku 

Ehdotuksen 9 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa annettuna ratkaisuna, josta tehdään 

hallintopäätös, ei pidetä maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 §:ssä ja metsästyslain 6 

§:ssä tarkoitettua lupaa Metsähallituksen hallinnassa olevan alueen käyttämiseen 

sanottujen lakien mukaiseen tarkoitukseen. Tämä merkitsisi, että näihin päätöksiin ei 

voisi hakea muutosta esimerkiksi sellainen saamelainen tai paikallinen asukas, jonka 

erityisperusteista oikeutta päätös saattaa koskea. 

Valiokunta katsoo, ettei lainsäätäjä voi vapaasti määritellä ehdotuksen 9 §:n 1 mo-

mentissa mainittujen päätösten oikeudellista luonnetta. Perustuslain 21 §:n 1 momentin 

mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuo-
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mioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Muutoksenhausta 

on 2 momentin mukaan säädettävä lailla. Ehdotuksen 9 §:n 1 momentin 2 lause on-

poistettava. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämis-

järjestyksessä. 

Ehdotuksen 13 §:n nojalla luonnonsuojelulain mukaiseen Metsähallituksen pää-

tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja muuhun tässä laissa tar-

koitettuun Metsähallituksen päätökseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta siten 

kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Viittaus hallintolainkäyttölakiin voi johtaa 

tulkintaan, että valitusoikeus määräytyisi kaikilta osin hallintolainkäyttölain mukaan. 

Tällöin valitusoikeus olisi sillä, johon päätös kohdistuu taikka jonka oikeutta tai etua tai 

velvollisuutta päätös välittömästi koskee. Säännös merkitsisi valitusoikeuden kaventa-

mista siitä, mitä luonnonsuojelulain 61 §:n 3 momentissa säädetään. Perustelujen mukaan 

kuitenkin luonnonsuojelulain mukainen muutoksenhakujärjestelmä säilyy. 

Säännöstä on tältä osin tarkistettava niin, että luonnonsuojelulain mukaiseen Met-

sähallituksen päätökseen.haetaan muutosta siten kuin luonnonsuojelulaissa säädetään. 
 

Asetuksenantovaltuudet 

Ehdotuksen 8 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään luontopal-

velujohtajan nimittämisestä ja irtisanomisesta. Perustuslain 18 §:n 3 momentin nojalla 

ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin perustuvaa syytä. Asetuksella ei voida säätää ir-

tisanomisen perusteista. Irtisanomisperusteista on säännökset valtion virkamieslain 7 lu-

vussa. Valiokunnan mielestä valtuutuksesta on poistettava maininta irtisanomisesta. 
 

Muuta 

Ehdotuksen 4 §:n 2 momentin mukaan saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset 

tulee turvata sovitettaessa yhteen Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden hoitoa, 

käyttöä ja suojelua. Perustuslain 17 §:n 3 momentissa turvataan myös saamelaiskulttuurin 

kehittäminen. Sen vuoksi valiokunta toteaa, että saamelaiskulttuuriin kuuluu myös sen 

perinteisten elinkeinojen nykyaikaiset soveltamismuodot. 
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Valiokunta torjuu myös sellaisen ehdotuksen perusteluissa esitetyn näkemyksen, 

että luonnonsuojelulain 20 §:n järjestyssäännöt eivät voisi sisältää oikeussääntöjä. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 9 §:n 

1 momentista ja 11 §:n 2 momentista tekemät 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Ix. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen. 



 

 

Toimitusjohtaja Jan Heinon toimeksiannosta lähetän ohessa aineiston, joka liittyy eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen 
esitykseen Metsähallitusta koskevaksi laiksi (HE 154/2004 vp) 
 
Aineistossa on käsitelty Metsähallituksen erävalvojien oikeuksia.Metsähallituksen mielestä erävalvojille tulisi antaa oikeus 
rangaistusvaatimuksen esittämiseen ja rikesakon määräämiseen. Hallituksen esitystä tulisikin tältä osin tarkistaa. Aineistossa on 
esitetty tätä koskevat Metsähallituksen näkemykset. 
 
 
 

Tervehtien 
 
Jorma Karttunen Johtava 
lakimies Metsähallitus 
puh:0400-705514 
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Metsähallitusta koskevan lakiesityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsähallituksesta HE 
154/2004 Vp) 11 §:ään sisältyvät erävalvonnan järjestämistä Metsähallituksessa koskevat määräykset. 
 
Lakiehdotuksen mukaan Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikön virkamiehellä, jolle sisä-
asiainministeriö on myöntänyt poliisilain 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poliisivaltuudet ja oikeu-
den esitutkintalain 44 §:ssä tarkoitetun suppean esitutkinnan suorittamiseen (erävalvoja), saa valvoa 
säännösten noudattamista ja suorittaa rikosten esitutkintaa Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion 
alueilla (erävalvonta) toimivaltansa edellyttämässä laajuudessa kun kyse on lainkohdassa yksilöidyistä 
rikoksista tai rikkomuksista. 
 
Lain valmistelun yhteydessä on keskusteltu siitä, tulisiko erävalvojille antaa oikeus myös rangaistus-
menettelyssä annetussa laissa tarkoitetun rangaistusvaatimuksen esittämiseen sekä rikesakkolaissa tar-
koitetun rikesakon määräämisen, kun kyse on lainkohdassa mainituista rikosasioista. 
 
Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun lakiesityksen mukaan erävalvojilla oli oikeus 
rangaistusvaatimuksen esittämiseen ja rikesakon määräämiseen. Sen jälkeen kun ministeriö oli 
hankkinut lausunnot lakiesityksestä, sanotut oikeudet poistettiin lakiesityksestä eivätkä ne sisälly 
hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Metsähallituksesta. 
 
Metsähallituksen käsityksen mukaan erävalvojille tulisi antaa oikeudet rangaistusvaatimuksen esittä-
miseen ja rikesakon määräämiseen. Lakiesityksen 11 §:ää tulisikin täydentää lisäämällä siihen uudet 4 
ja 5 momentit seuraavasti: 

 
"Jos 1 momentissa tarkoitettu rikosasia voidaan käsitellä rangaistusmääräysmenettelystä annetun 
lain (692/1993) mukaisessa rangaistusmääräysmenettelyssä, 1 momentissa tarkoitetulla 
Metsähallituksen virkamiehellä on oikeus antaa rangaistusvaatimus. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitetussa rikosasiassa seuraamukseksi voidaan määrätä rikesakkomenette-
lystä annetun lain (66/1983) mukainen rikesakko, 1 momentissa tarkoitetulla Metsähallituksen 
virkamiehellä on oikeus määrätä rikesakko." 

 
Metsähallituksen erävalvonnasta todetaan lakiesityksen perusteluissa muun muassa seuraavaa: 
 
Metsähallitus suorittaa erävalvontaa hallinnassaan olevilla valtion alueilla. Erävalvonta tarkoittaa siitä 
huolehtimista, että laajoilla ja usein vaikeasti saavutettavilla Metsähallituksen hallinnassa olevilla val-
tion alueilla liikkuvat toimivat lakien mukaan. 
 
Lakiehdotuksen mukainen tapa hoitaa erävalvonta valtion mailla on ollut voimassa 1960-luvulta 
alkaen. Vuodesta 2001 alkaen erävalvojat ovat olleet sijoitettuina liiketoiminnasta erilliseen luonnon-
suojeluyksikköön ja toimineet sen päällikön johdon ja valvonnan alaisina. Toimintatapa on joustava ja 
tehokas, kun valvontahenkilöstöllä on tehtävän hoidon edellyttämä paikallistuntemus sekä tieto aluetta 
koskevista järjestyssäännöistä ja muista Metsähallituksen määräyksistä. Valvonta, lupavalvonta ja 
laillisuusvalvonta hoidetaan samojen henkilöiden toimesta. Järjestely palvelee myös asiakkaita, kun 
laillisuusvalvonnan edellyttämiä toimenpiteitä voidaan suorittaa muun valvonnan yhteydessä jo tapah-
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tumapaikalla. Järjestely ei ole poikkeuksellinen, vaan samalla tavalla toimitaan muuallakin. Järjestelyä 
voidaan perustella myös sillä, että erärikokset ovat lisääntymässä ja muuttumassa ammattimaisem-
miksi. Kuten hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi, myös sisäasiainministeriö pitää järjestelyn 
jatkamista muun muassa poliisitoimen resurssien riittämättömyyden vuoksi kannatettavana. 
 
Esityksen kohdassa "suhde perustuslakiin" todetaan, että perustusalain 124 §:n mukaan julkinen hallin-
totehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai sen nojalla, jos se on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävä julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä voidaan antaa vain 
viranomaiselle. Lakiesityksen perustelujen mukaan erävalvojien poliisilain mukaisilla valtuuksilla on 
merkitystä perustuslain mukaisten perusoikeuksien kannalta, mutta että järjestely ei vaaranna 
perusoikeuksia ja oikeusturvaa. 
 
Metsähallituksen mielestä luonteva osa erävalvontaa on oikeus rikesakon määräämisen ja rangaistus-
vaatimusten esittämiseen, koska se on tehtävien järkevän hoidon kannalta perusteltua. Kansalaisten 
oikeusturvan kannalta on myös parempi vaihtoehto, että rikesakon määrää ja rangaistusvaatimuksen 
esittää erätarkastaja, joka on paikan päällä selvittänyt ja tutkinut tapauksen. Kun näin ei nyt voida 
toimia, tarkoittaa se sitä, että erävalvontaa suorittava erätarkastaja ainoastaan kirjaa muistiin henkilö-ja 
tapahtumatiedot, toimittaa ne edelleen rikkomuksesta epäillyn henkilön kotipaikkakunnan poliisille, 
joka esittää vaatimukset ja antaa ne asianomaiselle henkilölle tiedoksi. Tästä aiheutuu päällekkäistä 
viranomaistyötä ja ylimääräistä vaivaa rikkomuksesta epäillylle. 
 
Rikesakon määräämisessä ja rangaistusvaatimusten esittämisessä ei myöskään ole kysymys sellaisesta 
merkittävästä julkisen vallan käytöstä, ettei tehtävää voitaisi antaa Metsähallitukselle. Vaikka valtion 
liilri»laitniVcf»t fMi/ät r\\e*\mqrk \/a1 tir*n \/irannrnQiotp   r*£*niciTic1 airi  1 94 mi i Vaieta /^ct^tfö iät*ic»c+£»l\/!]<=» £»i 

pitäisi olla, koska kaikki julkiset hallintotehtävät ovat lakiesityksen 8 §:n mukaan organisoitu Metsä-
hallituksessa omaksi yksikökseen, jossa siis erävalvontatehtävätkin hoidetaan samojen periaatteiden 
mukaan kuin valtion virastoissakin. Metsähallitusta koskevan lakiesityksen perusteluissa todetaan 
myös, että hyvän hallinnon periaatteet ja julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevat menettelytapa-
säännökset koskevat liikelaitoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion liikelaitos-Metsähallituksessa on 
tosiasiassa erillinen viranomainen. 
 
Hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät myös erävalvojien kelpoisuuden määrittelyä tehtävien luon-
teen edellyttämällä tavalla ja tarpeellisen huomion kiinnittämistä erävalvojien koulutukseen. Näin on 
tarkoitus menetellä myös Metsähallituksen erävalvontaa hoitavien henkilöiden osalta. 
 
Lakiesityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaan kelpoisuusehtoina erävalvojalta vaaditaan 
poliisin perustutkinto, kokemusta poliisin kenttätyöstä sekä perehtyneisyyttä erä- ja luontoasioihin. 
 
Tässä yhteydessä on myös todettava, että vastaavat oikeudet mitä Metsähallitus nyt esittää, ovat 
tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen rajavartiomiehinä ja tullilaitoksen tullimiehillä. Oikeudet sisältyvät 
rajavartiolain 46 §:ään ja tullilain 46 §:aan. Tämän mukaisesti tehtävien hoito on katsottu 
mahdolliseksi antaa muille kuin poliisiviranomaisille. 
 
Tehtävien sisällön osalta on myös todettava, että toimenpiteet, jotka erävalvojat esityksen mukaan suo-
rittaisivat, olisivat luonteeltaan "eräänlaisia ehdotuksia" ja saatettavissa kaikissa tapauksissa uudelleen 
arvioitaviksi. Rikesakkomenettelystä annetun lain mukaan poliisipiirin päällikkö valvoo rikesakkomää-
räysten antamista ja hänellä on oikeus poistaa rikesakkomääräys ja ilmoittaa asia viralliselle 
syyttäjälle, jos rikesakko ei ole riittävä seuraamus. Lisäksi rikesakkomääräyksen saaneella on oikeus 
saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain mukaan taas 
rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. Rangaistusvaatimuksen saaneella on myös oikeus vastustaa 
rangaistusvaatimusta ja saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
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Liitteenä olevassa selvityksessä on kuvattu erävalvonnan järjestämistä Metsähallituksessa sekä tuotu 
esille niitä syitä, miksi erävalvojille tulisi antaa oikeus rangaistusvaatimusten esittämiseen ja rikesakon 
määräämiseen. 



 

 

Heikki Säkkinen 
88 7474 040-
8331656 

Jari Liimatainen 
88 7766 0400-
392726 

Pertti Kurtti 
886576 
0400-
385611 

Timo Rasku 
885240 
0400-
374716 

Metsähallituksen erätarkastajat 
 

Erätarkastaja vastaa toimialueellaan erävalvonnan 
koordinoinnista sekä yhteistyöstä tulosalueiden 
ja 
sidosryhmien 
kanssa 

Metsähallituksen erävalvonta 
 
Metsähallituksen erävalvonta 
valvoo ja ohjaa luvallisuuden ja 
laillisuuden toteutumista kaikilla 
Metsähallituksen hoitamilla 
alueilla ja kaikkia tulosalueita 
koskien. Käytännön 
valvontavastuu on yhdeksällä 
erätarkastajalla, joiden toimialueet 
kattavat koko maan. 
 
Metsähallituksen erätarkastaja 
on virkavastuulla toimiva 
valtion virkamies, jonka 
toimenkuvaan kuuluvat 
mm. metsästykseen, kalastukseen, 
maastoliikenteeseen, luonnonsuojeluun ja 

näihin toimintoihin läheisesti 
liittyvien lakien 
valvontatehtävät 
Metsähallituksen hallinnassa 
olevilla valtion mailla. Lisäksi 
toimenkuvaan kuuluu lupavalvonta 
toiminnoissa jotka edellyttävät 
Metsähallituksen lupaa. 

Valvontatilanteissa 
selvitetään sekä toiminnan laillisuus että luvallisuus. 
 
Erityiset poliisivaltuudet 
 
Näiden tehtävien hoitamiseksi sisäasiainministeriö on myöntänyt erätarkastajille poliisilain (493/95) 8 
§:n, pakkokeinolain (450/87) 7 luvun 1 §:n 2 momentin ja esitutkintalain 14 §:n 3 momentin nojalla 
erityiset poliisi-, esitutkinta-ja pakkokeinovaltuudet. Päätökset ovat voimassa 1.1.2000 -31.12.2005. 

Aimo Tervamäki 
886366 0400-
385613 

Jaakko Saaristo 
885685 0400-
372544 

Raimo Suominen 88 
9559 0400-272859 



 

 

Sisäasiainministeriö on antanut 24.11.1999 poliisilain 54 §:n perustuen määräyksen erityisten 
poliisivaltuuksien myöntämisestä Dnro SM-1999-1168/Tu-412. 
 
Erätarkastajien erityiset poliisivaltuudet ulottuvat päätöksessä määriteltävien Metsähallituksen hal-
linnonalaan kuuluvien rikosten tutkintaan ja poliisivaltuuksien käyttämiseen. Varsinaisen poliisin 
ohella Metsähallituksen erätarkastajat täydentävät laajojen harvaan asuttujen alueiden valvontaa 
varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinovaltuuksissa on kuitenkin 
koettu puutteeksi se että niistä puuttuu oikeus rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimusten 
esittämiseen. 
 
Valtuuksien parantaminen ja sen vaiheet 
 
Tämän puutteen tiedosti myös sisäasiainministeriön poliisiosasto, mutta totesi valtuuksia myöntäes-
sään että Metsähallituksesta annetussa laissa eikä muuallakaan laissa ole säännöstä, joka oikeuttaisi 
Metsähallituksen virkamiehen antamaan rangaistusvaatimuksen. Poliisin ylijohto esitti maa- ja 
metsätalousministeriölle ja Metsähallitukselle sekä oikeusministeriölle 16.8.2000 lähettämässään 
kirjeessä ryhtymistä sellaisiin lainsäädännön muutostoimenpiteisiin, joilla säänneltäisiin tarkemmin 
em. valvontahenkilöstön oikeudet ja velvollisuudet. Asiasta järjestettiin neuvottelu sisäasiainminis-
teriön poliisiosaston ja Metsähallituksen välillä 15.9.2000. Neuvottelussa todettiin että asia on syytä 
kirjata valmisteille tulevaan Metsähallituslakiin. Sisäministeri Ville Itälä totesi 11.10.2000 vastauk-
sessaan asiasta kansanedustaja Jari Vilenin tekemään kirjalliseen kysymykseen mm. seuraavasti: 
 
"Sisäasiainministeriö pitää Metsähallituksen virkamiesten erävalvontatyötä erittäin tärkeänä ja 
yhteiskunnallisesti merkittävänä. Ministeriö ei aikanaan poliisivaltuuksia myöntäessään voinut 
suostua kaikkiin niihin esityksiin, joita Metsähallitus hakemuksessaan esitti siksi, ettei ministeriöllä 
ollut toimivaltaa esityksestä päättämiseen. Käytännön tilanteita ajatellen sisäasiainministeriö pitää 
kannatettavana sitä, että eräiltä osin Metsähallituksen valvontavirkamiesten toimivaltuuksia 
laajennetaan. Tämä edellyttää kuitenkin lainsäädännöllisiä muutoksia. 
 
Aloitteen johdosta sisäasiainministeriössä on käyty neuvottelu poliisin ylijohdon ja Metsähallituksen 
välillä. Neuvottelussa kirjattiin ne lainsäädännön muutostarpeet, jotka tulisi pikimmiten toteuttaa 
samalla, kun Metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä parhaillaan uudistetaan." 
Tämän jälkeen Metsähallituskin valmistelu on jatkunut useita vuosia ja asiantilan korjaava esitys 
lainkohdaksi Metsähallituslakiin on olemassa, mutta on poistettu hallituksen esityksestä. 
 
Metsähallitus esittää, että erätarkastajille annettaisiin oikeus rikesakon määräämiseen ja rangaistus-
vaatimusten esittämiseen. 
 
Perustelut miksi erätarkastajille halutaan oikeus rangaistusvaatimuksen esittämiseen ja 
rikesakon määräämiseen 

- Kenttävalvonnassa välttämättä tulee esille tilanteita, joista seurauksena on sakkoa. 
Nykytilanteessa erätarkastaja kirjaa muistiin henkilö- ja tapahtumatiedot, toimittaa ne 
poliisille, joka toimittaa ne edelleen rikkoneen henkilön kotipaikkakunnan poliisille, joka 
esittää vaatimukset ja antaa asian henkilölle tiedoksi. Kaikkien osapuolten edun mukaista olisi, 
jos erätarkastaja voisi hoitaa asian tapahtumapaikalla kerralla kuntoon. Sakon saajaa ei 
tarvitsisi myöhemmin vaivata asialla. Viranomaisten ei tarvitsisi tehdä päällekkäistä työtä 

- Erärikokset ovat lisääntymässä ja muuttumassa ammattimaisemmiksi. Tämä on todettu mm. 
poliisin tekemässä selvityksessä metsästysrikollisuudesta. Poliisin ja rajavartiolaitoksen 
henkilöstö kokee Metsähallituksen tekemän erävalvonnan tervetulleena lisäresurssina ja 



 

 

yhteistyökumppanina. Sakon- ja rikesakon määräämisoikeus on yksi työkalu metsästys-
rikollisuuden torjunnassa 

- Kansalaisten oikeusturvan kannalta on parempi vaihtoehto, että rikesakon määrääjä 
rangaistusvaatimuksen esittää erätarkastaja, joka on paikan päällä selvittänyt ja tutkinut 
tapauksen kuin että tehtävän suorittaminen hoidettaisiin muiden toimesta 

- Kysymys ei myöskään ole uusista oikeuksista ja valtuuksista eikä niiden laajentamisesta, 
koska nämä oikeudet ja valtuudet ovat erätarkastajilla olleet aikaisemmin jo sisäasiainminis-
teriön myöntämänä. Edellä esitetyistä syistä johtuen ministeriö ei voinut niitä myöntää 
viimeksi valtuuksia uusiessaan. 

- Erätarkastajilla on riittävä ammattitaito asiaan. Useat heistä ovat mm. kouluttaneet raja-
vartiolaitoksen henkilöstöä sakon kirjoittamiseen erärikkomuksissa 

Maa-ja metsätalousministeriö / 
Hallitusneuvos Matti Setälä 
13.10.2004 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 
 
 
 

Viite: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
Metsähallituksesta (HE 154/2004 vp) 

 
 

Esityksen keskeiset kohdat 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Valtion liikelaitoksista annettu laki 
(1185/2002), jäljempänä liikelaitoslaki, edellyttää Metsähallituksesta annetun lain (1169/1993) 
uudistamista viimeistään 1.1.2005 lukien. 
 
Esitys pohjautuu liikelaitoslakiin. Esityksessä on otettu huomioon Metsähallituksen ominaispiirteet 
valtion suurimpana kiinteistövarallisuuden haltijana, minkä vuoksi se sisältää useita liikelaitoslakia 
täydentäviä ja osittain siitä poikkeavia säännöksiä. 
 
Metsähallituksen asema ja tehtävät säilyisivät ennallaan. Metsähallitus olisi maa-ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa rajoittavia 
yhteiskunnallisia velvoitteita ja liiketoiminnasta erillisiä julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen 
yleistehtävänä olisi hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja muuta omaisuutta 
kestävästi ja tuloksellisesti. Luonnonsuojeluasioissa Metsähallitus olisi ympäristöministeriön 
ohjauksessa. 
 
Esityksen keskeisin muutos aikaisempaan verrattuna olisi liiketoiminnan ja muun toiminnan nykyistä 
selkeämpi erottaminen toisistaan. Julkisten hallintotehtävien rahoituksessa siirryttäisiin 
bruttobudjetointiin ja ns. ristisubventoinnit purettaisiin. Liiketoiminnan tuottoja ei enää käytettäisi 
julkisten hallintotehtävien rahoittamiseen kuten tähän asti (7 §). Bruttobudjetointiin siirryttäisiin myös 
sellaisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutuksessa, joissa on kysymys tilaaja-tuottajasuhteesta 
(5§). Muut yhteiskunnalliset velvoitteet otettaisiin huomioon Metsähallituksen tavoitteita asetettaessa 
(4 §). 
 
Organisatorisesti erityttäminen tarkoittaisi, että julkiset hallintotehtävät hoidettaisiin liiketoiminnasta 
erillisessä yksikössä, joka ainoastaan yleisellä tasolla kuuluisi hallituksen ja toimitusjohtajan ohjaus-ja 



 

 

valvontavallan piiriin (8/10 §). Julkisiin hallintotehtäviin liittyvät hallintoasiat kuuluisivat julkisten 
hallintotehtävien yksikön yksinomaiseen ratkaisuvaltaan (9 §). 
 
Suhde perustuslakiin 
 
Julkisten hallintotehtävien antaminen valtion liikelaitoksena toimivalle Metsähallitukselle merkitsisi 
tehtävien antamista lähtökohtaisesti muulle kuin viranomaiselle, mikä on mahdollista vain 
perustuslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Vaikka pääosa julkisista hallintotehtävistä on 
annettu Metsähallitukselle muilla voimassa olevilla laeilla ja vain osan perustuessa lakiehdotukseen, 
tarkastellaan asiaa kokonaisuudessaan esityksen yksityiskohtaisten perustelujen luvussa 4. Suhde 
perustuslakiin. 
Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain 
lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan 
käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät perustuisivat lakiin ja niiden kuulumista sille voidaan pitää 
esityksestä ilmenevin perustein tarkoituksenmukaisena. 
 
Tehtävät sivuavat useita perusoikeuksia. Erävalvonta liittyy perustuslain 7 §:ssä turvattuun 
henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 8 §:ssä tarkoitettuun rikosoikeudelliseen 
laillisuusperiaatteeseen, luonnonsuojelualueille niitä koskevissa järjestyssäännöissä annettavat 
liikkumisrajoitukset perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, luonnonsuojelualueiden 
hankintatehtävä ja valtion kiinteistövarallisuuden käyttö hankinnan rahoituksessa välillisesti 
perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan, saamelaisia koskeva lakiehdotuksen säännös 
perustuslain 17 §:ssä turvattuun saamelaisten oikeuteen oman kieleen ja kulttuuriin sekä julkisten 
hallintotehtävien järjestelyä koskevat säännökset perustuslain 21 §:ssä turvattuihin oikeusturvaan ja 
hyvän hallinnon takeisiin. Siltä osin kuin Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät merkitsisivät 
rajoituksia perusoikeuksiin, rajoituksia voidaan pitää vähäisinä ja hyväksyttävinä ottaen huomioon, 
että niiden tarkoituksena on edistää perustuslain 17 §:n mukaisen ympäristövastuun toteutumista. 
 
Esityksen mukaan Metsähallituksen hallitus ja toimitusjohtaja osallistuisivat yleisellä tasolla julkisten 
hallintotehtävien ohjaukseen ja valvontaan. Tämä olisi Metsähallituskokonaisuudesta saatavien 
synergiaetujen vuoksi ja erityisesti metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteensovittamisen kannalta 
perusteltua. Siltä osin kuin hallituksen päättämät ehdotukset Metsähallituksen talousarvioksi ja 
toimintasuunnitelmaksi koskisivat julkisia hallintotehtäviä, ehdotukset tehtäisiin julkisten 
hallintotehtävien yksikön esityksestä. Kun vielä otetaan huomioon, että hallituksella ja 
toimitusjohtajalla ei olisi toimivaltaa puuttua Metsähallitukselle kuuluvien yksittäisten 
hallintoasioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen, voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että 
liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien välille ei käytännössä voi syntyä sellaista 
intressiristiriitaa, joka vaarantaisi oikeusturvaa ja hyvän hallinnon takeita. 
 
Vaikka Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikköä ei pidettäisi viranomaisena siinä 
mielessä kuin perustuslaissa viranomaisella tarkoitetaan, voidaan yksikön katsoa täyttävän kaikki 
viranomaiselta vaadittavat keskeiset tunnusmerkit. Edellä olevan perusteella ja esityksestä muuten 
ilmenevin perustein lakiehdotuksen ei voida katsoa vaarantavan perusoikeuksia, oikeusturvaa ja muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 
 
Muita perustuslakikysymyksiä 
Esitykseen sisältyvän erävalvontatehtävän osalta voidaan todeta, että erävalvojille ajatellut 
toimivaltuudet olivat lausuntokierrokselle lähetetyssä esitysversiossa hallituksen esitystä laajemmat. 
Niihin sisältyi myös rangaistusmääräysmenettelystä annetussa laissa (692/1993) tarkoitettu 



 

 

rangaistusvaatimuksen anto-oikeus ja rikesakkomenettelystä annetussa laissa (66/1983) tarkoitettu 
rikesakon määräämisoikeus. Nämä erävalvontatehtävän hoidon kannalta tarkoituksenmukaiset 
toimivaltuudet jätettiin lopullisesta esityksestä pois lähinnä siitä syystä, että eräissä lausunnoissa 
niiden ei katsottu olevan sopusoinnussa perustuslain kanssa. 
 
Esityksen mukaan Metsähallituksella säilyisi oikeus antaa luonnonsuojelualueelle 
luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitettu järjestyssääntö ja valtion retkeilyalueelle ulkoilulaissa 
(606/1973) tarkoitettu järjestyssääntö. Mainittujen oikeuksien ei voida katsoa olevan ristiriidassa 
perustuslain 80 §:ssä säädetyn oikeussääntöjen antamisvallan kanssa, koska järjestyssääntöjä ei ole 
pidettävä oikeussääntöinä, vaan alueellisesti rajattuina valituskelpoisina hallintopäätöksinä. 
 
Perustuslain 84 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen toiminnan ja talouden perusteista säädetään 
lailla. Perustuslain perustelujen mukaan toiminnan perusteisiin kuuluvat mm. keskeiset 
toimivaltuudet. Metsähallituksen tehtäväksi ehdotetaan edelleen luonnonsuojelualueiden hankintaa, 
jota rahoitettaisiin jatkossakin Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion kiinteistövarallisuutta 
hyväksi käyttäen. Käyttö toteutettaisiin bruttobudjetoidusti, mikä tarkoittaisi sitä, että 
kiinteistövarallisuuden myyntitulot ja vaihtomaiden arvo tuloutettaisiin valtiolle ja 
ympäristöministeriön pääluokkaan otettaisiin vastaava määräraha luonnonsuojelualueiden hankintaan. 
Luonnonsuojelualueiden hankintaan käytetyn kiinteistövarallisuuden arvo on ollut viime vuosina 13-
15 miljoonan euron luokkaa vuosittain. Asian voidaan katsoa koskevan perustuslaissa tarkoitetulla 
tavalla Metsähallituksen toiminnan ja talouden perusteita, joista on säädettävä lailla. 
 
Esityksen mukaan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista koskevan yleislaki (973/2002), jonka 
perusteluissa viitataan luonnonsuojelualueiden hankinta eräänä kiinteistövarallisuuden luovutuksen 
edellytykset täyttävänä perusteena, täyttäisi lailla säätämisen vaatimuksen ja että asiasta ei tarvittaisi 
nimenomaista säännöstä Metsähallituksesta annettavaan lakiin. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI METSÄHALLITUKSESTA (HE 
154/2004 vp) 

 
 
 

Oikeusministeriön lausunnossa tarkastellaan: 

- eräitä  lakiehdotuksen  kohtia   suhteessa  perustuslain   80   §:ssä  säädettyihin 
asetuksenantovaltuuksiin 

- lakiehdotuksen 13 §:n mukaista muutoksenhakua luonnonsuojelulain mukaisissa 
asioissa suhteessa perustuslain 20 §:n 2 momenttiin ja 21 §:ään 
lakiehdotuksen 11 §:n mukaisia erävalvojien toimivaltuuksia suhteessa 
perusoikeuksien yleisiin rajoittamisedellytyksiin. 

 
 

1, Asetuksenantovaltuuksista 
 
1.1 Maa- ja metsätalousministeriön ja puolustusministeriön määräykset 
(lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentti) 
 
Lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentin mukaan Metsähallitus varautuu hoitamaan tehtäviään 
myös poikkeusoloissa siten kuin maa- ja metsätalousministeriö ja puolustuskiinteistöjen 
osalta puolustusministeriö määräävät. Momentin mukaan Metsähallitus noudattaa lisäksi 
puolustuskiinteistöjen ja niiden tilapalvelujen osalta puolustusministeriön 
turvallisuusmääräyksiä. 
 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole tarkemmin käsitelty 
kysymystä siitä, mitä maa- ja metsätalousministeriön sekä puolustusministeriön 
määräyksillä tarkoitetaan. Momentista ja sen perusteluista ei käy ilmi, tarkoitetaanko 
määräyksillä alemmanasteisia oikeussäännöksiä vaiko ministeriön jossakin 
konkreettisessa soveltamistilanteessa antamia velvoittavia päätöksiä. Perusteluissa ei näin 
ollen ole myöskään käsitelty sitä, onko lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
viitata jonkun muun lainsäädännön mukaisiin alemmanasteisiin normiantovaltuuksiin vai 



 

 

onko muotoilu tarkoitettu valtuutussäännökseksi alemmanasteiseen norminantoon tämän 
lakiehdotuksen mukaisesti. 
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Valmiuslain (1080/91) 40 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston, valtion 
hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien 
tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin 
sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös 
poikkeusoloissa. Valmiuslain 40 §:n 2 momentin mukaan poikkeusoloihin varautumista 
johtaa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa. 
Valmiuslain mainitussa pykälässä ei ole määritelty erikseen asetuksenantovaltuuksia 
valtioneuvostolle tai ministeriöille. 
 
 

1.2 Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin liittyvien suoritteiden 
maksullisuudesta (lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentti) 
 
Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin mukaan Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin 
liittyvien suoritteiden hintojen määräämisessä sovelletaan, mitä valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
 
Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen (s. 31) mukaan "Metsähallituksen julkisiin 
hallintotehtäviin liittyvien suoritteiden maksullisuuden, päätöksenteon ja muutoksenhaun 
osalta noudatettaisiin, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään". Perusteluissa todetaan 
tämän jälkeen, että "esimerkiksi voimassa olevan asetuksen mukaiset yleinen neuvonta, 
opastus ja tiedotus, mikäli siitä aiheutuu vähäisiä kustannuksia sekä jokamiehen oikeuteen 
perustuva Metsähallituksen palveluvarustuksen tavanomainen käyttö, olisivat 
maksuttomia". 
 
Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentista perusteluineen ei käy ilmi, millä säädöksellä 
Metsähallituksen maksuperustelain mukaisista suoritteista on tarkoitus tarkemmin säätää. 
 
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu kuin viranomainen kuin valtioneuvosto tai 
ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos 
siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys 
edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
 
Perustuslain 81 §:n 2 momentin mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuudesta sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista 
säädetään lailla. 
 
Perustuslakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan lailla tulisi säätää yleisesti 
siitä, millaisista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan periä tai millaiset 
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suoritteet ovat kokonaan maksuttomia (HE 1/1998 vp, s. 135). Hallituksen esityksen 
mukaan lailla tulisi säätää maksujen suuruuden määräämisessä noudatettavista 
periaatteista, kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden 
noudattamisesta. Hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, että PL 81 §:n 2 momentin 
säännös koskee kaikkia valtion virastoja ja laitoksia, valtion liikelaitokset mukaan 
luettuna. 
Metsähallitusta valtion liikelaitoksena taikka sen erillistä julkisten hallintotehtävien 
yksikköä ei voitane pitää perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuna muuna 
viranomaisena (vert. HE 1/1998 vp s. 133) Metsähallituksen julkisoikeudellisten 
suoritteiden maksullisuuden tarkemmaksi määrittelemiseksi kysymykseen ei siten voine 
tulla Metsähallituksen oma määräystenantovaltuus. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä PL 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuna 
muuna viranomaisena on pidetty sekä Suomen Pankkia että Rahoitustarkastusta (PeVL 
17/2003 vp ja Pe VL 17/2004 vp). Suomen Pankilla on myös valtion maksuperustelain 
mukaan oikeus määrätä itse maksuistaan (maksuperustelain 10 § sellaisena kuin se on 
muutettuna laissa 721/2000). 
 
Valtion maksuperustelain 8 §:ssä säädetään valtioneuvoston ja ministeriöiden 
asetuksenantovaltuuksista hyvin yleisesti. Maksuperustelakia ja sen valtuutussäännöksiä ei 
ole uudistettu kokonaisuudessaan perustuslain voimaantulon jälkeen. 
 
Maksuperustelain 8 §:n 1 momentin alkuosan asetuksenantovaltuuksien voidaan tulkita 
koskevan valtioneuvostoa ja loppuosan asetuksenantovaltuuksien puolestaan ministeriöitä. 
Lain 8 §:n 1 momentin mukaan asetuksella säädetään muun ohella siitä, mistä päätöksestä 
maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin 
perustein. Lain mukaan asetuksella säädetään myös lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
kiinteistä maksuista sekä mistä päätöksestä ja miten maksun suuruus voidaan määrätä 
päätöksen omakustannusarvosta poiketen. 
 
Lain 8 §:n 1 momentin loppuosan mukaan "muissa näitä maksuja koskevissa asioissa 
toimivalta on asianomaisella ministeriöllä". Ministeriölle kuuluvasta 
asetuksenantovaltuudesta säädetään myös maksuperustelain 8 §:n 2 momentissa, jonka 
mukaan "asianomainen ministeriö päättää, mitkä ministeriön ja hallinnonalan muiden 
viranomaisten suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai 
suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet 
hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein". 
 
Oikeusministeriö katsoo, että perustuslain 80 §:n 1 momentin ja 81 §:n 2 momentin 
säännökset huomioon ottaen lain 15 §:n 2 momentissa tulisi säätää selkeästi 
valtioneuvostolle kuuluvasta valtuudesta antaa tarkempia säännöksiä Metsähallituksen 
julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisuudesta. Muutoin lähtökohtana voidaan pitää 
sitä, että Metsähallituksen julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perusteet 
määräytyvät lakiehdotuksen mukaisesti valtion maksuperustelaissa säädetyillä perusteilla. 
 
Hallintolainkäyttölain (586/1995) nojalla muutoksenhaku valtion liikelaitoksen tai sen 
yksikön tekemään päätökseen hallintoasiassa edellyttää, että muutoksenhausta säädetään 
erikseeen. 
 
Maksuperustelain 11 b §:ssä (961/1998) säädetään muutoksenhausta maksuperustelaissa 
tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen. Maksuperustelain 1 §:n 4 momentin mukaan 
maksuperustelaki ei koske valtion liikelaitoksia, jollei erikseen toisin säädetä. 
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Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin sanamuodosta on puolestaan vaikea päätellä, että 
tarkoituksena      on      samalla      säätää      myös      maksuperustelain      mukaisen  
muutoksenhakujärjestelmän soveltamisesta Metsähallituksen yksittäisiin maksun 
määräämistä koskeviin päätöksiin. 
 
Edellä mainituista syistä, ottaen huomioon perustuslain 21 §:n säännökset 
muutoksenhakuoikeudesta, lakiehdotusta tulee oikeusministeriön käsityksen mukaan 
täydentää julkisoikeudellista maksua koskevalla muutoksenhakusäännöksellä. 
Lakiteknisesti muutoksenhakusäännös voi olla viittaus maksuperustelain mukaiseen 
muutoksenhakujärjestelmään (lain 11 b §). Maksuperustelain mukaan ensimmäisessä 
vaiheessa maksupäätökseen on haettava oikaisua ja vasta oikaisuun annetusta päätöksestä 
voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen ei enää voida hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 

2. Muutoksenhausta lakiehdotuksen 13 §:n nojalla 
 
Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan luonnonsuojelulain mukaiseen Metsähallituksen 
päätökseen saa hakea valittamalla muutosta toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta ja muuhun 
tässä laissa tarkoitettuun Metsähallituksen päätökseen maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1995) säädetään. 
 
Muutoksenhausta Metsähallituksen luonnonsuojelulain nojalla tekemään päätökseen 
säädetään luonnonsuojelulain 61 §:n 2-4 momentissa. 
 
Luonnonsuojelulain 61 §:n 2 momentin mukaan Metsähallituksen päätöksestä saa valittaa 
hallinto-oikeuteen (pykälässä edelleen vanhentuneesti lääninoikeuteen). Toimivaltainen 
hallinto-oikeus määräytyy hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan. 
 
Luonnonsuojelulain 61 §:n 3 momentin mukaan valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta tai 
etua asia saattaa koskea. Muissa kuin korvausta koskevissa asioissa valitusoikeus on myös 
asianomaisella kunnalla. Muissa kuin korvausta sekä luonnonsuojelain 31 §:n ja 48 §:n 2 
momentissa tarkoitettua poikkeuslupaa koskevissa asioissa on valitusoikeus myös 
sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on 
luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Luonnonsuojelulain 61 §:n 4 momentin 
mukaan muuten muutoksenhaussa noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoituksena on, että 
nykyinen luonnonsuojelulain mukainen muutoksenhakujärjestelmä säilyy. Lakiehdotuksen 
13 §:n muotoilu ei kuitenkaan vastaa tuota hallituksen esityksen perusteluissa esitettyä 
tavoitetta. 
 
Lakiehdotuksen 13 §:n mukainen viittaus hallintolainkäyttölakiin merkitsee tulkintaa, 
jonka mukaan myös valitusoikeus määräytyy hallintolainkäyttölain mukaan. Tällainen 
tulkinta merkitsisi luonnonsuojelulaissa säädetyn ympäristöjärjestöjen sekä kunnan 
valitusoikeuden poistamista. Lakiehdotuksen 13 §n perusteella myös asianosaisten 
valitusoikeus kaventuisi verrattuna luonnonsuojelulakiin. Hallintolainkäyttölain mukaan 
päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu taikka jonka oikeutta, etua tai tai 
velvollisuutta päätös välittömästi koskee. Luonnonsuojelulaissa säädetty valitusoikeuden 
edellytys ("saattaa koskea") on hallintolainkäyttölaissa säädettyä valitusoikeuden 
edellytystä matalampi. 
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Perustuslain 20 §:n 2 momentin ja 21 §:n näkökulmasta lakiehdotuksen 13 § tulee 
muotoilla uudestaan siten, että nykyistä luonnonsuojelulain mukaista 
muutoksenhakujärjestelmää ei tulkinnallisesti kavenneta. Oikeusministeriö kiinnittää 
huomiota siihen, että valitusoikeuden takaaminen kansalaisille ja ympäristöjärjestöille 
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa perustuu tiedonsaantia ja muutoksenhakuoikeutta 
ympäristöasioissa koskevan Ärhusin yleissopimuksen (HE 165/2003 vp, SopS 122/2004) 
voimaantulon jälkeen (30.11.2004) perustuslain säännösten lisäksi Suomea sitoviin 
kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin (PeVL 15/2004 vp). 
 
Lainsäädäntöteknisesti muutoksenhakusäännösten uudelleen muotoilu voinee tapahtua 
siten, että 13 § jaetaan kahteen virkkeeseen. Pykälän ensimmäisessä virkkeessä voidaan 
esimerkiksi todeta, että Metsähallituksen luonnonsuojelulain nojalla tekemään päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla siten kuin luonnonsuojelulaissa säädetään. 
 
 

3. Erävalvojien toimivaltuuksista 
 
Lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentissa määritellään erävalvonta toiminnaksi, jossa 
valvotaan "säännösten noudattamista ja suoritetaan rikosten tutkitaa Metsähallituksen 
hallinnassa olevilla valtion alueilla" erävalvojien toimivallan edellyttämässä laajuudessa. 
 
Erävalvojien toimivallan määrittelyn kannalta olennaiset säännökset ovat lakiehdotuksen 
11 §:n 1 ja 2 momentissa. Lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin mukaan erävalvojan tulee 
olla julkisten hallintotehtävien yksikössä toimiva virkamies, jolle sisäasiainministeriö on 
myöntänyt poliisilain 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut erityiset poliisivaltuudet ja 
oikeuden esitutkintalain 44 §:ssä tarkoitetun suppean esitutkinnan toimittamiseen. 
Lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentissa määritellään erikseen, mitä rikosnimikkeitä 
erävalvojan näin määritelty tutkintavalta koskee. 
 
Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin mukaan sisäasiainministeriön antamassa erävalvojan 
poliisivaltuuksia koskevassa päätöksessä on nimettävä ne poliisilain 2 luvun mukaiset 
toimivaltuudet, joita päätös koskee, ja määrättävä muut valtuuksien käytön kannalta 
tarpeelliset ehdot. 
 
Lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa todetaan, että erävalvojille 
poliisilain mukaan annettavat toimivaltuudet saattavat liittyä "eräisiin perustuslain 
mukaisiin perusoikeuksiin, kuten liikkumisvapauteen, yksityisyyden suojaan ja 
omaisuuden suojaan". Hallituksen esityksen mukaan erävalvojien toimivaltuudet ovat 
laissa tarkasti rajatut eikä "järjestely" myöskään vaaranna perusoikeuksia eikä 
oikeusturvaa ottaen erityisesti huomioon, että erävalvojien toiminnassa voi 
perusoikeuksiin puuttumisen vastapainona olla kysymys luonnon ja sen 
monimuotoisuuden edistämisestä (s. 38). 
 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (s. 28) mukaan sisäasiaministeriön 
myöntämät toimivaltuudet olisivat aina henkilökohtaisia. Hallituksen esityksen 
perustelujen mukaisesti saattaa siten olla mahdollista, että erävalvojilla on eri tavoin 
määriteltyjä toimivaltuuksia suhteessa poliisilain 2 luvussa määriteltyihin 
toimivaltuuksiin.  Hallituksen esityksessä ei  myöskään  ole perusteltu,  millaisia 
toimivaltuuksia ministeriö voi muutoin määrätä, kun kysymys on lakiehdotuksessa 
mainituista muista erävalvojan valtuuksien käytön kannalta tarpeellisista ehdoista. 
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Perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten kannalta oikeusministeriö pitää 
ongelmallisena, että erävalvojien toimivaltuudet jäävät esitutkintaa koskevien 
toimivaltuuksien lakitasoisesta kohdentamisesta huolimatta sisäasiainministeriön 
yksittäisten päätösten varaan. Tämä toimivaltuuksien määrittelytapa on ongelmallinen jo 
siitä syystä, että poliisilain 2 luvun mukaiset toimivaltuudet ovat erittäin laajat eivätkä 
välttämättä sovellu sellaisenaan erävalvontaan. Toimivaltuuksien määrittelytapa jättää 
myös valvonnan kohteiden oikeusturvan toteutumisen epäselväksi esimerkiksi siinä 
suhteessa, voiko erävalvojilla olla poliisilaissa tarkoitettuja kiinniottovaltuuksia. 

 
Poliisilain 10 §:n 2 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni 
henkilö, joka kieltäytyy antamasta henkilötietojaan tai antaa todennäköisesti 
virheellisen tiedon. Tällainen kiinni otettu on päästettävä vapaaksi heti, kun 
tarvittavat tiedot on saatu, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua 
kiinniottamisesta. 
 
Poliisilain 11 §:n 1 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni 
henkilö hänen suojaamisekseen henkeä, ruumiillista koskemattomuutta, 
turvallisuutta tai terveyttä välittömästi uhkaavalta vakavalta vaaralta, jos 
henkilö ei kykene pitämään huolta itsestään eikä vaaraa voida muuten 
poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla keinoin. 
 
Poliisilain 14 §:n 1 momentin (21/2001) mukaan poliisimiehellä on oikeus 
kotirauhan tai julkisrauhan suojaaman alueen tai paikan haltijan tai tämän 
edustajan pyynnöstä poistaa luvattomasti oleskeleva henkilö paikalta laissa 
tarkemmin määritellyin edellytyksin. Poliisilain i4 §:n 2 momentin mukaan 
poliisimiehellä on oikeus poistaa myös luvallisesti paikalla oleskeleva 
henkilö. Poistamisen sijasta henkilö voidaan myös ottaa kiinni ja pitää 
säilössä enintään 12 tuntia. 
 
Poliisilain 15 §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus muun ohella henkilön 
auttamiseksi tai kadonneen löytämiseksi päästä asuntoon tai muuhun 
paikkaan ja suorittaa siellä tarvittava etsintä, jos on syytä epäillä henkilön 
olevan hengen tai terveyden vaarassa tai joutuneen rikoksen tai 
onnettomuuden uhriksi taikka hänen voidaan muutoin olettaa olevan 
välittömän avun tarpeessa tai kuolleena. 
 
Poliisilain 16 §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus päällystöön kuuluvan 
poliisimiehen määräyksestä ja kiireellisessä tapauksessa ilman määräystäkin 
päästä rakennukseen, muuhun kotirauhan suojaamaan paikkaan tai 
kulkuneuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa, että henkeä, henkilökohtaista 
vapautta tai terveyttä vakavasti vaarantava taikka huomattavaa omaisuus- tai 
ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on meneillään tai 
uhkaamassa. Lisäksi edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön 
vaaran estämiseksi tai räjähdysaineiden, aseiden tai muiden vaarallisten 
aineiden ja esineiden etsimiseksi ja haltuunottamiseksi. 
 
Lain 17 §:n 1 momentin (21/2001) mukaan 13-16 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa huone tai säilytyspaikka saadaan avata voimakeinoja käyttäen. 
 
Lain 18 §:n 1 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus eristää, sulkea tai 
tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka kieltää tai rajoittaa 
liikkumista, jos se on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi, tutkinnan turvaamiseksi taikka onnettomuuspaikalla 
suoritettavien toimenpiteiden, toimenpiteen kohteena olevan henkilön 
yksityisyyden tai vaaraan joutuneen omaisuuden suojaamiseksi. 
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Poliisilain 23 §:n (2/1998) mukaan poliisilla on oikeus vaarallisten esineiden 
ja aineiden haltuunottoon pykälässä tarkemmin säännellyin edellytyksin. 
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisten vaarallisten 
ammusten haltuuotosta säädetään ampuma-aselaissa (1/1998). 
 
Poliisimiehen oikeudesta ottaa kiinni eläin ja lopettaa se säädetään 
tarkemmin lain 25 §:ssä. Poliisilain 24 §:ssä säädetään tarkemmin lain 
nojalla haltuunotetun omaisuuden käsittelystä, palauttamisesta, myymisestä 
ja hävittämisestä. 
 
Poliisimiehen käskyvallasta ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön säädetään 
poliisilain 26 ja 27 §:ssä. Poliisimiehellä on tässä tai muussa laissa säädettyä 
toimivaltaa käyttäessään oikeus yksittäistapauksessa antaa jokaista 
velvoittavia tarpeellisia käskyjä ja kieltoja. Poliisimiehellä on virkatehtävää 
suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta 
poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, vapautensa menettäneen 
pakenemisen estämiseksi, esteen poistamiseksi taikka välittömästi uhkaavan 
rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi käyttää 
sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina. 

 
 
Oikeusministeriö katsoo, että erävalvojien toimivallan määrittely ei pemsoikeuksien 
yleiset rajoitusedellytykset huomioon ottaen voi perustua lakiehdotuksessa ehdotetulla 
tavalla viime kädessä sisäasiainministeriön myöntämiin erävalvojakohtaisiin 
toimivaltuuksiin. Erävalvojien toimivallasta tulee säätää yleisesti lain tasolla ottaen 
erityisesti huomioon vaatimukset säädettävän lain täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta, 
suhteellisuusperiaatteen toteutumisesta sekä toimenpiteiden kohteiksi joutuvien riittävistä 
oikeusturvajärjestelyistä. 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 
 

HE 154/2003 vp LAIKSI METSÄHALLITUKSESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 13.10.2004 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Metsähallitus 

säilyisi edelleen perustuslain 84 §:n 4 momentissa tarkoitettuna valtion liikelaitoksena, johon 

sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia, jollei nyt käsiteltävänä olevassa laissa toisin 

säädetä. 

Metsähallitus hoitaisi edelleen myös julkisia hallintotehtäviä (2 § 2 mom.), jotka 

on luetteloitu lakiehdotuksen 6 §:ssä. Julkisten hallintotehtävien hoitaminen olisi eriytetty 

Metsähallituksen erilliseen julkisten hallintotehtävien yksikköön (8 §). Näiden tehtävien hoitoa 

ohjaavat ja valvovat toimialojensa osalta maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 

(10 §V Metsähallituksen julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavat henkilöt olisivat vir-

kasuhteisia (18 §). 

Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä on valtiosääntöoi-

keudellisesti arvioitava perustuslain 124 §:n valossa. Kyseisen säännöksen mukaan julkinen 

hallintotehtävä voidaan antaa lailla tai lain nojalla myös muulle kuin viranomaiselle, jos se on 

tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeus-

turvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 

tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaisille. 

Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista 

varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle (ks. PeVM 10/1998 vp, s. 35). Sen tarkoittaman 

viranomaiskäsitteen piiriin kuuluvat lähinnä valtion ja itsehallintoyhdyskuntien normaaliin 

organisaatioon kuuluvat viranomaiset sekä sellaiset itsenäiset laitokset kuin Suomen Pankki ja 

Kansaneläkelaitos (ks. esim. Pe VL 55/2002 vp, s. 2-3). Valtion liikelaitokset jäävät näin ollen 

perustuslain 124 §:n tarkoittaman viranomaiskäsitteen piirin ulkopuolelle. Tämän kannalta 

arviota ei muuta se seikka, että viranomaistoiminnot on liikelaitoksessa osoitettu erillisen yk-

sikön tehtäväksi, kuten Metsähallituksen osalta on asianlaita. 

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät on luetteloitu lakiehdotuksen 6 §:ssä. 

Pääosa tehtävistä perustuu erityislainsäädännössä Metsähallitukselle osoitettuihin tehtäviin 
2 

 



 

 

(kohta 1 pääosin ja kohta 2). Tältä osin lakiehdotuksella ei ole itsenäistä merkitystä Metsähal-

lituksen toimivallan perustana, vaan säännös on tältä osin luonteeltaan deklaratorinen. Nyt 

käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen perustuvia tehtäviä, joiden osalta ei viitata muuhun 

lainsäädäntöön, olisivat luonnonsuojelualueiden hankinta (1 kohta), luonto-ja retkeilypalvelu-

jen tuottaminen (3 kohta), riista- ja kalataloudellisten hankkeiden toteuttaminen (4 kohta), 

erävalvonta (5 kohta), metsäpuiden siementen hankintaan ja varmuusvarastointiin liittyvät 

tehtävät (6 kohta) ja uittoon liittyvät tehtävät (7 kohta). 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta merkittävin näistä Metsähallitukselle ehdo-

tetuista julkisista hallintotehtävistä on erävalvonta, josta säädettäisiin tarkemmin 11 §:ssä. Sen 

mukaan IVietsähallituksen julkisten hallintotehtävien virkamies, jolle sisäasiainministeriö on 

myöntänyt poliisilain 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut erityiset poliisivaltuudet ja oikeudet 

esitutkintalain 44 §:ssä tarkoitettuun suppean esitutkinnan toimittamiseen, saa valvoa sään-

nösten noudattamista ja suorittaa rikosten esitutkintaa Metsähallituksen hallinnassa olevilla 

valtion alueilla toimivaltansa edellyttämässä laajuudessa laissa erikseen mainittujen rikosten 

osalta (11 § 1 mom.). Ministeriön valtuutuspäätöksessä olisi nimettävä ne poliisilain 2 luvun 

mukaiset toimivaltuudet, joita päätös koskee, ja määrättävä muut valtuuksien käytön kannalta 

tarpeelliset ehdot (11 § 2 mom.). 

Poliisilain 8 §:n 1 momentin mukaan sisäasiainministeriö voi antaa koko maassa 

nimetylle henkilölle sellaisia poliisilain mukaisia poliisivaltuuksia, joita tämä määrätyssä teh-

tävässään tarvitsee. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuudet poliisilain mukaisten voi-

makeinojen käyttämiseen voidaan antaa kuitenkin vain nimetylle virkamiehelle ja valtuudet 

esitutkinnan suorittamiseen voi antaa vain sisäasiainministeriö virkamiehelle valtuuksien an-

tamispäätöksessä mainittavien, hänen omaan hallinnonalaansa liittyvien rikosten tutkintaa 

varten. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että poliisilain mainittu säännös on säädetty ennen 

uuden perustuslain säätämistä, eikä sitä ole säätämisen yhteydessä arvioitu esimerkiksi perus-

tuslain 124 §:n tai voimassa olevien perusoikeuksien kannalta. 

Lakiehdotus ei rajaisi suoraan lakitekstissä niitä poliisin toimivaltuuksia, joita 

erävalvojille voitaisiin ministeriön päätöksellä osoittaa, vaan periaatteessa se käsittää kaikki 

poliisilain 2 luvussa tarkoitetut valtuudet. Tällainen mahdollisuus antaa laaja-alaiset, vasta 

ministeriön päätöksellä täsmentyvät poliisivaltuudet Metsähallituksen virkamiehelle, on niin 

laaja-alainen ja täsmentymätön, että sitä on mielestäni pidettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoi-

tetun merkittävän julkisen vallan käytön piiriin kuuluvana. Tätä arviota puoltaa erityisesti se, 

että kyse on hyvin merkittävästä toimivallasta puuttua useisiin yksilön perusoikeuksiin. Myös 

esitutkintalain tarkoittaman esitutkinnan toimittamista on pidettävä mielestäni merkittävän 

julkisen vallan käyttämisenä. Olen taipuvainen katsomaan, että jo esitutkintalain 44 §:ssä tar-



 

 

koitetun suppean esitutkinnan suorittaminen on tällaista merkittävän julkisen vallan käyttä-

mistä. 

Edellä olevaan viitaten katson, että lakiehdotuksen erävalvontaa koskeva 11 § on 

ristiriidassa perustuslain 124 §:n kanssa, koska sen mukaan Metsähallituksen virkamiehelle 

voitaisiin antaa niin pitkälle meneviä toimivaltuuksia, että sitä olisi pidettävä perustuslain 124 

§:ssä tarkoitettuna viranomaisille pidätettynä merkittävän julkisen vallan käyttämisenä. 

Ehdotuksesta tulisi poistaa maininta erävalvojan oikeudesta suorittaa rikosten esitutkintaa. 

Lisäksi jo laissa tulisi täsmällisesti määritellä, mitä valtuuksia säännösten noudattamisen 

valvomiseksi erävalvojille voitaisiin osoittaa. Tätä ei voida nähdäkseni jättää sisäasiainminis-

teriön valtuutuspäätöksen varaan. Valtuudet eivät voi käsittää niin pitkälle meneviä voima-

keinojen käyttövaltuuksia, että merkittävän julkisen vallan käytön raja ylittyy. 

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa siitä, että erävalvonnan kaltaiset lain 

noudattamisen valvontaa koskevat ja suureen joukkoon ihmisiä kohdistuvat tehtävät ovat yli-

päätään huonosti yhdistettävissä valtion liikelaitoksen toimintaan. Tämäntyyppiset toimival-

tuudet olisi perustuslain 124 §:n näkökulmasta ylipäätään luontevampaa erottaa kokonaan 

liikelaitoksen tehtäväpiiristä ja osoittaa jonkin valtion normaaliin viranomaisorganisaatioon 

kuuluvan yksikön tehtäviksi. 

Muilta kuin erävalvontaa koskevilta osin en pidä nyt käsiteltävänä olevaan lakiin 

perustuvia julkisia hallintotehtäviä perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisina. Erityisesti on 

otettava huomioon, että yleishallinto-oikeudelliset ja kielioikeuksia koskevat keskeiset 

säädökset tulevat sovellettaviksi myös valtion liikelaitoksiin näiden hoitaessa julkisia hal-

lintotehtäviä suoraan kyseisten lakien perusteella (ks. esim. hallintolaki, 434/2003, 2 § 3 mom., 

kielilaki, 423/2003, 24 § 1 mom., laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 4 §). 

Kun otetaan myös huomioon julkisten hallintotehtävien erillisorganisaatio Metsähallituksen 

sisällä ja tällaisia tehtäviä hoitavan henkilöstön virkamiesasema, ei tässä tarkoitettujen tehtävien 

osoittaminen Metsähallitukselle ole perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 

vaatimuksia vaarantavaa. 

Lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään 

luontopalvelujohtajan nimittämisestä ja irtisanomisesta. Irtisanomisen osalta on otettava 

huomioon, että perustuslain 18 §:n 3 momentin mukaan ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin 

perustuvaa syytä. Siten valtuus voi koskea vain irtisanovan viranomaisen täsmentämistä, ei 

irtisanomista yleensä. Tältäkin osin valtuutus on tarpeeton, jollei ole tarkoituksena poiketa 

normaalista valtion virkamiesasetuksessa (971/1994; 29 §) säännellystä irtisanomistoi-

mivallasta. 
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HE 154/2004 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsähallituksesta 
 
Heikki Kulla 
13.10. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Esitän asiasta kunnioittavasti 
seuraavan. 
 
Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin hallintoviranomaiselle (PL 124 §) 
 
Esityksen mukaan Metsähallitus hoitaa ne hallintotehtävät, jotka on säädetty tai säädetään sen 
tehtäväksi. Koska Metsähallitus on valtion liikelaitos eikä julkishallinnon viranomainen, kyseessä on PL 
124 §:n mukainen tilanne. Lakiehdotuksessa hallintotehtävät on yksilöity (6 §) osittain tähän 
lakiehdotukseen perustuvina (kohdat 1 (luonnonsuojelualueiden hankinta), 3 - 7) ja osittain 
yleisviittauksilla erityislainsäädäntöön (kohta 2). Tällainen sääntelytapa ei ole yleisluonteisuutensa 
vuoksi riittävän informatiivinen. PL 124 § edellyttää, että kysymykseen tulevat tehtävät yksilöidään 
riittävän tarkasti. Ainakin viittaus erityislainsäädännön mukaisiin tehtäviin olisi aihetta kirjoittaa 
pykälätarkkuudella. Koska 9 §:ssä mainitut viranomaisasiat ovat myös julkisia hallintotehtäviä, ne olisi 
mainittava 6 §:ssä. Vastaava korjaus olisi tehtävä 9 §:ään. 
 
PL 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain 
nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Lakiehdotuksen mukaisten hallintotehtävien 
uskominen Metsähallitukselle on lakiehdotuksen perustelujen valossa tarkoituksenmukaista. 
Perustelujen mukaan Metsähallituksen luonnonsuojelutehtävät sivuavat useita perusoikeuksia. Tähän 
liittyvien kaikkein tilanteiden läpikäynti olisi oma laaja tehtävänsä. Kiinnitän tässä huomiota ainoastaan 
Metsähallituksen toimivaltaan vahvistaa luonnonsuojelualueiden järjestyssäännöt. Perustelujen mukaan 
järjestyssäännöissä ei voida katsoa olevan kyse PL 80.1 §:n mukaisten oikeussääntöjen antamisesta, 
vaan alueellisesti rajatuista valituskelpoisista hallintopäätöksistä. 
 
Nähdäkseni tämä, itse asiassa perustuslakivaliokunnan käytäntöön perustuva käsitys on arvostelulle 
altis. Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä ja abstrakteja oikeussääntöjä eli ne ovat niin sanottuja 
säädöstyyppisiä päätöksiä eli normipäätöksiä1 vaikkakin alueellisia. Ne ovat oikeudellisesti saman 

                                                
' Merikosken mukaan on varsin vaikeaa osoittaa selviä erotteluperusteita, joiden avulla tällaiset säädökset olisivat 
kaikissa tapauksissa asiallisen sisältönsä perusteella laista erotettavissa. Hänen mukaansa hallintosäädöksiä ovat 



 

 

tyyppisiä kuin kuntien antamat kunnalliset säännöt. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
säädöstyyppiset päätökset eivät myöskään ole valtionhallinnossa läheskään aina suoraan valituskelpoi-
sia. Valitusmahdollisuus avautuu usein vasta sitten, kun viranomainen tai tuomioistuin on tehnyt 
yksittäistapauksessa päätöksen säännön rikkomisesta. Päädyn siis siihen, että tällaista 
toimivaltajärjestelyä olisi tarkasteltava myös PL 80 §:n 1. ja 2. momenttien asettamien rajoitusten 
kannalta. Sinänsä tässä tapauksessa mainittujen lainkohtien mukaiset edellytykset näkyvät täyttyvän 
säädöstoimivallan uskomiseksi Metsähallitukselle. 
 
Metsähallitukselle annettavien hallintotehtävien hoidossa noudatetaan oikeussuojan takaamiseksi 
hallintolakia ja muuta yleistä menettelylainsäädäntöä, jo menettelylaki-en laajojen 
soveltamisalasäännösten perusteella. Muutoksenhausta säädetään ehdotuksen 13 §:ssä. Koska 
Metsähallitus on varsinaisen julkishallinnon ulkopuolinen toimielin, valitusmahdollisuutta ei ole suoraan 
hallintolainkäyttölain perusteella, vaan muutoksenhausta on säädettävä ehdotetulla tavalla erikseen 
(HLL 10 §). Säännökseen on kuitenkin aihetta ottaa nimenomainen viittaus hallintolainkäyttölakiin 
muun muassa toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisen selventämiseksi. 
 
Ehdotuksen 20 §:ssä mainittujen neuvottelukuntien päätöksiin ei ole valitusoikeutta. Sääntely on 
asianmukainen edellyttäen, että neuvottelukuntien tehtävät pysytetään asetuksessa, lain edellyttämällä 
tavalla, Metsähallituksen päätöksentekoa avustavissa tehtävissä, kuten oikeudellisesti sitomattomissa 
lausunnoissa ja esityksissä. 
 
Ehdotuksen 9.2 §:n mukaista delegointisäännöstä on syytä selventää siten, että sanamuodosta käy ilmi 
asia- tai asiatyyppikohtainen delegointitoimivaltuus. 
 
Erävalvonta 
 
Perustelujen mukaan (s. 25) erävalvonnalla tarkoitetaan lakien noudattamisen valvontaa laajoilla ja 
usein vaikeasti saavutettavilla Metsähallituksen alueilla. Lakiehdotuksen 11 § sisältää konkreettisen 
sääntelyn asiasta. Valvonta on rajattu Metsähallituksen alueisiin ja erikseen mainittuihin rikoksiin tai 
rikkomuksiin. 
 
Virkasuhteisen ja poliisin perustutkinnon suorittaneen (asetusehdotus 5 §) erävalvo-jan toimivalta nojaa 
sisäasianministeriön poliisilain 8 §:n nojalla myöntämiin erityisiin poliisivaltuuksiin ja oikeuteen 
suppean esitutkinnan toimittamiseen. 
 
Ehdotuksen 11.2 §:n mukaan sisäasianministeriön päätöksessä on nimettävä ne poliisilain 2 luvun 
mukaiset toimivaltuudet, joita päätös koskee ja määrättävä muut valtuuksien käytön kannalta 
tarpeelliset ehdot. Tämän mukaisesti erävalvojalle voidaan antaa myös oikeus poliisilain 27 §:n 
mukaiseen voimakeinojen käyttöön. 
 
Perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen 
muulle kuin viranomaiselle. Lainsäädäntökäytännössä tuollaisena toimintana on pidetty muun muassa 
itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja. Pääsäännön mukaan muulle kuin 
viranomaiselle voimankäyttöoi-keus on katsottu voitavan uskoa vain silloin, kun kyse on ollut 
viranomaisen tarpeesta saada tilapäistä apua konkreettisen virkatehtävän hoidon yhteydessä (esim. 
Polii-siL 27.3 §). Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) säätämisen yhteydessä 
perustuslakivaliokunta väljensi tulkintaa (PeVL 44/1998) katsoessaan, että tapauskohtaisesti ja 
ajallisesti rajatun voimankäytön uskominen järjestyksenvalvojille oli mahdollista tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Myöhemmin perustuslakivaliokunta on tarkastellut asiaa muun muassa 
antaessaan lausunnon hallituksen esityksestä laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista (PeVL 28/2001) 
                                                                                                                                                    
hallintoviranomaisten antamat, lukumäärältään rajoittamattomia, yleistuntomerkein osoitettuja tapauksia koskevat 
säädökset, Merikoski: Oikeussuojajärjestelmä (1968) s. 252-53. 
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ja varsinkin hallituksen esityksestä laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien 
säännösten uudistamiseksi (PeVL 20/2002). Näin muodostuneen kannan mukaan huomiota on 
aiheellista kiinnittää etenkin toimivaltuuksien ja voimankäyttöoikeuksien kokonaisuuteen. 
 
Tällä perusteella lakiehdotuksen 11.2 §:ään olisi otettava tarkentava rajaus siltä osin kuin on kyse 
mahdollisuudesta myöntää erävalvojalle oikeus voimakeinojen käyttöön. 
 
Turussa ja Helsingissä 13. lokakuuta 2004 

 
Heikki Kulia 
professori 
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Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 21.10.2004 KELLO 10 
HE 154/04 vp laiksi Metsähallituksesta 

 
 
 
 

Esityksen pemsteluihin sisältyy runsaan kolmen sivun mittainen jakso ehdotuksen suhteesta 

perustuslakiin. Jaksossa käsitellään pääasiassa kysymyksiä julkisten hallintotehtävien 

uskomisesta muulle kuin viranomaiselle sekä erävalvojalle annettavia valtuuksia. Rajoitun 

seuraavassa lähinnä näihin kysymyksiin. Yleisesti ottaen eivät jaksossa esitetyt näkökohdat 

anna aihetta merkittäviin huomautuksiin. Joitakin täydentäviä kommentteja on kuitenkin 

syytä esittää. 
 

Ennen yksityiskohtiin liittyviä kommentteja on syytä mainita eräs yleinen näkökohta. 

Nykyinen laki Metsähallituksesta on annettu vuonna 1993 (1169/1993). Lakiin johtanutta 

esitystä käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa (pevl 24/93 vp). Nyt käsiteltävänä 

olevassa esityksessä todetaan, että Metsähallitus säilyy edelleen valtion liikelaitoksena ja sen 

tehtävät säilyvät ennallaan. Tämä asetelma ei kuitenkaan merkitse sitä, että nyt voitaisiin 

merkittävästi argumentoida nykyisessä lailla hyväksytyillä ratkaisuilla ja niiden jatkamisella. 

Syynä on osaksi jo se, että mainittu valiokunnan lausunto on hyvin lyhyt ja kohdistuu 

asioihin, jotka nyt eivät näytä ajankohtaisilta. Tärkeämpi syy on kuitenkin se, että nykyisen 

lain säätämisen jälkeen on uudessa perustuslaissa annettu nimenomaiset säännökset sekä 

norminantovallan delegoinnista asetuksenantajalle ja viranomaisille (PL 80 §) että 

hallintotehtävien antamisesta muulle kuin viranomaiselle (PL 124 §). Lakiehdotukseen 

sisältyviä ratkaisuja joudutaan sen vuoksi arvioimaan "sellaisinaan", riippumatta niiden 

suhteesta Metsähallituksesta nyt voimassa olevan lain säännöksiin. Tässä yhteydessä 

voidaan viitata myös siihen, että aikaisempi laki valtion liikelaitoksista oli säädetty jo 

vuonna 1987 (627/1987) ja että säädettäessä vuoden 2003 alusta voimaan tullutta nykyistä 

lakia valtion liikelaitoksista (1185/2002) ei perustuslakivaliokuntaa kuultu (vavm 31/02 vp). 
 
 
 
 
 

Perustuslain   124   §   sisältää      Hallitusmuotoon   verrattuna   uuden   säännöksen 

hallintotehtävien uskomisesta muulle  kuin viranomaiselle.  Säännöksessä asetetaan 



 

 

tällaiselle   hallintotehtävän   - ja samalla yleensä siihen tarvittavien toimivaltuuksien - 

uskomiselle   muulle kuin viranomaiselle neljä edellytystä. Hallintotehtävän antamisen 

täytyy tapahtua lailla tai     lain nojalla,  sen täytyy olla tarpeen       tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, se ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 

muita hyvän hallinnon vaatimuksia ja  se ei saa sisältää merkittävää julkisen vallan 

käyttöä. Perustuslain säätämiseen johtaneen esityksen perusteluissa todettiin säännöksen 

eri kohtien tarkoituksesta mm. (HE 1/98 vp, s. 179): 

"Tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa tulisi hallinnon tehokkuuden ja muiden hallinnon 
sisäisiksi luonnehdittavien tarpeiden lisäksi kiinnittää erityistä huomioita yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Myös hallintotehtävän luonne olisi otettava 
huomioon. Siten tarkoituksenmukaisuusvaatimus voi palveluluiden tuottamiseen 
liittyvien tehtävien kohdalla täyttyä helpommin kuin esimerkiksi yksilön tai yhteisön 
keskeisiä oikeuksia koskevan päätöksenteon kohdalla.... 
 
Ehdotetun säännöksen mukaan julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin 
viranomaiselle ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Säännös korostaa julkisia hallintotehtäviä hoitavien henkilöiden 
koulutuksen ja asiantuntemuksen merkitystä sekä sitä, että näiden henkilöiden julkisen 
valvonnan on oltava asianmukaista. 
 
Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset koskevat ennen muuta julkiseen 
hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa. Tällöin olisi kiinnitettävä huomiota muun 
muassa yhdenvertaisuuteen (6 §), yksilön kielellisiin perusoikeuksiin (17 §), 
oikeuteen tulla kuulluksi, vaatimukseen päätösten perustelemisesta ja oikeuteen 
hakea muutosta (ks. PeVL 19/1996 vp). Oikeusturvan ja hyvän hallinnon 
vaatimuksia olisi yleisesti tulkittava yhteydessä 21 §:ään ja muihin 
perusoikeussäännöksiin......  
 

Ehdotetun säännöksen viimeisen virkkeen mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voitaisiin antaa vain viranomaisille. Merkittävänä julkisen vallan 
käyttönä olisi säännöksen yhteydessä pidettävä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan 
perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla 
yksilön perusoikeuksiin. Tällaisia valtuuksia ei ehdotetun säännöksen mukaan saisi 
antaa muille kuin viranomaisille." 

Esityksestä antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta totesi säännöksen sisällöstä 

(pevm 10/98 vp, s. 35): 

".. .Valiokunta korostaa sitä, että myös uskottaessa hallintotehtäviä suoraan laissa tai 
lain nojalla muulle kuin viranomaiselle tulee säannösperusteisesti taata oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen tässä toiminnassa. Siltä osin kuin 
tällainen hallintotehtävä saattaa pykälän rajoissa merkitä julkisen vallan käyttämistä on 
erityisesti varmistuttava siitä, että valtaa käyttävät ovat virkamiehiä rikoslain 
mielessä." 

 
 

Uuden perustuslain säätämisen jälkeisessä tulkintakäytännössään perustuslakivaliokunta on 

havaitakseni yli 20 lausunnossa kiinnittänyt huomiota PL 124 §:n tulkintaan ja merkitykseen 
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ko.  asiassa,  toisinaan  ohimenevästi,  toisinaan  laveastikin.  Tähän  käytäntöön  ei  ole  tässä  

syytä laajemmin paneutua. Voidaan kuitenkin todeta, että valiokunta on eri yhteyksissä 

kiinnittänyt huomiota oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten toteutumiseen ja sen 

säännösperusteisuuteen (esim. vientitakuita hallinnoivaa Finnvera OY:tä koskenut pevl 2/01 

vp ja Radiolain mukaista arviointilaitosta koskenut pevl 26/01 vp) sekä ko. tehtäviä 

hoitamaan tulevien henkilöiden sopivuuteen ja pätevyyteen (esim. vartioimisliikkeitä 

koskenut pevl 28/01 vp ja ajoneuvokatsastusta koskenut pevl 40/02 vp). Toisaalta valiokunta 

on myös kiinnittänyt huomiota ko. toiminnan tosiasialliseen luonteeseen ja siihen että 

tällaisessa toiminnassa voidaan perusoikeuksien , hyvän hallinnon ja oikeusturvan 

vaatimuksista yleensä huolehtia sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden 

sekä henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (esim. vartioimisliikkeitä koskenut pevl 

28/01 vp) tai että tällaisessa toiminnassa (ihmishenkien pelastamiseksi) ei ole merkitystä 

hyvän hallinnon takeiden saattamisella voimaan toiminnassa (meripelastusta koskenut pevl 

24/01 vp). 
 
 
 
 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään ensiksi metsähallituksen 

luonnonsuojeluun liittyviä hallintotehtäviä. Jakso ja siinä käsitelty kysymyskokonaisuus on 

vaikeaselkoinen. Tämä johtuu jo siitä, että asiassa on kysymys sekä julkisten 

hallintotehtävien antamisesta (PL 124 §) että säädösvallan delegoinnista (PL 80 §). Vielä 

merkittävämpi vaikeuttava seikka on se, että tässä yhteydessä merkittäviä valtuuksia ei 

ainakaan pääasioissa olla antamassa nyt säädettävällä lailla. Valtuudet perustuvat 

luonnonsuojelulakiin ja Metsähallitus on ollut noita valtuuksia käyttävä "viranomainen tai 

laitos" (Luonnonsuojelulaki 20 §) jo nykyisen Metsähallitusta koskevan lain mukaan. 

Luonnonsuojelulaki -ja mm. sen tässä lähinnä relevantit säännökset - on säädetty vuonna 

1996 ja siis ennen nykyisten PL 80 §:n ja PL 124 §:n säätämistä. Niiden tässä yhteydessä 

merkittävien säännösten ja Metsähallitusta koskevien säännösten muodostaman 

kokonaisuuden suhdetta mainittuihin perustuslain säännöksiin ei ole siten kunnolla arvioitu. 

Toisaalta voidaan todeta, että luonnonsuojelulakiehdotus käsiteltiin vuonna 1996 myös 

perustuslakivaliokunnassa (pevl 21/96 vp). Tarkasteltavana olevalla asetelmalla näyttäisi 

olevan se mielenkiintoinen piirre, että jos tätä lakia ei nyt esim. PL 124 §:ään liittyvien 

epäilysten vuoksi säädettäisi, tilanne jäisi nykyisten, perustuslain kannalta vielä vähemmän 

tyydyttävien säännösten varaan. Tilanteen tietynlainen erikoisuus ei toisaalta tietysti vielä 



 

 

merkitse sitä, että tämän lain säätämisen jälkeistä lainsäädäntökokonaisuutta olisi pidettävä 

perustuslakiin sopimattomana. 
 

Se tapa, jolla esityksessä kuvataan lainsäädäntötilannetta, ansaitsee joitakin kriittisiä 

kommentteja. Sinänsä voidaan hieman ihmetellä jo sitäkin, että PL 124 §:ään liitetyissä 

perusteluissa ei lainkaan viitata perustuslakivaliokunnan tuota säännöstä koskevaan 

käytäntöön. Aiheettoman ylimalkaisena voidaan pitää tapaa, jolla liikkumisvapauden 

rajoitukset ja haltuunottovaltuudet katsotaan perusoikeuksien kannalta ongelmattomiksi 

luonnonsuojelullisen tarkoituksen ja puuttumisen vähäisyyden nojalla (s. 36,11). Epäselväksi 

täysin jää, mikä merkitys järjestyssääntöä koskevasta päätöksestä olevalla valitusoikeudella ( 

s.37,I) olisi tässä yhteydessä keskeisen kysymyksen eli toimenpiteiden kohteeksi joutuneen 

yksilön perusoikeussuojan kannalta. 
 

Vakavin ongelma perusteluissa on kuitenkin se, että niissä kuljetetaan erittelemättä yhdessä 

PL 124 §:n ja PL 80 §:n vaatimuksia eikä tehdä normiantovaltuuksien kannalta eroa 

erityyppisten päätöksentekijöiden (asetuksenantaja, viranomainen, muu kuin viranomainen) 

välillä (s. 36,11 ja s. 37,1). Asioiden selvinä pitämisen kannalta on hyvä huomata, että PL 

124 §:ssä tehdään mahdolliseksi tietyissä rajoissa antaa hallintotehtäviä muille kuin 

viranomaisille, mutta PL 80 §:n mukaan ei valtuutta oikeussääntöjen antamiseen voida antaa 

muille kuin asetuksenantajille ja viranomaisille. Tähän liittyen on mielestäni sekä 

viranomaisaseman että sisällöllisten syiden kannalta epäiltävää, voidaanko merkittäviä 

päätelmiä Metsähallituksen norminantovallan suhteen tehdä perusteluissa mainituista (s. 

36,11) kolmesta perustuslakivaliokunnan lausunnosta, joissa oli puhe sisäasiainministeriön 

Poliisilakiin perustuvasta valtuudesta antaa asetuksella säännöksiä 

(pevl 11/01 vp), kouluviranomaisen oikeudesta antaa järjestyssääntöjä (pevl 70/02 vp) sekä 

puolustusvoimien viranomaisen oikeudesta määrätä liikkumisrajoituksia puolustusvoimien 

käytössä olevalle alueelle (pevl 21/97 vp). 
 

Vaikka erilaisia epäileviä kysymyksiä voidaankin esittää, näyttää minusta kuitenkin siltä, 

että luonnonsuojelun julkisten hallintotehtävien uskomista Metsähallitukselle sillä tavoin 

kuin ehdotuksessa on tehty voidaan pitää PL 124 §:n vaatimusten mukaisena. En ole 

läpikäynyt ehdotuksen 6 §:ssä tarkoitettuja lakeja, mutta voitaneen kuitenkin lähteä siitä, että 

tässä tarkoitetut hallintotehtävät ovat tulleet riittävän tarkoin laissa/muissa laeissa 

osoitetuiksi. Julkiset hallintotehtävät on Metsähallituksen kokonaisuudessa organisoitu 

erilliseksi, päätöksenteossa itsenäiseksi yksiköksi (8 §). Päätöksentekijät ovat virkamiehiä ja 
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siten myös rikosoikeudellisen virkavastuun piirissä. Päätöksistä on 

muutoksenhakumahdollisuus (viime kädessä) tuomioistuimeen (13 §). 

Perustuslakivaliokunta on joissakin ratkaisuissaan (esim. Arpajaislakia ja rahapeliyhteisön 

hoidettavia julkisia tehtäviä koskeneessa lausunnossa pevl 23/00 vp ja Finnvera Oy:tä 

koskeneessa lausunnossa pevl 2/01 vp) edellyttänyt, että lakiin lisätään säännökset 

hallintomenettelystä, viranomaistoiminnan julkisuudesta ja viranomaisessa käytettävästä 

kielestä annettujen yleisen säännösten soveltamisesta ko. toiminnassa. Sikäli kuin ko. 

tyyppisten säännösten soveltaminen ei riittävän luotettavasti seuraa jo ko. muista säädöksistä 

(vrt perustelut, s. 27,11 loppu), on samankaltaisten edellytysten asettamista ilmeisesti aihetta 

harkita myös tässä yhteydessä. 
 

Päätösvallan käytön selkeyden kannalta arveluttavan väljältä tuntuu ehdotuksen 9 §:n 2 

momentissa oleva valtuutus luontopalvelujohtajalle siirtää muita kuin järjestyssääntöasioita 

koskevaa päätösvaltaansa muille yksikön virkamiehille. Delegointivaltuuteen ei liity mitään 

ajallisia, paikallisia, määrällisiä ja järjestyssääntöjen poissulkemista lukuun ottamatta 

sisällöllisiäkään rajoituksia. 
 

Edellä todetusta hallintotehtävän antamismahdollisuutta koskevasta kysymyksestä erillisenä 

on vielä tarkasteltava luonnonsuojelualueiden ja retkeilyalueiden järjestyssääntöjen 

antamisvaltaa. Perustelujen mukaan (s. 36,11) näissä järjestyssäännöissä "ei kuitenkaan 

voida katsoa olevan kysymys oikeussääntöjen antamisesta, vaan alueellisesti rajatuista 

valituskelpoisista hallintopäätöksistä." Minusta tämä kuvaus ei ole vakuuttava  ja kuten 

edellä on todettu, suhtaudun epäillen siihen, että  perusteluissa mainituista valiokunnan 

lausunnoista voitaisiin tässä tehdä pitkälle meneviä rinnastuksia. Ko. järjestyssäännöt 

koskevat monia eri alueita maassa, ne eivät ole millään tavoin vain jonkin laitoksen sisäisiä, 

sen henkilöstöä ja sisäistä järjestystä taikka laitoksessa asioivia koskevia sääntöjä, vaan 

kohdistuvat ennalta täysin määräämättömään joukkoon "ulkopuolisia" ihmisiä (kulkijoita), 

ne rajoittavat liikkumisvapautta ja sisältävät käyttäytymisohjeita ja niiden noudattamatta 

jättämiseen nähtävästi liittyy ( en ole yrittänyt tarkistaa) jonkinlaisten sanktioiden 

mahdollisuus. Se, että järjestyssäännön antamiseen liittyy valitusoikeus, ei useimmiten 

merkinne soveltamisen kohteeksi joutuneen yksilön oikeusturvan kannalta mitään. Kun 

kyseessä on yksilön oikeuksien rajoittaminen ja PL 80 §:n tulkinta, ei asian tarkasteluun saisi 

päästää edes tosiasiallisena ilmiönä mukaan sellaista toisinpäistä ajattelua, jossa 

säännösdokumentin antajasta pääteltäisiin dokumentin luonne (ei-viranomainen, siispä ei-

oikeussääntö). Todettakoon myös, että PL 80 §:n säännöksessäkin lähdetään selvästi siitä, 



 

 

että viranomaisen antamat säännöt voivat olla oikeussääntöjä. Minusta on vaikea nähdä, 

millä perusteilla tässä eivät olisi kyseessä oikeussäännöt (samaan tapaan kuin aikaisemmissa 

kunnallisissa järjestyssäännöissä). 
 

Jos ko. järjestyssääntöjä pidetään oikeussääntöinä, on PL 80 §:n valossa ainoa mahdollisuus 

niitä koskevan valtuuden antamiseen tavallisessa laissa nähtävästi se, että julkisten 

hallintotehtävien yksikköä Metsähallituksessa voidaan pitää PL 80 §:n mielessä 

viranomaisena. Jos, kuten näyttää, julkisten hallintotehtävien yksikköä Metsähallituksessa 

voidaan pitää laitoksen sisällä riittävän erilliseksi ja itsenäiseksi kapseloituna - ja 

menettelytavoiltaan varsinaisiin viranomaisiin verrattavana - en näe estettä sille, että siihen 

voitaisiin soveltaa PL 80,2 §:n säännöstä. Minusta on myös mahdollista katsoa, että 

järjestyssääntöjen antamisjärjestely täyttää PL 80 §:n 2 momentissa asetetut konkreettiset 

vaatimukset. 
 

Muita julkisia hallintotehtäviä koskeva jakso perusteluissa ei nähdäkseni vaadi tässä 

lisäkommentteja. 
 

Ehdotuksessa tarkoitettu erävalvonta sisältää mahdollisuuksia puuttua yksilön perustuslaissa 

suojattuihin oikeuksiin. Puuttumisvaltuuksia on osaksi säännelty ehdotuksen 11 §:ssä , 

osaksi ne määräytyvät muualla lainsäädännössä olevien säännösten (esim.    

Luonnonsuojelulain    60    §:n    mukainen    haltuunotto-oikeus)    mukaan. 

Toimenpidevaltuuksia voidaan pitää suhteellisen rajoitettuina. Olisi kuitenkin kyseenalaista, 

voitaisiinko niitä PL 124 §:n valossa hyväksyä, jos erävalvojia ja niiden toimintaa johtavana 

yksikkönä olevaa Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikköä olisi pidettävä 

(selvästi) muuna kuin viranomaisena . Olen kuitenkin edellä lähtenyt siitä, että mainittua 

yksikköä voidaan pitää "liikelaitosympäristöstään" huolimatta PL 80 §:n soveltamisen 

kannalta viranomaisena. Ajatus liikelaitoksen sisällä toimivasta viranomaisesta ei kai ole 

selkein mahdollinen, mutta se on tulkintojen ja käytännön kehittämisen kannalta 

hallittavissa, jos pidetään riittävä huoli tällaisten viranomaisyksikköjen 

itsenäisyysvaatimuksesta. Jos tämä ajattelutapa hyväksytään, ei nähdäkseni ole estettä tässä 

tarkoitettujen valtuuksien uskomiselle virkavastuulla toimiville erävalvojille. 
 

Lakiehdotukseen sisältyy parin konkreettisesti rajatun valtuutuksen (17,2 § ja 20,2 §) lisäksi 

21 §:ssä yleinen valtuutus valtioneuvostolle asetusten antamiseen lain täytäntöönpanosta. En 

tiedä, mitä kaikkea tämän yleisvaltuutuksen nojalla on ajateltu voitavan säätää. 
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Yleisvaltuutukset tarkempien säännösten antamiseen asetuksella ovat kuitenkin käyneet 

jossakin määrin ongelmallisiksi PL 80 §:n säätämisen jälkeen. Perustuslain säännöksen 

voidaan tässä katsoa edellyttävän valtuutuksen täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 

Perustuslakivaliokunta on myös torjunut (pevl 40/02 vp) käsityksen, että "lain 

täytäntöönpanosääntelyyn oikeuttavan valtuuden nojalla olisi mahdollista asetuksella antaa 

säännöksiä mistä tahansa lain alaan kuuluvasta asiasta" ja katsonut PL 80 §:stä johtuvan, että 

"täytäntöönpanosäännösten antamiseen oikeuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavasti." 

Ehkä tähän näkökohtaan olisi aihetta kiinnittää huomiota myös tämän ehdotuksen 

käsittelyssä. 



 

39 

 

Ls.PeV/HE 154/2004/IS 

Herra 

puheenjohtaja 

/ i l /P   ^ftDOV-fijy/k 6J 

 
 
Käsillä oleva hallituksen esitys näyttää ongelmattomalta, mutta vasta tarkemman 
perehtymien jälkeen. 
Ehdotus laiksi metsähallituksesta näyttää omaavan liittymäkohtia perusoikeus-
säännöksiin. Esimerkkejä. Laissa tarkoitetut erävalvojat saavat ihmisten perus-
oikeuksiin saakka ulottuvia toimivaltuuksia poliisivaltuuksien omaisesti. Liike-
laitos Metsähallitus voi vahvistaa luennonsuojetualueiden ohjesääntöjä, jossa 
rajoitetaan ihmisten PeL 9 §:ssä säädettyä liikkumavapautta. Ohjesääntöjen an-
tamistoimivalta saattaisi olla PeL 80 §l:n ja PeL 124 §:n vastainen toimivaltuus 
Lakiehdotuksen 13 §:stä johtuva muutoksenhakukielto kalastusluvan ja 
metsästysluvan epääviin päätöksiin liittyy PeL 21.1 §:n säännökseen, jonka mu-
kaan jokaisella on oikeus hakea lainkäyttöelimeltä (pääasiassa tuomioistuimelta) 
muutosta oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeviin päätöksiin. Lapin läänin 
kaupunkien asukkaat saavat PeL 6 §:n 2 momentin kannalta erikoislaatuisesti 
asuinpaikkansa seurauksena oikeuden muiden Suomen kaupunkien asukkaita 
halvempiin kalastus- ja metsästyslupiin valtion mailla Lapin läänissä. 

*** 
Hallituksen pääasiallinen merkitys näyttää olevan se, että jo nykyisin liikelai-
toksena toimiva Metsähallitus organisoidaan uudelleen uuden Perustuslain 
edellyttämällä tavalla sekä PeL 80 että PeL 124 § huomioonottaen, 
 
Metsähallituksen toimivaltuudet säädetään pääasiassa viittauksina voimassa 
olevaan lainsäädäntöön (6 §). Laki ei siis merkittävässä määrin puutu nykyiseen 
toimivaltaan. Se pyritään pitämään entisellään. Usea viitatuista säädöksistä on 
annettu ennen joko vuoden 1995 perusoikeusuudistusta tai vuoden 2000 perus-
tuslakia. Viittausjärjestelmästä johtuen näiden säädösten valtiosääntöoikeudel-
lista arviointia ei voida "avata", vaikka hallituksen esityksen perusteluosassa 
niiden sisältöä kuvataan suhteellisen laajasti. 
 
Hallituksen esityksen säätämisjärjestysjaksossa esitetään poikkeuksellisen pe-
rusteellinen ja hyvä valtiosääntöoikeudellinen kokonaisanalyysi. Siinä ei ole 
juurikaan kommentoitavaa. 
Toteaisin, että PeL 124 §:n yksityiskohtainen arviointi on sinänsä paikallaan. 
Tuon säännöksen pääasiallinen sisältö on viranomaistoimivallan siirtäminen yk-
sityishenkilöille ja yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Metsähallituslaissa 
toteutetaan huolellinen jako julkiseen hallintoon kuuluvaan toimivallan käyttöön 
virkamiesten välityksin ja toisaalta yritysmäisen liikelaitostoimintaan. Läh-
tökohtaisesti lakiehdotus toteuttaa hyvin PeL 124 §:n vaatimusta. 

* * * 
Metsähallituksen toimivaltuuksia ei esillä olevalla lailla laajenneta suh-

teessa perusoikeusjärjestelmää. Pohjoisilla alueilla vahvoja odotuksia ja tunte-
muksia sisältävä PeL 17.3 §:ssä tarkoitettu saamelaisen alkuperäiskansansana 
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omaama valtiosääntöoikeudellinen erityisasema pysytetään entisellään. Samaten 
saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. 

Elinkeinovapauden (PeL 18 1) näkökulmasta poronhoitoelinkeinonhar-
joittajat säilytetään entiseen alkuperään nähden entisessä ja laissa tasa-
arvoistavassa asemassa. 

Lakiehdotuksessa Lapin alueen väestön eri elementtien oikeusasemaa ei 
pyritä muuttamaan missä suhteessa perusoikeusjärjestelmän kannalta merkittä-
västi. 

Kysymyksessä on vanhan valtion liikelaitoksen organisaation uudistami-
nen ja sen toimivaltuuksien säätely uuden perustuslain vaatimukset täyttävälle 
tasolla. 

PeL 84 §:n 4 momentin valtion liikelaitosten toiminnan ja talouden ylei-
sistä perusteista säädetään lailla. Liikelaitoksia koskevia tuloarvioita ja määrä-
rahoja otetaan talousarvioon vain siltä osin kuin lailla säädetään. Eduskunta hy-
väksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitosten keskeiset palvelutavoit-
teet ja muut toimintatavoitteet. Nähdäkseni ehdotus laiksi metsähallituksesta 
täyttää nämä vaatimukset 

PeL 92.2 §:n mukaan valtion kiinteää omaisuutta voidaan luovuttaa vain 
eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään. Lakiehdotuksen 
16 § näyttää olevan perustuslain kannalta moitteeton. 

 
Hallituksen esityksen säätämisjärjestysjakso on perusteellinen ja mie-

lestäni oikeaan osuva. Siinä annetaan vähintään riittävästi sijaa PeL 125 §:n 
säännökselle julkisen vallan luovuttamisedellytyksille ja niiden toteuttamiselle. 

Metsähallitus säilyy entisenlaisena valtion liikelaitoksena. Perustuslain 
tavoitteena on estää viranomaisten toimivallan siirtäminen yksityisille ihmisille ja 
yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Perustuslain kärki tähtää yksityiseen 
omistukseen ja yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, sekä niille annettavaan 
julkisen vallan käyttämiseen (esimerkkinä vaikka poliisin toimivaltuuksien 
yksityistäminen vaikkapa vartioliikkeille). 

. Ennen vuonna 2004 voimaan tullutta hallintolakia perustuslakiva-
liokunta alleviivasi tällaistenviranomaostimivallan yksityistämisen tapauksessa 
usein sitä, että julkista valtaa käyttävän toimielimen päätöksentekoon on sisäl-
lytettyä edellytys erinäisten viranomaisia koskevien sääntelyjen mukaanottoa 
lakiin. Uuden Hallintolain 2 §:n 3 momentin mukaan lakia sovelletaan valtion 
liikelaitoksissa niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. 

Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on keskeistä varmistaa, että 
metsähallinnon koko tehtäväkentästä rajataan omaksi kokonaisuudekseen 
riittävän täsmällisesti "julkisen hallintotehtävät". Vain niiden suhteen hallintolaki 
on sovellettavissa. Hallituksen esityksen sisältämä lakiehdotus pyrkii täsmälliseen 
julkishallinnollisten ja yksityisoikeudellisten toimivaltuuksien jakoon. Mielestäni 
lakiehdotuksessa julkisen vallan käyttö virkavastuulla on riittävän tarkasti rajattu 
erilleen yksityisoikeudellisista toiminnoista virkavastuun ja hallintolain 
soveltamisalan ulkopuolella (20 §, Vastuu ympäristöstä. 

 
 

Valtiosääntöoikeudellisista lähtökohdista 
20 §:n 1 momentin mukaan "vastuu luonnosta, ja sen monimuotoi-

suudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille". Tätä, pääosin oh-
jelman luontoiseksi arvioitua velvoitetta toteutetaan mm. lakiehdotuksen 2 §:n 1 
momentti. Sitä konkretisoi lain 4 §. PeL 20 §:n 2 momentin mukaan julkisen 
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vallan tehtävänä on pyrittävä turvaamaan mahdollisuus vaikuttaa elinympäris-
töään koskevaan päätökseen. Lakiehdotuksen 20 § toteuttaa tätä päämäärää. 

Ehdotettu laki Metsähallituksesta korvaa metsähallituksesta vuonna 
1993 annetun lain. Vanhan metsähallituslain jälkeen Suomen perustuslaki on 
muuttunut kahteen kertaan. Ensiksikin vuoden 1995 perusoikeusuudistus sisälsi 
sääntelyjä, joilla on merkitystä esillä olevan lain säätämisjärjestykseen (mm. 
ympäristösuojeluvelvoite 20§, 17 §:n säännös saamelaisten oikeudesta alkupe-
räiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, PeL 121.1 §:n 
säännös saamelaisten kotiseutualueen oikeusaseman erityissääntely, PeL 9.2 §:n 
sisältämä syrjintäkielto). 

 
Metsähallitus valtion maiden hallinnoijana. 
Hallituksen esityksessä tarkoitettu hallinnointijärjestelmä valtion lii— 

kelaitospohjaisesti tarkoittaa valtion omistamia maa-alueita. Laissa viitatut toi-
mivaltuudet, kuten monen sektorin lupaharkinta käyttöoikeuksia koskeva har-
kintavalta, kalastus- ja metsästysluvat, lupien hinnoittelu suhteessa Lapin läänin 
kaupunkien asukkaisiin, Lapin läänin kuntien asukkaille vahvistettu oikeus 
metsästykseen ja kalastukseen jne., koskevat siis maanomistaja-valtion päätös-
valtaa. Laissa viitatut (11§) ja osin säädetyt (15 §) laajan toimivaltuudet, eivät 
kohdistu yksityisten ihmisten omistamiin maa-alueisiin. 

Laki ei ole ongelmallinen omaisuudensuojasäännöksen (PeL 15.1 §) 
kannalta, koska se ei koske valtiota. 

* * * 
On tunnettua, että Pohjois-Lapissa sijaitsevan saamelaisten kotiseutu-

alueen oikeusasema on monessa suhteessa kiistanalainen. Valtion omistusoikeus 
osiin tuota aluetta kyseenalaistettu. Saamelaisväestön oikeusasemaa tarkoittava, 
kansainvälisen työjärjestön alkuperäiskansojen asemaa vahvistavan sopimuksen 
ratifiointiprojekti on kesken pääosin siksi, että saamelaisten maankäyttö- ja 
kalastusoikeuksiin liittyvät kysymykset ovat ratkaisematta. Myös muuhun kuin 
saamelaisväestöön kuuluvat ihmiset katsovat eräillä alueilla, että heillä on omai-
suudensuojan piiriin kuuluviksi katsottuja elinkeino- kalastus- ja metsästysoi-
keuksia Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. 

Näyttää siltä, että ehdotetulla metsähallituslailla halutaan pysyttää 
ainakin toistaiseksi ennallaan nykyisin vallitseva tilanne mm. siten, että epäsel-
viin varallisuusarvoisiin oikeuksiin liittyvät seikat säilytetään ennallaan. 

Saamelaisten osalta uuden perustuslain sääntelyjä pyritään turva-maan 
4 §:n 2 momentin säännöksin. Samalla halutaan laki tasoisesti vahvistaa tai ottaa 
huomioon muun kuin saamelaisväestön mahdollisuudet poronhoi-toelinkeinon 
harjoittamiseen. 

Poronhoidon kohdalla oikeustilaan kohdistuu kaksi erillistä perusoi-
keussäännöstä. PeL 18 §:n 1 momentti vahvistaa jokaiselle oikeuden lain mukaan 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla kuten poronhoidolla. Tämän 
elinkeinon harjoittamisen edellytyksiin ei tässä laissa puututa. Toisaalta PeL 17 § 
kytkee saamelaiskulttuurin omalaatuisella tavalla juuri poronhoitoon: 
poronhoitoelinkeino lienee tietyssä mielessä koko saamelaiskulttuurin sekä ta-
loudellinen että ennen muuta kulttuurinen pohjarakenne. Voitaneen katsoa, että 
saamelaiskulttuurin perustuslainsuoja on seikka, jonka johdosta saamelaisten 
poronhoidolle voidaan antaa erityistä tukea, vaikka se voi johtaa sinänsä saman 
elinkeinon toisistaan poikkeaviin toteutuksiin vaikka periaatteessa kaikilla on 
yhtäläinen oikeus tämän elinkeinon harjoittamiseen. 

Saamelaiskulttuurin harjoittamisen perusoikeus toteutuu osaltaan 
saamelaisten poronhoitoelinkeinon tukemisella. Tämä kulttuurisuoja on säädetty 



 

42 

perustuslaissa - kuten muutkin perusoikeudet - ylimalkaisesti. Tästä johtuu, että 
käsillä olevaa lakiehdotusta on hankala arvioida silmällä pitäen turvaamisen 
tehokkuutta: Lakitekstistä ei voi päätellä, mitä 4 §:n 2 momentin luonnonvarojen 
hoidon, suojelun ja käytön yhteensovittaminen merkitsee. 

Metsähallituksen toimivaltuudet 
Metsähallitukselle säädettävät perustuslain kannalta merkittävät toi-

mivaltuudet eivät ole uusia, nyt säädettävään lakiin perustuvia. Perusoikeusjär-
jestelmän kannalta merkittävät toimivaltuudet liittyvät erävalvontaan ( lakieh-
dotuksen 11§). Erävalvojien, jotka ovat virkamiehiä ja siis virkavastuisia, tar-
koitetut toimivaltuudet säädetään tässä pykälässä viitatussa laissa. Erävalvojien 
toimivaltuuksia suhteessa kansalaisten perusoikeuksiin ei siis tässä yhteydessä 
arvioida, sikäli kuin sovelletaan sääntöä, jonka mukaan vain "avattavien lakien" 
säännökset arvioidaan uuden perustuslain näkökulmasta. Sinänsä valtaosa 11 
§:ssä tarkoitetuista ja viitatuista laeista on säädetty ennen vuoden 2000 pe-
rustuslakia. 

Sinänsä 11 §:n lakilista luettelee tarkkarajaisesti erävalvojien toimi-
valtuudet. Se, millä tavoin erävalvojat voivat puuttua luetelluissa säännöksissä 
vahvistetulla tavalla yksityisten metsähallituksen mailla liikkuvien tai toimivien 
ihmisten asemaan, jää tämän hallituksen esityksen ulkopuolisten säännösten va-
raan, joten niitä ei tässä lausunnossa arvioida perusoikeusrajoitusten rajoitus-
sääntöjen näkökulmasta. 11 §:n 2 momentin mukaan valtuutuspäätöksessä nime-
tään poliisilain mukaiset valtuudet, joita annetaan. 

11 §:n 3 momentin rajaus koskien täysimittaista esitutkintaa, on pe-
rusoikeussääntelyn kannalta myönteinen seikka. 

 
 

Metsähallituksen liiketoiminnan suoritteiden hinnoittelu suhteessa PeL 
6 §:ssä säädettyyn kansalaisten yhdenvertaisuuteen (lakiehdotuksen 15 §). 

 
Metsähallituksen liiketoiminnan tuotteet ja palvelut hinnoitellaan lii-

ketaloudellisin periaattein. Siitä poiketen 
"Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien asukkailla on oikeus 

metsästää Metsähallituksen omistamilla alueilla omakustannusarvoa vastaavalla 
maksulla, jos se on liiketaloudellista hintaa alempi." 

PeL 6 §:n mukaan Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
Säännöksen 2. momentin mukaan ketään ei saa asettaa henkilöön liittyvän syyn 
(kuten asuinpaikan) perustella muista poikkeavaan asemaan ilman hyväksyttävää 
perustetta. Hallituksen esityksen tarkoittama järjestelmä merkitsee sitä, että neljän 
Lapin läänin kaupungin asukkaat saavat 

- muissa Lapin läänin kunnissa asuviin nähden erilaisen oikeuden 
suhteessa palvelujen hintaan ja 

- muissa kuin Lapin läänin kunnissa asuviin suomalaisiin ja ulkomaa-
laisiin nähden etuoikeutetun aseman saada palveluja omakustannushintaan. Se 
luultavasti on ole"naisesti halvempi kuin liiketaloudellinen hinnoittelu. 

-kuntalaisilla on oikeus kotikunnassaan metsähallituksen mailla oikeus 
maastoliikenteeseen maksutta, mitä oikeutta siis ei ole toisten kuntien asukkailla. 
Eriarvostaminen omaa liittymäkohdan PeL 9 §:n l momentissa säädettyyn 
perusoikeuteen (vapaus liikkua maassa). 

Ensi näkemältä tämä sääntely vaikuttaa suoraan perustuslain 9 §:n 
vastaiselta erityisesti kohdassa 2. tarkoitetussa tilanteessa. Kysymyksessä on 
Suomen valtion omistaman maan hallinnointi. Sekä Lapin läänin että myös 
muiden läänien asukkaat ovat samanveroisia Suomen kansalaisia. Miksi siis 
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esimerkiksi Uudenmaan läänin kunnissa asuvat ihmiset eivät ole oikeutettuja 
saman valtion (Suomen) omistamalla maa-alueella saamaan palveluja omakus-
tannushintaan? 

Kysymyksessä on valtion omistamien maiden käyttö. Se ei kuitenkaan 
riitä perusteluksi sille, että Suomen kansalaisia valtakunnallisesti sekä 
esimerkiksi ulkomaalaisia matkailijoita kohdellaan lainsäädännössä eriarvois-
tavasti. 

PeL 9.2 § edellyttää hyväksyttävää syytä eriarvoistavalle kohtelulle. 
Hallituksen esityksestä päätellen syy on se, että Lapin läänin ihmisillä on van-
hastaan, joskin asetuksen tasoisin sääntelyin ollut oikeus kalastaa ja metsästää 
Lapin läänissä olevilla valtion omistamilla mailla .Kysymyksessä on siten jo 
olemassa olevan oikeustilan säilyttäminen. Tätä seikkaa voidaan pitää hyväksyt-
tävänä syynä. 

Hallituksen esityksessä viitatussa lainsäädännössä tämä oikeus olisi 
saatettu ulottaa koskemaan esimerkiksi alueita Oulun läänistä ja Kainuusta. Näin 
ei tietääkseni ole kuitenkaan tehty. 

 
Liikkumisvapauden rajoitukset luonnonsuojelualueilla 
 
PeL 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella ja maassa lailli-

sesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaik-
kansa. Kysymyksessä on lakivaraukseton perusoikeus. Sellaisena liikkumisva-
pautta voidaan luonnonsuojelualueita tarkoittavin rajoituksin ja kielloin kaventaa 
perusoikeuksien yleisten rajoituskriteereiden mukaisesti. 

Liikkumisrajoitukset toteutetaan jo voimassa olevan lainsäädännön 
nojalla. Osaa näistä säädöksistä ei ole arvioitu 1996 ja 2000 perustuslain liik-
kumisvapausperusoikeuden näkökulmasta (luonnonsuojelulaista annetussa lau-
sunnossa lakiehdotuksen 18 §:n liikkumisvapausrajoitukset hyväksyttiin kom-
menteitta, PeVL 21/1996). Niinpä metsähallitus voi antaa luonnonsuojelualueille 
ja ulkoilulain nojalla valtion retkeilyalueille järjestyssäännöt. Erämaalain nojalla 
annetaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Hallituksen esityksen perusteluissa 
päätökset luonnehditaan yksittäisiksi hallintopäätöksiksi. Luonnehditaan-pa ne 
valituskelpoisiksi hallintopäätöksiksi vai ihmisten oikeusasemaan vaikuttaviksi 
oikeussäännöksiksi, tällainen päätösvalta olisi arvioitava perusoikeussuojan ja siis 
PeL 9 §:n näkökulmasta. Koska kuten alussa todettiin - asianomaisia erityislakeja 
ei "avata", e nyt ole tarpeen arvioida noiden lakien metsähallitukselle säätämää 
päätösvaltaa valtiosääntöoikeudellisesti. 

Järjestyssääntöjen antamisvalta on lähellä PeL  80.1  ja  2  §:ssä  tarkoi-
tettua viranomaisten säädösvaltaa. Kiellot ja rajoitukset kohdistuvat säädösten 
tavoin yksityisten ihmisten oikeusasemaa. Koska tällainen päätösvalta on esillä 
vain hallituksen esityksen lakiehdotuksessa olevan viittaussäännöksen välityksin, 
ei senkään valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ole tässä yhteydessä syytä 
puuttua. 

Tosiasiallinen valituskielto kalastus-, metsästys- ja moottorikelkka-
liikkumislupaa tarkoittavista päätöksistä. 

Hallituksen esityksen perusteluosasta (s. 27) havaitaan, että Metsähal-
lituksen em. lupapäätöksistä tekemistä päätöksistä ei voi valittaa. Toisaalta PeL 
21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada "oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsi-
teltäväksi". Valiokunta on tulkinnut säännöstä siten, että oikeus saada valittaa 
tarkoittaa subjektiivista oikeutta jonka viranomainen on evännyt. Nyt ei kysy-
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myksessä ole "subjektiivinen oikeus". Kenelläkään ei sellaista laissa vahvistettua 
oikeutta ole valtion mailla mailla. 

Järjestelyä ei toteuteta valituskielloilla vaan valitusoikeuden puuttu-
minen on osattava lukea 13 §:n säännöksestä e contrariotulkinnoin ja suhteessa 9 
§:n tekstiin. Luultavasti se ei ole kaikille itsestään selvä säädöstekstin luke-
mistapa. 

Kuten sanottu, kenelläkään ei ole lakiin perustuvaa oikeutta metsästää, 
kalastaa tai ajaa moottorikelkalla valtion maa-alueilla. Aivan samoin kuin 
yksityinen maanomistaja, myös valtio voi päättää siitä, kenen sallitaan ja millä 
ehdoin harjoittaa näitä toimintoja. 

Todettakoon, että Vuoden 1995 perusoikeusjärjestelmän yhteydessä oli 
puheena ns. "jokamiehenoikeuksien" eli yleiskäyttöoikeuksien vahvistaminen 
perustuslain tasoisina perusoikeuksina. Tästä kuitenkin nimenomaan luovuttiin. 
Oikeudet liikkua toisen maalla, kalastaa, ottaa sieniä marjoja tahi käyttää toisen 
omistaman puron vettä, kävellä tai ajella vaikkapa traktorilla hänen 
rakentamallaan tiellä, jne. jätettiin entiselleen ilman perusoikeussuojaa. 

Näin ollen ei voida sanoa, että ihmisillä olisi perustuslain turvaama 
oikeus metsästää tai kalastaa toisen eli valtion omistamalla maalla. 

Kun siis tämä konstruktio ei anna oikeutta kalastamiseen, metsästä-
miseen ja maastoliikenteeseen, ei tällaista lupaa tarkoittava päätös evää perus-
tuslain turvaamaa subjektiivista oikeutta. Siitä edelleen seuraa, että valitusoikeus 
näissä asioissa ei ole perustuslain vaatimaa. 

Lupaharkinta kuuluu ymmärtääkseni Metsähallituksen julkisen hal-
linnon sektoriin. Siitä seuraa, että lupaharkintaharkinta on lakisidonnaista ja sitä 
koskevat Hallintolain 6 §:ssä säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet (kuten tasa-
puolisen kohtelun vaatimus ja puolueettomuusvaatimus). 

Valitusoikeuden puuttuminen lupapäätöksistä voidaan omistajavalta-
konstruktion välityksin ja korostamalla hallinnon oikeusperiaatteita katsoa val-
tiosääntöoikeudellisesti ongelmattomaksi. 

Metsähallituksen hallituksen kokonpanosta ja tehtävistä voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksessa, koska kysymyksessä ei ole PeL 119 §:ssä tarkoitettu 
valtionhallinto eikä virasto. 

 
Saamelaisten perusoikeusasema hallituksen esittämän lakiehdotuksen 

suhteen 
Hallituksen  esityksen  peruslinjaus  on  se,  että  vallitseva  oikeustila  säi-

lyy nykyisellään. Voi olla, että saamelaisväetön näkökulmasta valitseva tilanne ei 
ole tyydyttävä (mm. ILO:n sopimuksen jääminen toistaiseksi ratifioimatta). 
Perustuslain säännöksistä ei kuitenkaan voi mielestäni löytää lainsäätäjään 
kohdistuvaa velvoitetta toteuttaa esitetyllä lailla ratifioinnin estävän tilanteen 
poistamista. 

Yhteenveto 
 
Ehdotus laiksi metsähallituksesta omaa runsaasti liittymäkohtia pe-

rusoikeusjärjestelmään ja vuoden 2000 perustuslain säännöstöihin laajemminkin. 
Ne johtuvat kuitenkin pelkistä viittauksista ja voimassa oleviin säännöksiin 
muissa laeissa, joiden valtiosääntöoikeudellinen analysointi ei tässä yhteydessä 
ole mahdollista. 

Ainoa valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä problematiikkaa seuraa 
vuoden 2000 perustuslain säännöksestä, joka rajoittaa mahdollisuuksia siirtää 
julkisen hallintotehtävän antamista yksityiselle, joksi tässä yhteydessä on katsot-
tava valtion liikelaitosmuodon pysyttävä laki metsähallituksesta. Ehdotetut 
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säännökset (säännökset julkisista halintotehtävistä) täyttävät PeL 124 §:n tällai-
selle siirrolle asettamat rajoitukset. 

 
Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2004-10-14 
 
Ilkka Saraviita 



 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi Metsähallituksesta 

(HE 154/2004 vp). 
 
 
 

1. Perustuslain 124 §:n sovellettavuus 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on omaksuttu kanta, jonka mukaan 

Metsähallitus ei liikelaitoksena ole perustuslain 124 §:n tarkoittamassa mielessä viranomainen,. 

Tämän vuoksi perusteluissa on myös arvioitu, täyttääkö julkisten hallintotehtävien antaminen 

Metsähallitukselle ne perustuslain 124 §:ssä säädetyt edellytykset, joiden täyttymistä vaaditaan, kun 

julkisia hallintotehtäviä uskotaan muille kuin viranomaisille. 
 

Säätämisjärjestysperusteluissa esitetty kanta on kuitenkin syytä kyseenalaistaa. Metsähallitus on 

aiemmin ollut maa-ja metsätalousministeriön alainen keskusvirasto. Vuonna 1993 säädetyllä lailla 

(1169/1993) siitä muodostettiin valtion liikelaitos. Kun keskusvirastoja, jotka ovat harjoittaneet 

liiketoimintaa mutta joilla on ollut myös viranomaistehtäviä, on liiikelaitostettu, on noudatettu 

kahta vaihtoehtoista linjaa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan viranomaistehtävät on erotettu 

liikelaitokset tehtävistä, ja niitä varten on perustettu uusi, erillinen viranomainen (esimerkiksi 

Ratahallintokeskus ja Telehallintokeskus, nykyisin Viestintävirasto). Toisessa mallissa 

liikelaitoksen sisälle on perustettu erillinen viranomaistehtävistä huolehtiva yksikkö, jonka 

organisoinnissa on noudatettu valtion viranomaisorganisaatiossa yleensäkin sovellettuja 

lähtökohtia. Tämä malli omaksuttiin esimerkiksi Ilmailulaitoksessa (L Ilmailulaitoksesta 

1123/1990). 

Jälkimmäistä mallia noudatettiin Metsähallitusta liikelaitostettaessa. Metsähallituksesta annetun 

lain 4 §:n mukaan "edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamista varten 

Metsähallituksessa on erillinen yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä, poiketen siitä, 

mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään liikehallituksen ja toimitusjohtajan 

toimivallasta, ratkaisee erityisesti 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut Metsähallituksen päätettäviksi 

annetut viranomaisasiat". Vastaavasti nyt käsiteltävän lakiehdotuksen 8.1 §:n mukaan "edellä 6 

§:ssä tarkoitettujen julkisten hallintotehtävien hoitamista varten Metsähallituksessa on erillinen 

julkisten hallintotehtävien yksikkö, jonka päällikkönä toimii luontopalvelujohtaja. Pääsääntönä 

olisi, että "luontopalvelujohtaja ratkaisee 6 §:ssä tarkoitettuihin julkisiin hallintotehtäviin liittyvät 

hallintoasiat ja julkisten hallintotehtävien yksikköä koskevat viranomaisasiat" (9.1 §). Ohjauksesta 



 

 

ja valvonnasta ehdotetaan 10.1 §:ään säännöstä, jonka mukaan "poiketen siitä, mitä liikelaitoskin 8 

§:ssä säädetään, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat ja valvovat 

toimialojensa osalta Metsähallitukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitoa siten kuin 

virastojen ja laitosten toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta erikseen säädetään". Ehdotuksen 18.1 

§:n mukaan julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavien henkilöiden palvelussuhde on virkasuhde. 

Virkamiehiin, virkoihin ja virkasuhteeseen sovelletaan valtion virkasuhdetta koskevia määräyksiä 

(18.1 §). 
 

Perustuslain 124 §:n rationa on turvata yhtäältä hallintotoiminnan demokraattinen ohjaus ja 

valvonta sekä toisaalta yksilön oikeusturva tilanteissa, joissa käytetään poikkeuksellisia 

hallintotehtävien organisointimuotoja. Säännöksen taustana ovat ne perustuslakivaliokunnan 

vuoden 1919 hallitusmuodon voimassa ollessa esittämät kannanotot, joiden mukaan hallitusmuoto 

edellytti pääsääntönä ns. virkamieshallintoperiaatteen noudattamista. Tämän periaatteen mukaisesti 

julkisista hallintotehtävistä huolehtivat nimitetyt virkamiehet ja näistä koostuvat viranomaiset. 

Tästä näkökulmasta käsin perustuslain 124 §:llä pyrittiin yhtäältä rajoittamaan 

virkamieshallintoperiaatteesta poikkeamista ja toisaalta luomaan demokraattista oikeusvaltiota 

turvaavia takeita tilanteissa, joissa periaatteesta poikkeaminen on perusteltua. 
 

Julkisten hallintotehtävien uskomisessa Metsähallitukselle ei poiketa virkamieshallintoperiaatteesta. 

Ministeriön ohjauksen ja valvonnan kannalta Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikkö 

on ehdotuksen mukaan samassa asemassa kuin (muutkin) ministeriön alaiset virastot ja laitokset. 

Yksilöiden oikeusturvaa koskevissa järjestelyissä ei myöskään ole (muista) ministeriön alaisista 

virastoista ja laitoksista poikkeavia piirteitä. Niinpä julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavat 

henkilöt ovat virkasuhteessa, ja yksikkö ja sen henkilöstö kuuluvat paitsi hallinnon sisäisen 

virkavalvonnan myös oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen valvonnan piiriin. Kuten 

hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, yleishallinto-oikeudellisten säädösten kuten 

hallintolain, julkisuuslain ja kielilakien sovellettavuus on riidatonta jo asianomaisten lakien 

soveltamisalasäännösten nojalla. Sikäli kuin muutoksenhausta ei ole erikseen säädetty, 

noudatettavana ovat hallintolainkäyttölain yleiset säännökset. Kun julkisten hallintotehtävien 

hoitokin rahoitetaan valtion talousarviossa erikseen osoitetuilla määrärahoilla, julkisten 

hallintotehtävien yksikkö ei poikkea edes finanssihallinnolliselta asemaltaan (muista) ministeriön 

alaisista virastoista ja laitoksista. 
 

Nähdäkseni onkin perusteltua katsoa, että Metsähallitukselle (sen julkisten hallintotehtävien 

yksikölle) uskottavia tehtäviä ei tule tarkastella perustuslain 124 §:n kannalta. Perustuslain tasolla 



 

 

oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimuksia näissä tehtävissä sääntelee välittömästi perustuslain 

21 §, jota täydentävät vielä esimerkiksi 17 §:n kielellisiä oikeuksia koskevat säännökset. 
 

Jos edeltävästä argumentaatiostani huolimatta katsottaisiin, että tehtävien uskomista 

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikölle tulisi tarkastella perustuslain 124 §, tämän 

yksikön ohjauksesta ja valvonnasta, yksikön palveluksessa olevien palvelussuhteesta ja 

yleishallinto-oikeudellisten säädösten sovellettavuudesta esittämäni näkökohdat osoittavat tässä 

perustuslainkohdassa asetettujen edellytysten täyttymistä. Muutoksenhakua, samoin kuin 

erävalvontatehtäviä, tarkastelen kuitenkin jäljempänä erikseen. - Hallituksen esityksessä on myös 

perusteltu, miksi julkisten hallintotehtävien uskominen Metsähallitukselle on tehtävien hoidon 

kannalta perusteltua. 
 

Julkisten hallintotehtävien yksikön tehtävistä on vielä syytä todeta, että niistä suurin osa perustuu 

muuhun lainsäädäntöön ja että tässä mielessä lakiehdotuksen 6 §:ään ehdotettu säännös on 

luonteeltaan pelkästään toteava. Jäljempänä tarkastelemani erävalvontatehtävät perustuisivat 

kuitenkin nyt käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen. 
2. Muutoksenhaku 

 

Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan "luonnonsuojelulain mukaiseen Metsähallituksen päätökseen saa 

hakea valittamalla muutosta toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta ja muuhun tässä laissa tarkoitettuun 

Metsähallituksen päätökseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta siten, kuin 

hallintolainkäyttölaissa ... säädetään". Lakiehdotuksen 9.1 §:ssä on puolestaan säännös, jonka 

mukaan "hallintoasiassa annettuna ratkaisuna, josta tehdään hallintopäätös, ei pidetä 

maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 §:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitettua lupaa 

Metsähallituksen hallinnassa olevan alueen käyttämiseen sanottujen lakien mukaiseen 

tarkoitukseen". Perustelujen (s. 27) mukaan "säännöksellä selvennettäisiin korkeimman hallinto-

oikeuden antamaan ... päätökseen perustuvaa laintulkintaa, jossa Metsähallituksen antamat 

metsästysluvat katsottiin hallintopäätöksiksi". Hallituksen tarkoituksena ilmeisesti on, että 

ehdotettu säännös sulkisi ko. ratkaisut muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle. 
 

Lainsäätäjällä ei ole vapaata harkintavaltaa määritellä esimerkiksi lakiehdotuksen 9.1 §:ssä 

tarkoitettuihin lainkohtiin perustuvien päätösten oikeudellista luonnetta. Perustuslain 21 §:n 

mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva asia riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi, ja saman pykälän 2 momentti taas edellyttää 

muutoksenhakuoikeudesta säädettävän lailla. Kun korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 

metsästysluvat on katsottu hallintopäätöksiksi, ne on samalla sisällytetty muutoksenhakuoikeuden 



 

 

piiriin. Tässä ei puolestaan ole kysymys pelkästään "laintulkinnasta" vaan myös kannanotosta 

perustuslain 21 §:n edellyttämän muutoksenhakuoikeuden ulottuvuuteen. Jos omaksutaan 

korkeimman hallinto-oikeuden kanta, muutoksenhakua ei voitaisi kieltää määrittelemällä lailla ko. 

ratkaisujen luonne muuksi kuin hallintopäätökseksi. Käsitykseni mukaan 9.1 §:ään ehdotettu 

säännös olisi poistettava lakiehdotuksesta ja samalla olisi jätettävä oikeuskäytännössä 

määräytyväksi, ovatko ratkaisut valituskelpoisia hallintopäätöksiä vai ei. Jos säännös jätetään 

lakiin, perustuslakivaliokunnan on otettava kantaa siihen, onko muutoksenhakuoikeuden 

kieltäminen ehdotetunkaltaisella lakiin otettavalla määritelmällä sopusoinnussa perustuslain 21 §:n 

kanssa. 
3. Metsähallituksen vahvistettavat järjestyssäännöt 

 

Hallituksen säätämisjärjestysperusteluissa on esitetty valtiosääntöoikeudellinen arvio myös 

Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden järjestyssääntöjen vahvistamista koskevasta 

toimivallasta. Tämäkään toimivalta ei perustu nyt ehdotettuun lakiin vaan siitä on säädetty 

luonnonsuojelulain 20 §:ssä. Toimivaltaa koskevalla valtiosääntöoikeudellisella arviolla ei siten ole 

vaikutusta nyt ehdotetun lain käsittelyyn. Kaiken kaikkiaan pidän ongelmallisena sitä, että 

lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä otettaisiin kantaa muualla lainsäädännössä olevan sääntelyn 

valtiosääntöoikeudelliseen moitteettomuuteen. 
 

Säätämisjärjestysperusteluissa on katsottu, että järjestyssäännöissä ei olisi kysymys oikeussääntöjen 

antamisesta vaan "alueellisesti rajatuista valituskelpoisista hallintopäätöksistä". Järjestyssääntöjen 

kaltaisia abstrakteja normipäätöksiä on kuitenkin vaikea pitää valituskelpoisina hallintopäätöksinä. 

Niinpä voidaan kysyä, kuka olisi se asianosainen, joka voisi tällaisista päätöksistä 

hallmtolainkäyttölain mukaisesti valittaa. Kannanoton tueksi on viitattu perustuslakivaliokunnan 

lausuntokäytäntöön, "jonka mukaisesti viranomaiselle voidaan lailla antaa toimivalta liikkumis- ja 

oleskelukieltojen antamiseen maantieteellisesti rajatuilla alueilla". Valiokunta eri kuitenkaan ole 

luonnehtinut tällaisia normiluonteisia kieltoja valituskelpoisiksi hallintopäätöksiksi vaan 

"hallinnollisiksi määräyksiksi", joita voidaan asettaa viranomaisen päätöksellä (PeVL 11/2001 vp). 

Itse pidän tätäkin kantaa ongelmallisena: siinä yksityisiä oikeussubjekteja koskevien 

normipäätösten systematiikkaan tuodaan uusi hallinnollisten määräysten kategoria, jonka katsotaan 

jäävän perustuslain 80 §:n soveltamisalan ulkopuolelle. Järjestyssääntöjen antamistoimivallan 

valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin paikka ei kuitenkaan ole nyt tarkasteltavan lakiehdotuksen 

käsittelyssä. Sama koskee myös muita luonnonsuojelulain mukaisia, yksityisten oikeussubjektien 

perusoikeuksia koskettavia toimivaltuuksia. 
 
 
 



 

 

4. Erävalvontaan liittyvä toimivalta 
 

Lakiehdotuksen 11.1 §:ssä säädetään tilanteista, joissa erävalvojat voisivat käyttää 

sisäasiainministeriön heille poliisilain 8 §:n ja esitutkintalain 44 §:n mukaisesti myöntämiä 

valtuuksia. Ehdotuksen 11.2 § edellyttää, että sisäasiainministeriön valtuutuspäätöksessä nimetään 

ne poliisilain 2 luvun mukaiset toimivaltuudet, joita päätös koskee, ja määrätään muut valtuuksien 

käytön kannalta tarpeelliset ehdot. Erävalvojat ovat ehdotuksen mukaan Metsähallituksen julkisten 

hallintotehtävien yksikön virkamiehiä. 
 

Olen edellä ottanut kannan, jonka mukaan julkisten hallintotehtävien uskomisessa Metsähallituksen 

julkisten hallintotehtävien yksikölle ei poiketa virkamieshallintoperiaatteesta, eikä perustuslain 124 

§:ään perustuva tarkastelu siten ole tarpeellinen. Tämä koskee myös erävalvontaa. On kuitenkin 

syytä todeta, että jos perustuslain 124 §:ää sovellettaisiin, erävalvonnan yhteydessä olisi arvioitava 

myös rajoitusta, jonka mukaan "merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan ... 

antaa vain viranomaiselle". Näin ei hallituksen esityksessä, jossa muutoin on omaksuttu 

arvostelemani kanta perustuslain 124 §:n sovellettavuudesta, ole kuitenkaan tehty. Kyseisessä 

perustuslain kohdassa tarkoitettuna merkittävänä julkisen vallan käyttönä on perustuslain esitöissä 

(HE 1/1998 vp) samoin kuin perustuslakivaliokunnan myöhemmässä käytännössäkin pidetty 

itsenäistä voimankäyttöoikeutta. Poliisilain 2 luvun mukaiset poliisivaltuudet, joita 

sisäasianministeriön päätöksellä erävalvojille voitaisiin antaa, kattavat myös tämän kaltaista 

merkittävää julkisen vallan käyttöä. Olisikin kyseenalaista, voitaisiinko erävalvojille antaa 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä lakiehdotuksen 11 §:n mahdollistamat valtuudet, mikäli 

tilannetta olisi arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. 
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Yhteenvedon sisältö 
 
Tässä yhteenvedossa on tiivistetty sellaisia asioita, joilla on merkitystä yleisesti 
perustuslain tai sen tulkinnan kannalta, hallituksen esityksen sisällön ja perustelujen 
pätevyyden ja oikeellisuuden näkökulmasta, paikallisen asukkaan oikeuksien 
perusoikeusturvan ja sitä kautta hallituksen esityksen säännösten sovellettavuuden 
kannalta, Metsähallituksen kilpailuoikeudellisen neutraliteetin toteutumisessa ja 
Metsähallituksesta valtion liikelaitoksena. 
 

Yhteenveto on samalla tiivistelmä muutoin esitetyistä analyyseistä, joihin hallituksen 
esitys on johtanut ja jotka sen sisältö huomioon ottaen ovat käyneet tarpeellisiksi. 
 

Hallituksen esityksessä on eniten ongelmia siinä, mitä siinä ei ole. Siitä puuttuvat lähes 
kokonaan paikallisen asukkaan oikeuksien perusoikeussuojaa koskevat esitykset ja 
perustelut, eikä siinä ole juuri käsitelty niitä Metsähallituksen asemaan jo 
perustamisesta lähtien ja sen jälkeen kuuluneita kilpailuoikeudelliseen asemaan 
liittyviä sekä kansallisia että yhteisöoikeudellisia ongelmia. Sama näkyy puutteina ja 
eräissä tapauksissa suorastaan virheinä hallituksen esityksen lakitekstissä ja 
perusteluissa. 
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Hallituksen esityksen pääongelmat ovat siten puuttuvissa, perustuslain ja 
perusoikeuksien edellyttämissä säännöksissä ja hallituksessa esityksessä esitetyissä 
perusteluissa, jotka eivät ole oikeita tai täsmällisiä. 
 

Näistä syistä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota hallituksen esityksen perustelujen 
ongelmalliseen soveltamiseen. Käytännön toiminnassa nämä muodostavat usein 
suorastaan lain korvikkeen. 
 

Hallituksen esityksen ongelma kilpailuneutraliteetin arvioinnissa on käytännön 
puuttuminen esityksestä. 
 

Yhteenvedossa on esitetty havaintoja ja arvioita sekä säännöksistä että niiden 
perusteluista edellä mainitut seikat huomioon ottaen. Yhteenveto antanee tässä 
suhteessa kokonaiskuvan sekä nykytilanteesta että tulevasta. 
 

Yleisesti voisi vielä todeta, ettei ongelmia ole sinällään liikelaitostoiminnan 
sääntelyssä; ongelmat syntyvät liikelaitoksen toiminnan ja eräiden, suojattujen 
oikeuksien keskinäisestä suhteesta ja siinä esille tulevien turvatarpeiden 
sivuuttamisesta. Paikallisen asukkaan oikeuksien suhde liiketoimintaan ja julkisten 
hallintotehtävien hoitamiseen on jäänyt jäsentymättä hallituksen esityksessä sen 
lisäksi, että oikeuksia on suojattava lailla. 
 

Monille havainnoille on ominaista, että valtiolta ja eduskunnalta edellytetään sääntelyn 
yksityiskohtaisuutta aiempaa enemmän. 
 

Hallituksen esityksen sisältämän lakitekstin sisällöstä johtuu, että paikallisen asukkaan 
oikeuksien suojaamiseksi lakitekstiin tulisi tehdä useita täsmennyksiä. Hallituksen 
esitys on laadittu siinä määrin yksioikoisesti nämä oikeudet sivuuttaen, että kyse on 
rakenteellisesta asiasta. Osa korjaavista toimista voidaan tehdä perusteluja 
täsmentämällä tai korjaamalla. 
 

2. Paikallinen asukas 
 

Paikallisella asukkaalla ymmärretään lyhyesti luonnehtien niitä 1. lappalaisia, jotka 
voivat perustaa oikeutensa valtion hallitsemaan alueeseen historiallisten asiakirjojen 
perusteella; joskus oikeudet voidaan osoittaa tukeutuen ylimuistoiseen nautintaan. 
 

Paikallisiin asukkaisiin luetaan myös kieliperusteen nojalla 2. saamelaiset, jotka voivat 
tehdä saman selvityksen oikeuksistaan. Paikallisen asukkaan käsitteen ala on siten eri 
kuin on totuttu kuvaamaan paikallista asukasta esimerkiksi metsästysoikeuden 
haltijana ylimuistoisen nautinnan perusteella. Saamelaisuus kieleen perustuvana asiana 
on eri asia kuin paikallisen asukkaan oikeudet. Suuri osa saamelaisista voi perustaa 
oikeutensa asiakirjoihin ja omaisuudensuojaan ilman, että mitään muuta perustetta 
tarvitaan. Tällä viitataan kulttuuri-itsehallintoon, joka on heille täydentävä 
oikeusperuste. 



 

 

 

Oikeudet ovat yksityisiä eivätkä ryhmän oikeuksia, vaikka jokin oikeus voi olla 
esimerkiksi oikeutta yhteisiin vesiin tai kalavesiin. 
 

Paikallisen asukkaan oikeus kuvaa siten sekä lappalaisia että saamelaisia, jotka hakevat 
vahvistusta tai ovat sen saaneet perustamalla oikeutensa asiakirjoihin tai nojaamalla 
ylimuistoiseen nautintaan. 
 

Paikallisella asukkaalla ei tarkoiteta samaa kuin kunnan jäsen tai paikallinen väestö tai 
jokamiehen oikeuksien käyttäjä. Paikallinen asukas on oikeuksien oikeudenomistaja 
yli sukupolvien. Hän on ollut yksityisen oikeuden omistaja usein vero-/kruununtilan, 
sitten uudistilan ja myöhemmin perintötilan omistajana. Tästä puolesta tehdään ja on 
tehty oma selvityksensä arkistoihin tukeutuen. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksilla tarkoitetaan lyhyesti asiakirjoista ilmenevällä tavalla 
oikeuksia kalastukseen, metsästykseen, laiduntamiseen, tarve-ja polttopuun ottoon ja 
muuhun alueiden käyttöön. Näistä alueiden käyttö ja pellot, metsät sekä niittymaat 
ovat olleet isojaon kohteina. Isojako on toimitettu eri alueilla eriaikaisesti. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksien historiallinen tausta eroaa Lapin alueella sen mukaan 
mistä alueesta on kyse: voidaan erottaa karkeasti Länsi-Lapin alue, Pohjois-Lapin alue 
ja Itä-Lapin alue. Ylipäänsä tässä kuvatut oikeudet koskevat Kuusamo-Tornio-linjan 
pohjoispuolista aluetta. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet perustuvat todetulla tavalla keskeisesti 
asiakirjaselvitykseen. Nämä ovat etenkin käräjäoikeuden pöytäkirjoja ja vastaavia 
toimitusmenettelyjen asiakirjoja. Näille on ominaista, että ne ovat valideja, niitä ei ole 
kumottu eikä oikeuksien alkuperästä voida yleensä esittää parempaa selvitystä. 
 

Oikeudet ovat siirtyneet pätevästi Ruotsin vallan ajalta Venäjän vallan alle sekä 
edelleen Suomen itsenäistyttyä osaksi Suomen omaa lainsäädäntöä. Tämä on 
tapahtunut valtiosopimusten perusteella. Siihen ovat vaikuttaneet myös eri aikoina 
valtioiden tekemät rajasopimukset. 
 

Isojako ei ole muuttanut oikeuksien pätevyyttä eikä se ole käsitellyt kaikkia oikeuksia. 
Jotta valtio voi osoittaa yhtä pätevän oikeuden, sen tulee tehdä se vakiintuneen 
käsityksen mukaan samalla tavalla eli asiakirjoin. Alueiden hallinta tai rekisteröinti 
ilman lainhuudatusta ei riitä näytöksi. Valtion hyväksymät säädökset ovat kaventaneet 
oikeuksia etenkin 1800-luvun loppupuoliskolla. Näiden säädösten merkitys ja analyysi 
on tarpeen poikkeuksetta. 
Alkuperäiskansan asema. Vielä voidaan huomauttaa, että paikallisen asukkaan 
oikeudet ovat saamelaisaluetta laajempi kysymys ja voidaan osoittaa jo 
nykytutkimuksen mukaan, ettei alkuperäiskansoja asemaa ja oikeuksia sääntelevän 
ILO-yleissopimuksen (169) ratifiointi ole mahdollista aiemmin ajatellulla tavalla: ILO-
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yleissopimus ei muuta kansallista oikeustilaa eikä kollektiivinen alueiden 
palauttaminen ryhmälle tulle kyseeseen nykytiedon perusteella mainitun 
yleissopimuksen nojalla. 
 

Voidaan todeta, ettei Suomessa tai Ruotsissa ole ainoatakaan oikeustapausta, jossa olisi 
todettu, että paikallisen asukkaan oikeudet olisivat kollektiivisia oikeuksia (eri asia 
kuin oikeudet yhteisiin alueisiin) tai että sellaisena olisi vahvistettu joitakin maa-ja 
vesioikeuksia. Norjan kveenien tilanne on tätä rajumpi Norjan valtion 
pakkotoimenpiteiden vuoksi; jäljellä on pakkolunastusten jälkeen oikeuksista 
oikeastaan vain kalastusoikeus meren rannalla tietyin jokisuita koskevin rajoituksin. 
 

Oikeudet perustuvat asiakirjaselvitykseen, jonka perusteella paikallinen väestö hakee 
vahvistusta tai voi hakea vahvistusta oikeuksiinsa. Näin vahvistetut oikeudet eivät ole 
vain ylimuistoiseen nautintaan perustuvia, saavutettuja etuuksia, mitä on esitetty 
oikeuksien perusteena. Selvitykset osoittavat Lapin alueella alkuperäiset oikeuksien 
haltijat. Korkein oikeus on pitänyt esimerkiksi Utsjoen kantatilojen kalastusoikeuksia 
yksityisenä omaisuutena, joka voidaan siis rinnastaa kiinteistön omistukseen kuten 
selvitysmies Juhani Wirilander on osaltaan viitannut oikeusministeriölle tekemässään 
selvityksessä (2001). Oikeudet ovat olleet Pohjois-Suomessa niin vahvoja, että tiloja 
on vuokrattu muiden asukkaiden, esimerkiksi porosaamelaisten käyttöön. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet nauttivat - ei vain omaisuudensuojaa - vaan myös 
elinkeinovapauden suojaa ja kulttuurista suojaa. Selvimmin viimeksi mainittu tai 
oikeastaan kaksi viimeksi mainittua seikkaa on tulkittu kuuluvan saamelaisten 
kulttuuri-itsehallintoon. Ne ovat kuitenkin myös lappalaisten oikeuksia. Nykytiedon 
mukaan ei ole perusteita erottaa tässä suhteessa oikeuksien alkuperää. 
 

Lappalaisten alkuperäiskansan asema. Suomen lappalaiset ovat aloittaneet yhdessä 
Ruotsin lappalaisten ja Norjan kveenien kanssa kansainvälisoikeudellisen 
alkuperäiskansan aseman tunnustamishakumenettelyn. Heidät on yhteisen nimikkeen 
kveenit alla jo hyväksytty kansanryhmäksi ja Suomalais-ugrilaisen 
maailmankongressin käsittelyssä on ajankohtaisesti saman tunnustuksen saaminen 
myös alkuperäiskansana yhdessä Venäjän alkuperäiskansojen kanssa. 
Maailmankongressi tekee edelleen ensi vuoden puolella aloitteen YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksien työryhmälle, jotta YK tunnustaisi kveenien 
alkuperäiskansan aseman. Asia ratkeaa yksinomaan asiakirjaselvityksen perusteella. 
On varsin oletettavaa, että käynnissä oleva tutkimus antaa tälle sinänsä jo selvänä 
pidetylle asiakirjaselvitykselle tunnustuksen. 
Ruotsi on hyväksynyt lappalaisten vähemmistöaseman 1999 erillislailla. 
 

Kemijärven alue. Historiallinen ketju on monin tavoin erityispiirteinen Kemijärven 
alueella. Paikallisen asukkaan oikeudet ovat perustuneet pakollisiin 
knihtikontrahteihin, joilla on ylläpidetty ruotulaitosta. Tilat ja paikallinen asukas ovat 
tehneet sopimuksia niiden antamien oikeuksien vuoksi. Siten tulisikin selvittää, onko 



 

 

oikeudet kumottu tuolloin voimassa olleet, eri tavoin vahvistetut perusoikeudet 
turvaavalla tavalla. Valtion intressi asiassa on ollut suoraan asiakirjojen perusteella 
omistajan intressi, joka on eri asia kuin yleinen intressi. Säätämismenettelyn 
perusoikeusmukaisuus tulee selvittää. Siinä yhteydessä selviää myös, salliiko 1772 
Hallitusmuodon tulkinta rajoittamattoman, ehdottoman valtiovallan. Selvitettävä olisi 
edelleen, mihin 1898 säädetyn asetuksen ilmaisemat, turvattavat oikeudet kruunun 
maahan ovat hävinneet. Mitään oikeudellista menettelyä siihen ei ole ollut. Lisäksi 
voidaan huomauttaa, ettei itsenäisyyden aikana eikä sitä ennenkään hallituksen 
vapaaseen harkintaan ole voinut perustua suojattujen oikeuksien pätevyydestä ja 
voimassaolosta päättäminen. 
 

Voidaan todeta, että knihtisopimusten edellyttämien oikeuksien lakkauttaminen 
herättää vakavia oikeudellisia epäilyksiä, jotka ovat perusteltuja jo mainitun ajan 
sääntelyjä perustuslaki huomioon ottaen. 
 

Johtopäätöksiä. Tämän perusteella perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan tulisi 
lausumillaan lakia hyväksyttäessä ainakin päättää, että paikallisen asukkaan oikeuksien 
tunnustamisen valmistelua jatketaan siihen liittyvine oikeudellisine toimineen tai 
todeta asiakirjaselvitysten tila. 
 

Oikeudet on nähtävä aiempaa laajempana. Ne ovat vahvimmillaan yksityistä omistusta, 
joka voidaan rinnastaa kiinteistön omistukseen. Tätä koskevat täydentävät 
kiinteistötoimitukset ovat alkaneet tai alkamassa. Niitä on vahvistettu ylimuistoiseen 
nautintaan perustuvina oikeuksina. 
 

Oikeus loheen on nousemassa vastaavien menettelyjen kohteeksi; siinä yhteydessä 
tulee esille eräitä muita oikeuksien perusteen muotoja. 
 

Oikeuksissa on kyse nykyisen kiinteistöjärjestelmän mukaan erityisistä tai 
erityisperusteisista oikeuksista; tämän käsitteen kattavuuteen palataan erikseen. 
 

Samalla tulee todeta, että paikallisen asukkaan maanomistusolot määritellään ensi 
sijassa asiakirjojen perusteella koko Lapin alueella. Jotkut oikeudet vahvistetaan 
ylimuistoiseen nautintaan perustuen erityisinä oikeuksina. Tämä on tehty suureksi 
osaksi kalastuksen osalta jo aiemmissa vesipiirien rajankäynneissä. Tässä suhteessa 
todistelun mahdollisuus on käynyt entistä vaikeammaksi luonnollisista syistä. 
Valtion tulee tukea tässä kuvattua asiakirjaselvitystä koko Lapin alueella ja erityisesti 
käynnistää pikaisesti Itä-Lappia koskeva oikeusselvitys knihtisopimusten 
lakkauttamisen oikeudellisesta perustasta. 
 

Eduskunnan tulee todeta myös käynnissä olevan lappalaisten tunnustamisen 
alkuperäiskansaksi. 
 

3. Paikallisen asukkaan oikeuksia koskeva tutkimus 
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Nykytutkimus. Nykytutkimuksen lähtökohdat ilmenevät selvitysmies Juhani 
Wirilanderin selvityksestä oikeusministeriölle (2001). Siinä osoitetaan yleisesti, että 
paikallisen asukkaan oikeudet ovat olleet yksityisiä omistuksia tai niihin rinnastettavia 
oikeuksia. Suomesta ei ole näyttöä siitä, että oikeuksia olisi vahvistettu 
kansanryhmälle, vaan ne on asiakirjojen perusteella poikkeuksetta vahvistettu 
yksityisille henkilöille ja näiden taloille/tiloille. 
 

Tämä lähtökohta omaksuttiin myös maaherra Hannele Pokan johtamassa 
saamelaistoimikunnassa. 
 

Eduskunnan vaatimuksesta oikeusministeriö rahoittaa parhaillaan paikallisten 
asukkaiden oikeuksien tutkimusta. Tutkimus valmistuu toukokuun 2005 loppuun 
mennessä. Tutkimus tehdään Oulun ja Lapin yliopistoissa selvitysmies Juhani 
Wirilanderin oikeusministeriölle laatiman lausunnon pohjalta. Siinä tutkimuksen 
perustaksi on asetettu saamelaisten kotiseutualueella paikallisen asukkaan omistuksen 
luonteiset oikeudet. 
 

Käynnissä oleva tutkimus on monessa suhteessa rajoitettu tutkimusteemojen puolesta. 
Sen käytettävissä eivät ole kaikki tarvittavat asiakirjat; esimerkiksi tohtori Wahlbergin 
aineisto puuttuu kokonaan. 
 

Syyskuussa 2004 Enontekiöllä pidetyn seurantakokouksen tietojen perusteella Juhani 
Wirilanderin esittämät päätelmät vahvistuvat. Paikallisen väestön oikeudet voivat olla 
omistuksen luonteisia. Wirilander on myös arvioinut aiempaa tutkimusta. Sinänsä 
Juhani Wirilanderin esittämät väitteet ovat samanlaisia, mitä lappalaiset ovat todenneet 
oikeuksiensa perusteista jo aiemmin. Mainitussa seurantakokouksessa tutkijat totesivat 
näiden väitteiden pitävän paikkansa. 
 

Käynnissä olevassa tutkimuksessa on kyse asutushistorian syventämisestä. Tutkimus 
on luonteeltaan historiallinen ja vain osittain oikeushistoriallinen. Se ei rakennu 
kattavaan asiakirjojen analyysiin. 
Esimerkiksi Itä-Lapin alue ei ole tutkimuksen piirissä. Lohioikeutta paikallisen 
asukkaan oikeutena ei tutkita. Muiltakin alueilta tutkimuksen piirissä on rajoitetusti 
alueita. 
 

Voidaan todeta, ettei se voi sivuuttaa asiakirjaselvitystä, joka on tässä asiassa kaiken 
perusta. Siten tutkimuksen ansiot tulevat olemaan asutushistoriallisen kehityksen 
yleisessä kuvauksessa ja jo paikallisilla asukkailla olevan kuvan vahvistumisessa. Tätä 
kuvaa ei voida rakentaa ilman asiakirjaselvityksiä. 
 

Syyskuussa 2004 pidetyn maanomistusoloja koskevan tutkimuksen seurantakokouksen 
perusteella tutkimus legitimoi lappalaisten esittämät väitteet asutuksesta ja lappalaisten 
alkuperäiskansan asemasta sekä heidän oikeuksistaan. On mahdollista, että vasta 
myöhemmin saadaan riittävä kuva siitä, onko paikallisen asukkaan oikeuksissa kyse 



 

 

omistuksesta laajemmin ja miten itse valtion nyt hallitseman kiinteistövarallisuuden 
käy. Nykytutkimuksen kannalta ei ole aivan päällimmäinen kysymys eri oikeuksien 
perusteella tehtävä kokonaisjohtopäätös alueen omistuksesta, vaan se seuraa eri 
oikeuksien vahvistamismenettelystä. 
 

Asiakirjaselvitykset ja toimitusmenettelyt jatkuvat tutkimuksista riippumatta, sillä 
paikallisen asukkaan oikeuksia voidaan vahvistaa vain asiakirjojen perusteella. Tähän 
ei voida oikeudellisesti edes puuttua ulkopuolelta prosessien. Lappalaisten oikeudet 
ovat luonteeltaan yksityisiä omistuksia. Sellaiselta pohjalta nyt käynnissä olevat ja 
alkavat prosessit oikeuksien vahvistamiseksi myös jatkuvat. 
 

Todettakoon, että tuoreessa tieteellisessä tutkimuksessa Metsähallituksen toiminnan 
historiasta ei ole juuri käsitelty paikallisen asukkaan oikeuksia ja niitä selittäviä 
asiakirjoja (Anne Ruuttula-Vasari, "Herroja on epäiltävä aina - Metsäherroja yli 
kaiken", 2004). Tutkimuksessa on selvitetty pohjoissuomalaisten ja Metsähallituksen 
kanssakäymistä 1851-1900 eli ensimmäisen metsäasetuksen voimaantulosta. Samainen 
asetus oli valtion peruste ottaa paikallisen asukkaan oikeuksia valtion haltuun. 
 

Johtopäätökset. Eduskunnalla ja perustuslakivaliokunnalla on edellytykset lausua jo 
tässä yhteydessä paikallisten asukkaiden oikeuksien suojaamisesta seuraavin perustein. 
 

Paikallisten asukkaiden maa- ja vesioikeuksien selvittäminen on edennyt. 
Vakiintuneen tilanteen perusteella voidaan todeta, että paikallisilla asukkailla on 
asiakirjoihin perustuvia, suurelta osin jo vahvistettuja maa- ja vesioikeuksia. Näille 
oikeuksille haetaan aiempaa vahvempaa omistuksen luonnetta esimerkiksi 
kalastusoikeuden osalta. Tämä kysymys on myös saamelaisten maanomistusoloja 
sivuavan    ILOn    alkuperäiskansojen    asemaa    määrittelevän    yleissopimuksen  
tulkinnasta. Yleissopimus ei voi muuttaa kansallista historiaa eikä maanomistuksia 
voida vahvistaa tai muuttaa vastoin asiakirjojen muodostamaa oikeustilaa. 
 

Kansalliset maa- ja vesioikeudet - ratkeavat vain asiakirjaselvityksin 
kiinteistömenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. 
 

Voidaan todeta, että Inarin kunnan alueella kerätyt valtakirjat oikeuksien 
vahvistamiseksi toimitusmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä tulivat laajalti sekä 
lappalaisilta että saamelaisilta. Yhteensä 145 valtakirjasta on vähintään 25 
saamelaisilta, käytännössä enemmänkin saamelaisrekisterien tietojen ollessa suljettuja. 
Tiloista heidän osuutensa valtakirjan antaneista on tätäkin selvästi suurempi. Inarin 
kunnan alueella on kerätty ja saatu yli 600 valtakirjaa paikallisen asukkaan oikeuksien 
ajamiseksi yleensä. 
 

Käynnissä olevissa toimitusmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä asiakirjoihin 
perustuvia, kiinteistöön omistukseen rinnastettavia oikeuksia käsitellään edelleen. 
Samalla valtion yksipuolisesti jo 1970-luvun lopulta saamelaisalueen paikalliselle 
väestölle tunnustamat luontaiselinkeino-oikeudet ovat saamassa lappalaisten ja myös 



58 

 

saamelaisten osalta oikeudellisesti huomattavasti vahvemman perustan. Vakiintuneella 
linjauksella on merkitystä edelleen muille alueen väestöryhmille. 
 

Vasta nyt on saatua pätevää tietoa koko Lapin alueelta. Myös oikeuksien 
omistuksenluonteisuudesta on saatu tässäkin mainittua uutta tietoa. 
 

Perustuslakivaliokunnan tulisi ottaa huomioon seuraavat tutkimustilaa koskevat seikat. 
 

Yleisiä johtopäätöksiä ovat seuraavat: 
-Lapin alueella paikallisen asukkaan oikeudet nojaavat alun alkaen kuninkaan 
valtiosopimuksella (Telge 1328) vahvistamiin oikeuksiin ja sen nojalla annettuihin 
säädöksiin alueen asuttamisesta 
-paikallisen asukkaan oikeudet perustuvat asiakirjaset vitykseen, jonka perusteella vain 
voidaan hakea oikeuksien vahvistamista 
-asiakirjat osoittavat, että lappalaisten ja saamelaisten oikeudet perustuvat yksityiseen 
omistukseen 
-oikeudet ovat laajoja, sukuselvitysten mukaisille paikallisille asukkaille kuuluvia 
oikeuksia 
-oikeudet ovat asiakirjaselvityksen mukaan sekä lappalaisille että saamelaisille 
kuuluvia oikeuksia esitetyn selvityksen nojalla 
-vahvistetut oikeudet ovat valtion oikeudet sivuuttavia oikeuksia 
-oikeuksia ei ole lainsäädännöllä tai kiinteistötoimitusmenettelyillä sinänsä kumottu, 
ja 
-oikeudet vahvistetaan vahvimmillaan kantataloihin kiinteistön omistuksen luonteisina. 
 

Oikeuksien tunnustamisessa on huomattava vielä, että tänä päivänä paikalliset asukkaat 
tuntevat oikeutensa, ymmärtävät niiden oikeudellisen perustan ja tulevat vaatimaan 
niiden tunnustamista ehdoitta. 
 

Perustuslakivaliokunnan tulisi todeta asiakirjaselvitysten tila ja siten tunnustaa 
käynnissä oleva oikeuksien vahvistamisprosessi. Lisäksi sen tulee vaatia 
oikeusministeriötä rahoittamaan tutkimusta jo nyt niistä asioista, jotka eivät kuulu 
lainkaan käynnissä olevien selvitysten piiriin. Näitä ovat ennen kaikkea Muonio-
Tornionjokea koskevan lohitutkimuksen laatiminen ja Kemijärven ja Itä-Lapin alueella 
paikallisille asukkaille oikeudet luoneiden, kuninkaan erityisesti 1790 vahvistamien ja 
Haminan rauhansopimuksen (1809) edelleen vahvistamien oikeuksien suojan piirissä 
olleiden knihtisopimusten lakkauttaminen sitovalla julistuksella ja asetuksella (1879 ja 
1898) oikeudettomasti sekä paikallisen väestön asiakirjojen hankintojen rahoittaminen. 
 

Maanmittaushallitukselta on edellytettävä, että se ohjaa tai sille ohjataan riittävät 
henkilöresurssit prosessien turvaamiseksi ja riittävän nopeuden takaamiseksi. Tämä on 
perustuslain 21 §:n yleinen, materiaalinen vaatimus oikeusturvan saamiselle. 
 

4. Oikeudenkäynnit 
 



 

 

Yleisiä seikkoja. Paikallisen asukkaan oikeudet voidaan vahvistaa 
kiinteistönmuodostamislain mukaisessa toimitusmenettelyssä tai omistusta koskevan 
käräjäoikeuskanteen käsittelyssä. Sivukysymyksinä tällaisia kysymyksiä on jo tullut 
esiin rikosasioissa, erämaalain soveltamisessa ja eräissä muissa asioissa. 
 

Luonteensa vuoksi näitä oikeuksien toteamisasioita ei voida käsitellä lailla. Lailla 
voidaan turvata oikeuksien toteutuminen ja tehdä lainsäädäntöön tarpeelliset 
oikeuksien vahvistamista koskevat muutokset. 
 

Tällä hetkellä oikeus loheen on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa; 
tuomioistuimessa voidaan sivuta myös lohioikeuden oikeudellista perustaa. 
 

Maakaaren 13 luvun 2 §:n mukaan lainhuudatusasian ratkaisun estämättä saadaan 
kysymys omistusoikeudesta kiinteistöön sekä saannon pätevyydestä tutkia 
oikeudenkäynnissä tai kiinteistötoimituksessa sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetään. 
 

Kiinteistönmuodostamislain 184 §:n mukaan puolestaan ennen toimituksen 
aloittamista tuomioistuimessa vireille tullut riita, jonka ratkaisu vaikuttaa toimituksen 
lopputulokseen, ratkaistaan ensin ja sitten toimitus saatetaan loppuun. Toimituksen 
aikana vireille tullut riita ratkaistaan toimituksessa. 
 

Oikeudenkäynneissä esille tulevat riidat ovat vahvimmillaan kiinteistön omistuksen 
luonteisia. Nämä oikeudet katsotaan nykykäytännössä erityisiksi oikeuksiksi sen 
mukaan kuin maakaaren 14 luvussa on niistä säädetty. 
 

Yksityiset omistukset kirjataan erityisiksi oikeuksiksi nykykäytännössä, ja niitä 
koskevat kaupat tehdään kiinteistön kaupan muotoja noudattaen ja lainhuutoa haetaan. 
 

Asiakirjaselvityksen näyttöarvo. Paikalliset asukkaat ovat monin paikoin keränneet 
kattavat asiakirjat oikeuksistaan, käyttäneet niitä ja valmistautuvat 
kiinteistötoimituksien jatkamiseen ja käynnistämiseen uusista ja vahventuvista 
oikeuksista. 
 

Aiemmin todettu perustuslakivaliokunnan lausunto (29/2004 vp) on ensimmäinen 
selkeä reaktio valtion puolelta siitä, että nämä oikeudet ovat olemassa, ne tunnustetaan 
ja laissa pitää säätää oikeuksien turvasta. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausumat herättävät uusia kysymyksiä. Yksi niistä on, mikä 
näyttöarvo arkistoista hankituille asiakirjoille on annettava. 
 

Maakaaren 14 luvun 7 §:ssä säädetään, että erityinen oikeus kirjataan, jolloin sillä on 
maakaaren 13 luvun 1-3 §:ssä säädetyt oikeusvaikutukset. Saman säännöksen mukaan, 
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mikäli kirjattavia erityisiä oikeuksia on useita eikä niitä voida toteuttaa 
samanaikaisesti, ensin perustettu oikeus jää pysyväksi. 
 

Kun tiedetään, että erityisperusteinen oikeus on vahvimmillaan kiinteistön omistukseen 
rinnastettava, siitä tehdään kauppa kiinteistön kaupan muotomääräyksiä soveltaen 
(maakaaren 4 luvun 3 j a 4 § ) j a s e lainhuudatetaan, erityisen oikeuden sääntely ei 
ole täysin täsmällinen ja oikeustilaa vastaava. Kyse on maakaaren 14 luvun 1 §:n 
sanamuodoista ja soveltamisalasta. Luvun otsikkona on erityisen oikeuden 
kirjaaminen. 
 

Viittaus maakaaren 13 luvun säännöksiin tarkoittaa suojaa muotovirhettä vastaan, 
omistusriitoja ja suojaa kaksoisluovutuksessa. 
 

Hankittu asiakirjaselvitys on säädösten lisäksi viranomaisten ja tuomioistuinten 
asiakirjoja. Niillä on sinänsä virallinen asema. Joka ne kiistää, on velvollinen 
näyttämään paremman oikeutensa. 
Valtion ministeriöiden korkea virkamiesjohto on systemaattisesti torjunut asiakirjojen 
merkityksen ja oikeudellisen sitovuuden. 
 

Oikeuksille saadaan lopullinen vahvistus sitä varten vireille pantavissa toimituksissa. 
Ei ole mitään estettä, että valtio tunnustaa vahvistusmenettelyjen perustana olevat 
asiakirjat. Se velvoittaa Metsähallitusta ja valtion muita viranomaisia. Se antaa 
toisaalta aikaa syntyville toimitusmenettelyille. Voidaan myös ajatella niin, että millä 
perusteella asiakirjat voidaan sivuuttaa, kun ne ovat valtion viranomaisten laatimia ja 
vahvistamia. 
 

Toimitukset kestävät kuitenkin vuosia eikä vain resurssipulan vuoksi. Tämän vuoksi 
valtion on yksipuolisesti tunnustettava asiakirjoille niiden näyttöarvo. Muutoin tilanne 
johtaa turvaamistoimiin ja taloudellisen kehityksen pysähtymiseen kohdealueilla. 
Valtion on myös pidättäydyttävä toimista, jotka voivat vahingoittaa alkaneiden 
toimitusten lopputulosta. 
 

Oikeustapauksia. Paikallisen asukkaan oikeudet ovat jo voimassa olevaa oikeutta. 
Viime vuosien käytännöstä voidaan mainita seuraavat oikeustapaukset. 
 

Oikeudet eivät perustu yksin ylimuistoiseen nautintaan eivätkä ole oikeastaan ja 
ainoastaan kirjaamisjärjestelmässä tarkoitetulla tavalla erityisperusteisia oikeuksia; 
asiakirjat osoittavat alkuperäisen oikeuden perustan. Korkeimman oikeuden 
18.11.2002 tuomion (taltio 3033) mukaan kantatilojen kalastusoikeudet Utsjoen 
eräisiin vesiin Lapissa ovat yksityisiä omistuksia, joita ei voida jakaa tai joista ei voida 
määritellä osakasluetteloja yhteisten alueiden määrittämiseksi. Tapauksessa 
toimitusmenettelyssä ei voitu antaa puhevaltaa jako- ja lohkokunnille. Tämä tarkoittaa 
sitä, että nyt alkavissa kiinteistötoimitusmenettelyissä haetaan kiinteistön omistukseen 
rinnastettavia kalastusoikeuksia asiakirjojen perusteella. Nämä oikeudet sulkevat 



 

 

ilmeisesti muiden oikeudet pois ellei muuta voida osoittaa, niistä tehdään kauppa 
kiinteistönkaupan muotoja noudattaen ja oikeudet lainhuudatetaan. 
 

Tällaiset prosessit alkavat myös metsästysoikeuksien, maankäyttöoikeuksien ja muiden 
asiakirjojen tiloille vahvistamien oikeuksien osalta. Vesipiirien rajankäyntien 
täydennysmenettelyssä haetaan vahvistusta esimerkiksi kalastusoikeus määriteltyihin 
vesiin omistuksen luonteisena korkeimman oikeuden viitoittaman ohjeen mukaisesti. 
Ongelmaksi on muodostumassa toimitusresurssien vähäisyys. 
 

Tuore oikeustapaus Rovaniemen hovioikeudesta selvittää paikallisen asukkaan 
oikeuksien vahvaa oikeusvaikutusta. Tuomiossa 30.3.2004 (taltionumero 317) 
todetaan, että kun vastaajalle oli vahvistettu järveen erityisperusteinen kalastusoikeus, 
Metsähallituksen kanne järven ranta-alueen käytön kieltämiseksi, sillä olevien 
rakennelmien ja rakennusten poistamiseksi ja vuokran perimiseksi alueiden käytöstä 
oli perusteeton. Todettakoon, että mainitussa tapauksessa oikeudet perustuivat 
erityisperusteisten kalastusoikeuksien vahvistamiseen vesipiirien rajankäynti-
menettelyssä. 
 

Vielä voidaan todeta, että korkeimman oikeuden 19.11.1998 antamassa tuomiossa 
vahvistettiin soidensuojelualueen perustamisessa Lapin Käsivarressa, ja että vanhat 
kalastusnautinnot ja muut rasitteet jäivät voimaan soidensuojelualueen perustamisessa, 
joka nojautui eduskunnan hyväksymään lakiin, eikä uusia rasitteita perustettu. 
Toimitusmenettelyssä ei voitu käsitellä sitä, onko soidensuojelualue ristiriidassa 
omaisuudensuojan kanssa. Korkein oikeus hyväksyi ratkaisun. 
 

Isojakotoimituksen vaikutuksista. Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnan alueilla 
tehtiin loppuun isojakotoimitus 1925 lain nojalla. Esimerkiksi Inarin kunnan alueella 
uudistiloja perustettiin 1750-luvulta lähtien. Uudistiloja perustettiin verolappalaisten 
luvalla ja heidän mailleen yli sadan vuoden ajan. Tilojen alkuperäiset perustajat olivat 
lappalaisia. Heidän oikeutensa olivat laajoja. Uudistiloille annettiin vuotuiset 
velvoitteet tilojen kuntoon saattamiseksi. Vastineeksi tilat saivat määräaikaisen 
verovapauden. Kuntoon saatettuja tiloja on lunastettu osin jo ennen vuotta 1850 
perintötiloiksi ja osa vasta myöhemmin. Monilla tiloilla on kiinnekirja eli lainhuuto 
hallinta- ja omistusoikeudesta. 
 

Isojako kesti Inarin kunnassa 90 vuotta. Isojaossa tapahtui monenlaisia virheitä. 
Esimerkiksi tilojen kiinnekirjoja ei huomioitu Inarissa. Tilojen rajat ja alat oli mitattu 
isojakoa varten sekä merkitty kartalle ja maastoon vuosina 1902-1906. Valtio keskeytti 
alkaneen isojakotoimituksen 1909 ja sitä jatkettiin vasta 1929. Maiden osalta 
jakotoimitus päättyi 1950-luvulla ja vesien osalta vasta 1996. 
 

Isojakotoimituksessa paikkakunnan merkittävät virkamiehet antoivat hyväksymisensä 
tiloille annettavista maistaja verollepanosta. Sen sijaan maa-ja metsätalousministeriö ja 
maaherra eivät hyväksyneet toimitusmiesten toimenpiteitä. Sen seurauksena tilat 
menettivät 40-80 % parhaista metsämaistaan. Osa metsämaista siirrettiin myöhemmin 
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perustettaviin yhteismetsiin 1969 säädetyn lain nojalla. Kyse oli valtion alueiden 
hankinnasta paikallisen asukkaan oikeuksien kustannuksella. 
 

Inarin isojaossa ei käsitelty kalavesien jakoa, vaan se siirrettiin eri menettelyyn. 
Isojako tuotti elinkelvottomia tiloja, kun 1925 laki ei antanut mahdollisuutta lisämaan 
antamiseen niin kuin muualla Suomessa. Osa tiloista jäi ilman yhteismetsäosuuttakin. 
Tilojen kalastusoikeuksia ei merkitty kiinteistörekisteriin, mitä puutetta on haettu 
korjattavaksi 2002 aloitetulla menettelyllä. 
 

Inarissa on aloitettu toukokuussa 2002 vesipiirien rajankäynnin täydennysmenettelyt. 
Maanmittaushallitus on ilmoittanut, ettei se kykene käsittelemään muita kuin 
kalastusoikeuksien vahvistamista koskevia menettelyjä. Menettely on ollut 
keskeytyksissä eräiden oikeustapausten odottamisen vuoksi. 
Näille täydennysmenettelyille on ominaista kalastusoikeuden vahvistaminen 
kiinteistön omistuksen luonteisena. Samalla voidaan täydentää alueiden osalta aiempaa 
toimitusta. Täydennysmenettely vahvistaa oikeuksien luonnetta. 
 

Alueella on myös yhteisiä vesialueita jne. yksityisten puhtaiden omistusten lisäksi. 
 

Isojakotoimituksilla täydennetään nyt seuraavia mahdollisia puutteita: -
käsitellään aiemmin käsittelemättä jääneet oikeudet 
-vaaditaan oikeuksien merkitsemistä kiinteistön omistuksen luonteisina rekisteriin ja 
niiden lainhuudattamista näin vahvistettuina 
-vaaditaan    tarvittaessa   kaikkien    alueiden   merkitsemistä    metsästys-   ja 
kalastusoikeuksien osalta kiinteistörekisteriin omistuksen luonteisina oikeuksina, ja -
vaaditaan asiakirjoihin perustuvien muidenkin oikeuksien sisällyttämistä paikallisen 
asukkaan oikeuksina kiinteistörekisteriin. 
 

Johtopäätöksiä. Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan tulisi lausua käynnissä 
olevista ja syntyvistä prosesseista, että valtion toimivaltaiset edustajat ja viranomaiset 
kunnioittavat käynnissä olevia prosesseja. Kyse on nimenomaan siitä 
mahdollisuudesta, että joistakin asioista voidaan sopia oikeuksien 
vahvistamisprosessissa, jota ei voida laeilla eikä vastaavilla keinoilla ohjata ja 
määrittää. 
 

Eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan tulee edellyttää, että käynnissä olevissa ja 
käynnistyvissä toimitusmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä valtio pidättyy 
toiminnasta, joka voi johtaa ristiriitaan vahvistettavien oikeuksien kanssa. Ellei tätä 
edellytystä todeta eduskunnassa, vaara on ilmeinen. Kaikki riidanalaiset alueet eli 
periaatteessa melkein koko Lappi haetaan turvaamistoimin toimenpidekieltoon. Se 
puolestaan uhkaa jäädyttää taloudellisen toiminnan erittäin monen kunnan alueella. 
 



 

 

Sekä yleensä paikallisen asukkaan oikeuksista että muutoin käynnistä olevista 
oikeudenkäynneistä ja toimitusmenettelyistä tulee sisällyttää vuosittain yhteenveto 
eduskunnalle liikelaitosta koskevan budjettimenettelyn tavoitteiden määrittelyn kautta. 
 

Kirjaamisjärjestelmän ajanmukaisuus tulee selvittää, kun kiinteistön omistuksen 
mukaisia oikeuksia vahvistetaan kiinteistötoimituksissa; erityinen oikeus ei riitä 
kuvaamaan sanana maakaaren 14 luvussa säädetyllä tavalla näitä oikeuksia riittävän 
tarkasti. Esimerkiksi vesipiirien rajankäynnin täydennystoimituksissa haetaan tällaisille 
kantatalojen yksityisille omistuksille vahvistusta. 
Valtion tulee perustuslain oikeusturvasäännös (21 §) huomioon ottaen huolehtia 
riittävästä toimitusten resurssoinnista. Toimituksia ei voida hoitaa tavanomaisin 
resurssein. 
 

Valtiolla on velvollisuus perustuslain 22 §:n nojalla edistää perusoikeuksien 
toteuttamista. Tässä on kyse aidosti tällaisesta tilanteesta. 
 

5. Paikallisen asukkaan oikeudet turvaava säännös 
 

Perustuslakivaliokunnan tuore käytäntö. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
29/2004 vp perustettavan kansallispuiston alueella olevien erityisperusteisten 
oikeuksien turvaamisesta on korostettu, ettei asetus ole riittävä säädöstaso paikallisen 
asukkaan oikeuksien sääntelyyn. Oikeudet pitää turvata lain tasolla. Suojelualueella 
paikallisen asukkaan oikeudet ovat voimassa suojelusta huolimatta saavutettuina 
etuina. Nämä oikeudet ovat voimassa luonnonsuojelulain (71 §:n) nojalla silloinkin, 
kun ne vahvistetaan suojelualueen perustamisen jälkeen. 
 

Kysymys on perustuslain 80 §:n edellyttämästä valtuuden riittävän täsmällisestä ja 
tarkkarajaisesta sääntelystä. Perustettavaa kansallispuistoa koskevan lain nojalla 
voidaan antaa asetus. Se ei oikeuta kuitenkaan sääntelemään kansalaisten oikeuksia; 
valtioneuvoston asetuksella ei voida vakiintuneen käytännön mukaan säännellä yksilön 
oikeuksien perusteita tai rajoittamista. Valtuutussäännöksen soveltamisala on suppea. 
Asetus on ongelmallinen, kun poiketaan lain sisällöstä. 
 

Tämän vaatimuksen tarpeen vahvistaa osaltaan korkeimman hallinto-oikeuden 
1.12.2003 antama päätös (KHO 2003:84), jossa oli kysymys Perämeren 
kansallispuiston alueella elävien luonnonvaraisten eläinten (hylkeiden) lukumäärän 
vähentämisestä kalastukselle aiheutuneiden vahinkojen vuoksi. Korkein hallinto-
oikeus totesi, että kansallispuistotissa oli määritelty, paitsi kansallispuiston tarkoitus, 
myös se, että luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten vahingoittaminen on kielletty 
ja siihen voidaan tehdä poikkeus vain kansallispuistoasetuksen mukaan 
Metsähallituksen luvalla kantojen liiallisen lisääntymisen vuoksi. Kalastajille on 
turvattu samassa asetuksessa oikeus kalastaa alueella. Kalastuksen hylkeistä kärsimät 
vahingot eivät päätöksen mukaan vaikuta asian arviointiin. 
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Lausunnon arviointia. Perustuslakivaliokunnan lausunto on avaus valtion puolelta 
paikallisen asukkaan oikeuksien tunnustamiseksi. Lausunnossa viitataan saavutettuihin 
etuuksiin ja niiden perusoikeussuojaan. Kyse on monenlaisista oikeuksista: kiinteistön 
omistukseen rinnastettavista, vahvoista ja laajoista oikeuksista ylimuistoiseen 
nautintaan perustuviin oikeuksiin. Edellisten kutsuminen erityisperusteisiksi 
oikeuksiksi ja niiden kirjaaminen sellaisina maakaaren mukaan eivät käy ilmi 
suoranaisesti lakitekstistä. Sen vuoksi on selvitettävä erikseen, pitääkö näitä vahvoja 
oikeuksia säännellä erikseen. 
Paikallisen asukkaan oikeudet ovat alun alkaen olleet nimenomaan elinkeino-oikeuksia 
ja kiinteästi elannon hankkimiseen liittyneitä oikeuksia. Sen vuoksi perusoikeussuojaa 
on annettava myös elinkeinojen harjoittamisvapauden ja kulttuurisen suojan kautta. 
Nämä oikeudet ovat saamelaisten kulttuurisen itsehallintosuojan piirissä ja samaa on 
edellytettävä myös lappalaisten oikeuksien osalta. Kummatkin rakentuvat 
alkuperäiskansan statuksen varaan. 
 

Muu turvaaminen säännöksin. Kun paikallisen asukkaan oikeuksia turvataan, pitää 
arvioida kolmen neljän eri lain soveltaminen samanaikaisesti. Metsähallitukselle 
asetetaan velvoitteita lailla Metsähallituksesta ja sen viittaamilla laeilla. 
 

Suojelualueita säänteleviin kansallispuistolakeihin ja erämaalakiin pitää ottaa 
vastaavasti alueiden käyttöä turvaavat mutta myös paikallisen väestön oikeuksia 
turvaavat säännökset, kun paikallisen asukkaan oikeudet vaikuttavat alueella. 
 

Edelleen pitää säätää valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa koskevaan lakiin 
päätöksentekoa rajoittavana tai siihen vaikuttavana paikallisen väestön oikeuksien 
suoja. Valtio ei voi myydä vapaasti sellaista, mitä paikallinen väestö omistaa tai mihin 
se omaa erityisperusteisia oikeuksia. Erikseen on selvitettävä, miten kiinteistön 
luonteisina omistuksina vahvistetut oikeudet vaikuttavat mainittuun lakiin. 
 

Paikallisen asukkaan sääntelyllä voi olla vaikutuksia myös materiaaliseen oikeuteen 
kuten metsästyslakiin, kalastuslakiin, poronhoitolakiin ja eräisiin muihin lakeihin. 
Niiden välitöntä muuttamistarvetta ei ehkä ole, sillä oikeuden omistajasta riippumatta 
muiden lakien velvoitteet ovat voimassa. Silloin kun perinteisen valtio-omistajan ja 
vahvistetun oikeuden omistajan välillä on valtaristiriita, sääntelyn tarkistusta tarvitaan. 
 

Luonnos perussäännökseksi. Säännös sisältäisi seuraavan periaatteellisen sääntelyn: 
 

Metsähallitus on  velvollinen soveltamaan kaikessa toiminnassaan paikallisen asukkaan 
oikeuksia tämän lain ja muiden lakien täytäntöönpanossa. Paikallisen asukkaan oikeuksia 
voidaan rajoittaa vain muussa laissa erikseen säädetyin perustein. 
 

Yleisperusteluina voidaan todeta tässä yhteydessä ensinnäkin, ettei lailla 
Metsähallituksesta aseteta rajoituksia paikallisen asukkaan oikeuksille, ja todeta 



 

 

toiseksi, että paikallisen asukkaan oikeuksia voidaan rajoittaa vain muussa laissa 
säädetyin perustein. 
 

Sääntelyllä on välillisiä vaikutuksia Metsähallituksen tuloutukseen valtiolle ja muihin 
sen velvoitteisiin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeuksien sisältö vaihtelee 
soveltamistilanteen ja vahvistettujen oikeuksien mukaan. 
 

Lain säännös on tärkeä sen vuoksi, ettei asiassa voida saavuttaa tuloksia lain 
perusteluilla, asetuksella tai vastaavilla keinoilla. 
 

Johtopäätöksiä. Perustuslakivaliokunnan tulee edellyttää tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen soveltamiseksi, että paikallisen asukkaan oikeuksista 
säädetään erikseen metsähallituslaissa samoin kuin sen aiheuttamista muutoksista 
metsähallituslakiin. 
 

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan tulee lausumillaan edellyttää, että paikallisen 
asukkaan vahvistetut oikeudet otetaan huomioon lainvalmistelussa ja päätöksenteossa. 
 

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan tulee lisäksi lausumillaan edellyttää, että 
paikallisen asukkaan oikeudet tunnustetaan sen mukaan kuin mitä ne ovat käytännössä 
oikeudenkäynneissä ja toimitusmenettelyissä vahvistetut. Sitä edeltäneessä vaiheessa 
valtion tunnustaa asiakirjaselvityksen, joka perustuu virallisiin asiakirjoihin. 
 

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan tulee edellyttää, että omistuksien vahvistamista 
koskevien toimitusmenettelyjen ja oikeudenkäyntien alettua valtio/Metsähallitus 
pidättyy kaikista prosessien lopputulokseen vaikuttavista kielteisistä toimista. 
 

6. Kilpailuoikeudellinen arvio 
 

Kilpailuneutraliteetti. Metsähallituksen todetaan toimivan hallituksen esityksen 
perustelujen eri osissa kilpailuneutraliteetin mukaisesti. Tämän yhteisöoikeudellisen 
vaatimuksen vuoksi liikelaitosten tehtävät on eriytetty nimenomaan hallinnoinnista, ja 
ne keskittyvät kilpailuun alan muiden yritysten kanssa liikelaitoksen saatua ensin 
huomattavan edullisesti alueet, rakenteet ja kaluston tätä varten valtiolta 
liikelaitostamisen yhteydessä ja sen jälkeen. 
 

Metsähallitus on poikkeuksellinen siinä suhteessa, ettei sillä ole Pohjois-Suomessa 
todellista kilpailijaa maan ja veden tai rinnealueiden tai erämaa-alueiden omistuksessa 
ja vuokrauksessa sekä hallinnoinnissa, mutta se (Villi Pohjola) tuottaa kilpailtuja 
palveluja laajasti yleisölle. 
 

Metsähallitus on elinkeinonharjoittaja, joka on tai voi olla määräävässä markkina-
asemassa alueittain ja kohteittain, ja sen toimintaan voidaan puuttua hinnoittelun 
syrjivyyden tai markkinoillepääsyn estymisen tai muiden vastaavien seikkojen 
perusteella. 
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Huomattakoon, ettei hallituksen esityksen tekstissä ole mitään sellaista, joka 
vahvistaisi kilpailuneutraliteettia. 
 

Yleinen liikelaitoslaki on muuttanut liikelaitokset entistä selvemmin yrityksiksi. 
Liikelaitoskohtaiset lait on uusittava muun muassa tämän vuoksi. Tämä kehitys ei näy 
riittävästi hallituksen esityksessä Asia pitäisi olla laissa, jos metsähallituslaki säädetään 
tällaisena hallintotehtävät edelleen Metsähallitukselle säätävänä liikelaitoslakina, sillä 
Metsähallitus käyttää liikeluonteisiin tarkoituksiin nimenomaan valtion alueiden 
hallintaa. Siten omistuksella ja palvelujen tuottamisella on välitön yhteys. 
 

Tilaaja-tuottaja-perusteinen toimintamalli. Jotta kilpailuneutraliteetti toteutuisi, 
pitäisi siirtyä tilaaja-tuottaja-perusteiseen toimintamalliin niin kuin muissa valtion 
liikelaitoksissa on tehty. Tätä puoltavat myös seuraavat lausumat eri yhteyksissä. 
 

Perustuslakivaliokunta on todennut jo metsähallituslakia ensi kerran säädettäessä, ettei 
kaksijakoinen malli julkisten tehtävien ja liikelaitostehtävien välillä ole onnistunut. Se 
on valiokunnan kannanoton (lausunto 24/1993 vp) mukaan ristiriidassa yhden 
keskeisen hallinnon järjestämisen periaatteen eli virkamieshallintoperiaatteen kanssa. 
Järjestelyjä valiokunta piti poikkeuksellisina, mikä edellyttää erityisesti hallinnon ja 
lainkäytön toimivuuden huolehtimista. Kansalaiset eivät voi välttämättä ymmärtää 
koko järjestelmää. Silloin esillä ei ollut yhteisöjäsenyyden aktivoima 
kilpailuneutraliteetti. 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut nimenomaan tarkastuskertomuksessaan 
(K 8/2002 vp), että valtion liikelaitoksissa tulee siirtyä tilaaja-tuottaja -malliin. 
 

Kilpailuvirasto on ehdottanut tilaaja-tuottaja -mallin käyttöönottoa lausunnossaan 
23.1.1997 maa- ja metsätalousministeriölle. Tilaajana toimisi tämän mukaan ministeriö 
tai Metsähallituksen yksikkö, joka tilaisi hoitotehtävät ja kilpaillut hyödykkeet. 
Tuottajana voisi toimia kuka tahansa kilpailun voittanut yritys. Erityisesti alueiden 
hinta olisi tällöin sama kaikille. Kilpailuviraston mukaan Metsähallituksen yksikön 
tulisi vuokran sijasta sen jäädessä maksamatta valtion maasta ottaa huomioon tämä 
seikka tuottovaatimuksissa lisävelvoitteena joka tapauksessa. 
 

Jopa Metsähallitus itse on esittänyt valtion alueiden virkistystyöryhmän muistiosta 
(MMM:n työryhmämuistioita 1996:12) antamassaan lausunnossa maa- ja 
metsätalousministeriölle, että viranomaistehtävät tulisi siirtää valtion budjettitalouteen 
kuuluvalle virastolle tai maa-ja metsätalousministeriölle. 
Kilpailuoikeudelliset ongelmat. Metsähallitukseen liittyvät kilpailuoikeudelliset 
ongelmat voidaan eritellä seuraaviin asiakysymyksiin: 
-Onko hyväksyttävää, että Metsähallitus liikelaitoksena hoitaa sekä liikeluonteisia 
tehtäviä että julkisia hallintotehtäviä; näin on siitä huolimatta, että perustuslain 124 §:n 
vaatimukset täyttyisivät ja Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät on eriytetty 



 

 

erilliseen yksikköön, sillä tämä ei poista kilpailuoikeudellisia päällekkäisiä, keskenään 
ristiriitaisia rooleja 
-Kilpailuviraston tulkinnan mukaan Metsähallitus on monen palvelun tai tuotteen 
osalta erityisesti Lapissa määräävässä markkina-asemassa, mutta asiaan puuttuminen 
edellyttää vahingollisia vaikutuksia, joiden perusteella se voi puuttua asiaan; joissakin 
tapauksissa tämä asetelma on todettu, mutta eniten ongelmia on pienyrityksillä, joilla 
ei ole taloudellisia edellytyksiä (tai rohkeutta) prosessien käynnistämiseen eikä 
kiistojen käymiseen 
-Onko Metsähallituksen toimittava kansallisen lainsäädännön 
kilpailuttamisvaatimuksen ja mahdollisesti myös hankintadirektiivien vaatimusten 
mukaan maan vuokrauksessa, myynnissä ja vastaavissa toimissa; Metsähallituksen 
toimintaa ei ole selvitetty tältä kannalta eikä se ole kilpailuttanut maiden ja vesien 
myyntiä ja vuokrausta valtion edustajana ja alueiden haltijana -Onko Metsähallituksen 
asetettava paikallisen asukkaan oikeudet etusijalle alueiden vuokrauksessa suhteessa 
sen omien yksiköiden toimintaan palvelujen tarjonnassa; käytännössä paikallisen 
asukkaan oikeudet ovat saaneet väistyä ristiriitatilanteessa eikä markkinoille pääsy ole 
ollut mahdollinen useimmiten lainkaan. 
 

Kilpailu hallituksen esityksessä ja käytännössä. Metsähallituksen 
kilpailuoikeudellinen rooli on ongelmallinen ja pysyy sellaisena hallituksen esityksen 
mukaan. Esityksen mukaan Metsähallituksen asema markkinoilla voi olla uhattu, 
minkä vuoksi tarvitaan 17 §:n mukainen ehto, että Metsähallitus saa antaa vain 
vakuuden kilpailutilanteessa noudatettujen, hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. 
Lisäksi valtioneuvoston asetusluonnoksen 1 §:n mukaan edellytetään, että 
Metsähallituksen hallituksen jäsen on riippumaton. Säännökset ovat sinänsä 
perusteltuja, mutta eivät anna oikeaa kuvaa kilpailuoikeudellisesta tilanteesta. 
Hallituksen jäsenten pitää toimia toisaalta siten, etteivät he loukkaa 
markkinaperiaatteita. Hallituksen jäsenen vastuu on painotettu hallituksen esityksessä. 
 

Metsähallitus on todettu Kilpailuviraston päätöksessä huhtikuussa 1996 (Dnro 
509/61/94) Olostunturin rinnealueiden vuokrauksesta olevan määräävässä markkina-
asemassa maa-alueiden vuokrauksessa Lapissa ja käyttäneen markkina-asemaansa 
väärin. 
 

Muutenkin Kilpailuvirasto on todennut vastauksessaan Metsähallitukselle tämän 1997 
esittämään kirjelmään, että Metsähallituksen asema on ongelmallinen ja kyse on siitä, 
osoitetaanko vahingollisia vaikutuksia. Ongelmat ovat erityisesti pienyritysten 
ongelmia. Ne ilmenevät toisaalla Metsähallituksen kilpailuasetelmana myös 
suuryritysten kanssa kilpailtaessa. 
 

Kyse voi olla sekä kansallisen että yhteisön yleisen kilpailuoikeuden ja 
hankintadirektiivien soveltamisesta. Metsähallitus estää paikallisilta alueen hallitsijana 
markkinoille pääsyn, vaikka se samanaikaisesti tekee ilman kilpailuttamista itse tuloa 
valtion hallitsemilla alueilla. Hallituksen esityksessä ei ole selvitetty, pitääkö 
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Metsähallituksen kilpailuttaa alueiden vuokraus ja vastaavat palvelut. Tämän asian 
tutkiminen on suoraan myös komission toimivallassa sille tehtävällä kantelulla. 
 

Hallituksen esitykseen ei ole kirjattu velvoitetta kilpailuttaa taloudellisesti 
hyödynnettävien valtion alueiden vuokraus, myynti ja muut seikat. Metsähallitus on 
asetettu kuitenkin valtion puolesta osaltaan hallitsemaan valtion kiinteistövarallisuutta. 
 

Käytännössä ongelmat ovat markkinoille pääsyn pysyvässä estämisessä ja hinnoittelun 
kohtuuttomuudessa ja menettelyssä, jossa palveluun kytketään muuta kuin ostajan 
haluama palvelu. Metsähallitus on kieltäytynyt todistettavasti tietystä toiminnasta 
matkailun pienyritysten kanssa kokonaan. Tällainen oikeuskysymys on edennyt 
erämaalain soveltamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Johtopäätöksiä. Tilanne voidaan korjata vain eriyttämällä kokonaan hallintotehtävät 
Metsähallituksen toiminnasta. Yhtä tärkeää olisi sen velvoittaminen kilpailuttamiseen 
lailla suoraan, sillä muutoin Metsähallitus ei sovella aiemman käytännön perusteella 
kilpailuttamista, vaan se suosii omia tulosyksiköltään valtion maan vuokrauksessa ja 
taloudellisessa hyödyntämisessä. 
 

Erityinen ongelma Lapissa on, että Metsähallitus sivuuttaa järjestelmällisesti 
paikallisen väestön oikeudet esimerkiksi vuokraustoiminnassa. Tälle ei ole mitään 
perustetta. Asiaa parantaa oikeuksien turvaaminen erityisellä säännöksellä. 
 

Metsähallituksen toimintojen yhtiöittäminen edellyttää sen selvittämistä, miten 
paikallisen asukkaan oikeudet voidaan turvata. 
 

7. Muutosesityksiä hallituksen esitykseen 
 

Jos ja kun hallitukseen esitykseen lisätään paikallisen asukkaan oikeudet turvaava 
säännös, pitää tehdä tarkennuksia sekä muiden säännösten lakitekstiin että lain 
perusteluihin. Tämä johtuu lain sisällön systematiikasta. 
Paikallisen asukkaan oikeuksia ei ole otettu lainkaan huomioon säännöksillä, 
pikemminkin päinvastoin: lakiesityksen 9 §:ssä ja sen perusteluissa todetaan, että eräät 
hallintoluvat muutetaan yksityisoikeudellisiksi omistajahallintaan kuuluviksi asioiksi. 
Mitä tässä oikeastaan muutetaan, ja mitä esitys tarkoittaa, jää epäselväksi. Ehdotus ei 
ole johdonmukainen paikallisen asukkaan oikeuksien turvaamisen kanssa. 
 

Turvasäännöksen luonnolliseksi paikaksi on todettavissa 3 §:n jälkeinen sijainti, sillä 
kyse ei julkisesta hallintotehtävästä eikä yhteiskunnallisesta velvoitteesta. Nämä 
oikeudet ovat jo toimivia oikeuksia, ja ne vahvistuvat edelleen. Toisaalta kyse on 
liikelaitostoiminnasta sillä tavoin, että Metsähallitus on voinut tulouttaa 
hallitsemastaan omaisuudesta hankkimansa tulot normaalilla tavalla. 
 



 

 

Erityisen turvasäännöksen laatiminen on tarpeen myös sen vuoksi, että 
Metsähallituksen velvoitteet pitää olla metsähallituslaissa. Tällä on merkitystä 
toimintojen suunnittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa. 
 

Voidaan todeta yhteenvetona seuraavat säännökset, joita pitää tarkentaa tai niiden 
perusteluja muuttaa: 
 

Esityksen 3 §: Säännökseen tulisi harkita otettavaksi Metsähallituksen 
kilpailuttamiseen velvoittava säännös, joka olisi säännöksen uusi 2 momentti. 
Metsähallitus hallinnoi valtion omaisuutta ja käyttää sitä samalla valtiolle tulojen 
tuottamiseen. Tuloilla ei ole eroa sen suhteen, mistä toiminnasta ja millä 
hinnoitteluperiaatteella tulot ovat syntyneet. 
 

Toinen vaihtoehto on edellyttää samaa asiaa hinnoittelun yhteydessä, vaikka 
kilpailuttamissäännökset ovat sellaisenaan muutoin voimassa. 
 

Metsähallitus ei ole soveltanut kilpailuttamista tavanomaisessa omaisuuteen 
tukeutuvassa toiminnassaan. Ongelmat ovat tulleet esille eniten pienimuotoisessa 
yritystoiminnassa, joka rakentuu valtion hallitseman maan ja veden käyttämiseen. 
Siinä suhteessa valtio on Lapissa määräävässä markkina-asemassa. Vahingollisia 
vaikutuksia on todettavissa tilanteen mukaan. 
 

Kilpailuttamista ei ole arvioitu eduskunnan ohjauksessa, mitä on pidettävä epäkohtana. 
 

Asian sääntely voisi perustua siihen, että juuri maan myynnissä ja vuokrauksessa valtio 
perustaa toimintansa tilaaja-tuottaja-malliin. Se edellyttäisi valtion tämän puolen 
toimintojen uudelleenjärjestämistä. Valtion edustaja ei olla samalla asiakas ja tuottaja. 
Pitemmän päälle on tarkoituksenmukaisinta järjestää kilpailuneutraliteetin ongelma 
siten, että julkiset hallintotehtävät eriytetään kokonaan paikallisesti ja alueellisesti 
hoidettaviksi asioiksi. 
 

Esityksen 4 §:n 2 momentti: Saamelaisalueella ei voida tehdä mitään päätelmiä eikä 
siten säätää tässä yhteydessä saamelaisten maanomistusoikeuksista. Poronhoito-
oikeuden osalta tulee ottaa huomioon, että paikallisen asukkaan oikeudet sisältävät 
myös laiduntamisoikeuden poronhoitolaista riippumatta. Säännöksen perusteluissa 
mainitaan kulttuurioikeuksien sisältävän elinkeino-oikeudet. Metsähallituslain 
soveltamisessa ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä maankäyttöoikeuksista ilman 
tutkimustuloksia (perustuslakivaliokunnan mietintö 6/2002 vp ja lausunto 29/2004 vp). 
Säännöksellä ei voida luoda myöskään mitään oikeutta muutoin paikallisille asukkaille 
kuuluvien oikeuksien päälle tai niitä loukaten. Säännöksen 2 momenttia on 
perustelujen osalta mainitulla tavalla täsmennettävä. 
 

Esityksen 5 §: Säännökseen tulisi lisätä Metsähallitukselle yleinen velvoite järjestää 
valtion hallitsemien alueiden käyttö siten, että edistetään jokamiehenoikeuksien 
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käyttöä. Sääntely on tullut tarpeelliseksi hinnoittelusäännöksen antamien melko 
rajoittamattomien valtuuksien vuoksi. 
 

Sääntelyllä on merkitystä muun muassa suojelu- ja muiden alueiden suunnittelussa ja 
niitä koskevien suunnitelmien sisällön määrittelyssä. Kyse on luonteeltaan 
nimenomaan yhteiskunnallisesta tarpeesta, mutta myös pienyritystoiminnalle 
elintärkeästä asiasta. 
 

Jokamiehenoikeudet ovat lain tasolla tai vastaavan tasoisella sääntelyllä syntyneitä 
käyttö- ja yleisrasiteluonteisia oikeuksia. Niiltä puuttuu nimenomainen 
perustuslainsuoja. Niidenkin poistamisesta tai rajoittamisesta tulisi säätää riittävän 
täsmällisellä ja selkeällä lain sääntelyllä. Ei voida ajatella, että jokamiehenoikeuksien 
rajat vedetään sääntelemällä niiden hinnoittelu. 
 

Lisäksi julkiset hallintotehtävät osana liikelaitostoimintaa ovat kertakaikkisesti 
hallituksen esityksen esittämässä laajuudessa liikelaitostoimintaan huonosti yhteen 
soveltuvia. 
 

Esityksen 6 §: Julkiset hallintotehtävät tulee eriyttää pois Metsähallitukselta 
esiintyvien kilpailuoikeudellisten ongelmien vuoksi kilpailuoikeudellisessa 
tarkastelussa esitetyin perusteluin. Tämä pitkän tähtäimen päämäärä tulisi todeta 
hallituksen esityksen käsittelyssä. 
 

Sellaisenaan hallituksen esitys sisältää sellaisen ihmeellisyyden, että 
hinnoittelusäännöksessä paikallisen asukkaan oikeudet hinnoitellaan liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan, mikä ilmenee 15 §:n 1 momentista ja 2 momentin sisällöstä. 
Saman säännöksen mukaan kuitenkin 6 §:n mukaiset tehtävät hinnoitellaan 
maksuperustelain antamien perusteiden mukaan. Lakitekstissä ei mainita mitään siitä, 
että 6 §:n mukaisten tehtävien hoitamisessa käsitellään ja tehdään päätöksiä 
nimenomaan myös paikallisen asukkaan oikeuksista. 
 

Tämän säännöksen perusteella ja sen mukaisissa tehtävissä hankitaan valtiolle tuloja. 
Siitä seuraa vaatimus, että valtion toiminnot eriytetään kilpailuneutraliteetin 
saavuttamiseksi. 
 

Hallituksen esityksessä eritelty kokonaisuus on laaja. Se kattaa esimerkiksi Lapissa 
käytännöllisesti katsoen kaiken luontoon ja sen hyödyntämiseen liittyvän toiminnan. 
Näin ollen säännöksen mukaan syntyy kokonaisuus, joka on huomattavasti enemmän 
kuin vain julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle, mitä 
säännellään Suomen perustuslain 124 §:ssä. Säännös esiintyy monessa kohtaa 
hallituksen esityksen perusteluja. 
 

Tätä puolta kommentoidaan tämän asiakirjan viimeisessä otsikossa edelleen. 
 



 

 

Tämä säännös edellyttää sellaisenaan, että paikallisen asukkaan yksityisoikeudellisista 
oikeuksista säädetään samassa laissa. 
 

Julkisia hallintotehtäviä ei voida hoitaa siten, että paikallisen asukkaan oikeuksia 
loukataan, ellei siitä ole erikseen säädetty erityislailla. 
 

Julkisten hallintotehtävien määrittely edellyttää, että hallituksen esityksestä on 
todettavissa Suomen perustuslain 124 §:n edellytykset viranomaistoiminnan 
vaatimuksista myös muulle kuin viranomaiselle luovutettujen tehtävien hoitamisessa. 
Hallintolain 2 §:n ja viranomaistoiminnan julkisuuslain 4 §:n nojalla hallintosäädösten 
soveltamisedellytystä ei ole mainittu enää erikseen hallituksen esityksen lakitekstissä. 
Muutoin on säännelty päätöksentekoa, vastuuta, muutoksenhakua ja hallinnollista 
ohjausta. 
 

Edellä mainitut seikat osoittavat, että 6 §:n mukaisella määrittelyllä on monta 
vaikutusta, minkä tulee näkyä tämän säännöksen perusteluissa nykyisestä poikkeavalla 
tavalla. 
 

Esityksen 9 §: Yksityisiä omistuksia ei voida siirtää tällä säännöksellä omistajavallan 
piiriin, kun ne eivät kuulu sinne yksityisten paikallisten jo nyt pitkälti hallitsemina. 
Käynnissä olevat tai käynnistyvät toimitusmenettelyt tekevät entistä selvemmin 
kantatalojen kalastusoikeudesta, metsästysoikeudesta ja muista vahvistettavista 
oikeuksista yksityistä omaisuutta, joka rinnastetaan kiinteistön omistukseen. 
Säännöksessä viitataan kalastuslain 5 §:n omistajavallan käyttöön, maastoliikennelain 
4 §:n maaomistajan antamaan lupaan (ei ole luonteensa vuoksi perinteinen paikallisen 
asukkaan oikeus) ja metsästyslain 6 §:n alueen omistajan oikeuteen määrätä vastaavasti 
metsästyksestä. 
 

Säännöksessä tulisi turvata erikseen paikallisen asukkaan oikeudet siten, ettei 
Metsähallitus voi tehdä niistä päätöksiä toimivallan perusteen puuttuessa. 
Metsähallituksella ei ole yleensä lainhuutoja hallintansa perusteiksi. 
 

Säännöstä olisi korjattava siten, 1 momentin toinen virke poistetaan kokonaan tässä 
vaiheessa. Mainittujen säännösten mukaiset päätökset tekisi yksi virkamies; 
epäselväksi jää, tarkoittaako ehdotettu sääntely, että muu kuin virkamies voi antaa 
omistajavallan käytön mukaiset yksityisoikeudelliset luvat. 
 

Vireillä olevassa tilanteessa ei tulisi tehdä muutoksia. Säännös on koettu kentällä 
oikeuksia haltuun ottavaksi perusteettomaksi sääntelyksi, joka oli vallalla 1800-luvulla 
paikallisen asukkaan oikeuksien alan kaventamisessa ja oikeuksien haltuun ottamisessa 
valtiolle kiistanalaisin perustein. 
 

Säännös sisältää ratkaisuvallan edelleendelegointisäännöksen. Sen mukaan 
järjestyssääntöjen hyväksymistä lukuun ottamatta luontopaivelujohtaja voi delegoida 
valtaansa muulle virkamiehelle. Samalla ei ole pidätetty tavanomaiseen tapaan oikeutta 
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pidättää asia yksittäistapauksessa uudelleen luontopalvelujohtajan päätettäväksi. 
Hänellä on kuitenkin hallituksen esityksen 8 §:n 2 momentin mukaan 
yleisratkaisuvalta. Säännöstä tulisi korjata tältä osin. 
 

Säännös antaa hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla aihetta sekä kirjaimen että 
perustelujen muuttamiseen. 
 

Esityksen 10 §: Säännöksessä säädetään julkisten hallintotehtävien ohjauksen 
jakamisesta eri ministeriöiden kesken. Tämäkään säännös ei tuo muutosta siihen, ettei 
paikallisen asukkaan oikeuksista huolehdi kukaan. Tämä velvoite tulisi osoittaa maa- 
ja metsätalousministeriölle. Se olisi vastuuta oikeuksien huomioon ottamisessa valtion 
kiinteistövarallisuuden käytössä. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet tulevat esille säännönmukaisesti hallituksen esityksen 6 
§:n velvoitteita täytettäessä. Kun asiaa ei ole säännelty mitenkään - asia ei ole sinänsä 
viranomaisasia - paikallinen asukas joutuu joka kerta toimimaan oikeusteitse, mikä on 
kallista ja valtion taholta kohtuutonta. 
 

Säännöksen otsikko on suppea tässä muutoin esitetyn jäsentelyn mukaisesti; 
paikallisen asukkaan oikeudet eivät ole julkisia hallintotehtäviä. 
Esityksen 11 §: Säännös asettaa varsin tiukan erävalvontajärjestelmän. Säännös on 
erittäin ongelmallinen näin esitettynä. Sen mukaan kaikki paikalliset asukkaat saattavat 
syyllistyä tai syyllistyvät mainittuihin rikoksiin omistamiaan tai heille kuuluvia 
oikeuksia käyttäessään. Säännöksestä puuttuu paikallisen asukkaan oikeuksien turva, 
jota tarvitaan valtion hallitessa alueita toistaiseksi. 
 

Turvaava säännös voidaan kirjoittaa uutena lisättynä 2 momenttina säännöksen sisälle, 
kun lisätään paikallisen asukkaan oikeuksien turvasäännös edellisessä alajaksossa 
todetulla tavalla. Asia ei ole tullut esille, kun koko paikallisen asukkaan oikeuksien 
turvaa ei ole selvitetty hallituksen esityksessä. 
 

Perusoikeudet edellyttävät, että rikosoikeudellisen sääntelyn soveltamisala on 
täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määritelty. Näin ei ole hallituksen esityksessä. 
Päinvastoin rikosten ja rikkomusten tunnusmerkistöt ovat kattavia. 
 

Voidaan todeta, että vireillä on useita oikeusjuttuja, joissa on ollut kyse nimenomaan 
siitä, mitä paikallinen asukas saa tai voi tehdä. 
 

Esityksen 13 §: Paikallisen asukkaan oikeuksien turvasäännös vaikuttaa siten, ettei 
tätä säännöstä sovelleta näihin oikeuksiin, jotka ovat yksityistä omaisuutta tai 
suojattuja oikeuksia. Tämän maininta perusteluissa riittänee. 
 



 

 

Säännöksen soveltamisala pitää selvittää vielä erikseen, jos paikallisen asukkaan 
oikeuksista säädetään eri säännöksellä. Sen jälkeen lain sanamuoto on avoin erilaisille 
käsityksille. 
 

Hallinnon oikeusturvasäännös on Suomen perustuslain 21 §. Sen soveltamiskäytäntö 
edellyttää, että viranomaispäätöksistä tulee voida valittaa ainakin yhden portaan 
verran. Tämän vaatimuksen säännös täyttää. Se jättää avoimeksi Metsähallituksen 
paikallisen väestön oikeuksien oikeudellista luonnetta koskevan asian, mikä olisi 
todettava vähintään lain perusteluilla. 
 

Esityksen 14 §: Säännöstä ei liene tarpeen muuttaa, mutta sen yhteydessä on 
aiheellista kiinnittää huomiota siihen, että julkisten hallintotehtävien edellyttämä 
omaisuus luetaan Metsähallituksen omaan pääomaan. Tämä omaisuus on sellaista, 
johon paikallisella asukkaalla on laajenevat oikeudet. Perusteluissa ei ole otettu 
huomioon tätä puolta. 
 

Sama asia tulee esille esityksen 16 §:ssä. 
 

Esityksen 15 §: Hinnoittelusäännös on erittäin puutteellinen. Sen mukaan paikallisen 
asukkaan oikeuksilla ei ole mitään erityisasemaa hinnoittelussa. Säännös on 
ristiriitainen eikä ota huomioon paikallisen asukkaan oikeuksien perusoikeussuojaa. 
Säännöksen mukaan paikallisen asukkaan oikeudet hinnoitellaan liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan. Se ilmenee 2 momentin alusta, kun kahdessa tapauksessa 
liiketaloudellisesta hinnoittelusta poiketaan. Molemmat koskevat paikallisen asukkaan 
oikeuksia. 
 

Säännöksen loppuun tulee lisätä uusi 4 momentti, jossa todetaan, ettei paikallisen 
asukkaan oikeuksien käytöstä valtion alueella voida periä maksuja. 
Hinnoittelusäännöstä ei sovelleta siten muilta osin paikallisen asukkaan oikeuksiin. 
Perusteluista ilmenee, ettei paikallisen asukkaan oikeuksia hinnoiteltaisi. Tästä ei voida 
säätää perusteluilla vaan se edellyttää lain säännöstä. Perusteina ovat 
perustuslakivaliokunnan lausunto 29/2004 vp ja vakiintunut perusoikeuskäytäntö. 
 

Esityksen 15 §:n 2 momentin 2 kohta voi käydä tarpeettomaksi, vaikka 
maastoliikenneoikeus valtion maalla ei ole kuulunut alkuperäisiin oikeuksiin. Selvintä 
on säätää tästäkin lailla. 
 

Tämä säännös sisältää myös jokamiehenoikeuksien käytön hinnoitteluvaltuudet. Tämä 
ilmenee perusteluista. Perusteluissa käsitellään jokamiehenoikeuteen perustuvaa 
Metsähallituksen palveluvarustuksen käyttöä. Säännöksen vaikutuksia ei ole arvioitu 
oikein säännöksen perusteluissa. Jokamiehenoikeudet ylittävä käyttö voitaisiin 
hinnoitella liiketaloudellisesti. Tämä argumentointi on todella ongelmallinen. 
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Jokamiehenoikeudet määritellään hajallaan lainsäädännössä ja vastaavan tasoisessa 
käytännössä. Ne ovat laajoja oikeuksia, joille ei annettu perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä perusoikeussuojaa. 
 

Esityksessä on annettu valtuus Metsähallitukselle perustelujen tasolla määrittää 
jokamiehenoikeuksien rajat. Tätä ei voi pitää monestakaan syystä perusteltuna. 
Jokamiehenoikeuksissa on kyse muusta kuin hinnoittelusta. Se on olennainen osa 
suomalaista luonnossa liikkumista ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan perustaa. 
 

Perusteluissa on sivuutettu ilmeisesti kokonaan se, mitä merkitystä sääntelyllä on 
reiteillä liikuttaessa. 
 

Sääntely herättää ajatuksen myös siitä, että mikä tahansa ryhmänä tehty suoritus tai 
toimi osana jokamiehenoikeuksia on hinnoiteltavissa, kunhan Metsähallitus tekee 
asiassa uuden tulkinnan. Se ei voi olla liikelaitostaho, joka on oikeutettu päättämään 
jokamiehenoikeuksien sisällöstä. 
 

Metsähallitukselle ei ole säädetty velvoitetta edistää jokamiehenoikeuksia valtion 
hallitsemilla alueilla. Siitä voitaisiin hyvin säätää myös 5 §:n uudella 2 momentilla. 
Säännöstä on täsmennettävä eri tavoin. 
 

Esityksen 16 §: Säännöksestä puuttuu Metsähallituksen toimivaltaa rajoittava 
momentti kiinteistövarallisuudesta päätettäessä. Uuden säännöksen viimeisen 
momentin mukaan valtio ei saisi myydä tai vuokrata alueita, joilla yksityisillä 
kansalaisilla on omistuksenluonteisia ja muita oikeuksia turvaamatta näiden oikeuksien 
täyttä käyttöä. 
 

Esitys täydentäisi valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa koskevaan lakiin tarpeellista 
muutosta samasta asiasta. 
 

Tämä säännös herättää myös sen kysymyksen, mistä vaiheesta alkaen valtio on sidottu 
oikeudenkäyntimenettelyn lopputuloksen suojaamiseen ja pidättymään oikeuksiensa 
täydestä käytöstä. Rajoittamaton vallan käyttö tietoisena johtaa valtavaan määrään 
oikeudenkäyntejä sellaisenaan, ellei valtion edustajien toimintaa rajoiteta. Kyse on 
myös valtion moraalista, jota ilman valtion edustajan, eduskunnan, toimia ei synny. 
 

8. Eräitä muita havaintoja 
 

1. Lainvalmistelussa on vieroksuttu Lapin edustusta Metsähallituksen johtokunnassa. 
Lapin edustaja onkin poistettu muodostettavasta hallituksesta, vaikka valtioneuvoston 
asetusluonnoksessa mainitaan alueellinen edustus. Sen sijaan neuvottelukunnat aiotaan 
säilyttää. Ne on mainittu lakiesityksessä. 
 



 

 

Hallituksen esitykseen liitetystä valtioneuvoston asetusluonnoksesta on hallituksen 
esityksen valmistumiseen jälkeen valmistunut uusi versio, joka on ollut lausunnolla 
ainakin Metsähallituksen johtokunnassa. Siinä Lapin edustus taas mainitaan. 
 

Lapin edustuksen poistaminen olisi ongelmallinen asia myös oikeudellisesti. 
Eduskunta on todennut viime vuosina useaan otteeseen kansalaisten osallistumista 
koskevia selontekoja käsitellessään, että valtion toiminnassa osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet ovat heikot. Juuri tässä on kyse tällaisen mahdollisuuden 
vahvistamisesta ja voidaan lisäksi viitata perustuslain vastaavaan, 
osallistumisoikeuksia turvaavaan säännökseen. Lapin edustusta puoltaa myös se, että 
paikallisen asukkaan oikeuksien vahvistaminen tuo monenlaisia muutoksia 
Metsähallituksen toimintaan Lapissa. 
 

Yleisen liikelaitoslain ja metsähallituslain keskeisestä systematiikasta johtuu, ettei 
jälkimmäisessä ole säännöstä hallituksen jäsenyydestä osallistumismerkityksestä 
huolimatta, vaan se on valtioneuvoston asetuksessa. Laissa on säännelty kuitenkin 
neuvottelukunnista. 
2. Metsähallitus ei ole onnistunut ottamaan huomioon eri suojelulakien mukaisia 
hoito- ja käyttösuunnitelmia laatiessaan paikallisen asukkaan oikeuksia. 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 29/2004 vp hyväksymät paikallisen asukkaan 
turvaamisen perusteet vaikuttavat myös Metsähallituksen käsittelemien hoito- ja 
käyttösuunnitelmien hyväksymiseen. Tämä saattaa edellyttää, että esimerkiksi jo 
käynnissä olevien suunnitelmien valmistelua pitää täydentää. Lätäsenon-Hietajoen 
soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteilla samoin 
Tarvantovaaran hoito- ja käyttösuunnitelma. 

3. Metsähallituslaista riippumatta syntyvät oikeudenkäynnit ja toimitusmenettelyt 
muuttavat koko ajan paikallisen asukkaan oikeuksien nykytilaa. Sen vuoksi 
Metsähallituksen toimintaa on ohjattava eduskunnan asettamin velvoittein. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että eduskunnan on arvioitava vuosittain Metsähallituksen 
toimintaa käsitellessään myös paikallisen asukkaan oikeuksien toteutumista ja siitä 
johtuvia velvoitteita. Tämä voidaan tehdä säännöllisessä eduskunnan ohjauksessa. 
 

Sama pätee Metsähallituksen kilpailuasetelman kehittymiseen. 
 

4. Perustuslakivaliokunnan tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, ettei 
Metsähallituksella ei toimivaltaa laatia yleensä maiden käytöstä sopimuksia 
paliskuntien kanssa; se voi johtaa toimintaan vastoin paikallisen asukkaan oikeuksia. 
 

Metsähallitus on solminut Paliskuntain Yhdistyksen kanssa sopimuksen 27.2.2002 
erinäisten asioiden hoitamisesta. Sopimuksessa käsitellään muun ohessa 
poronhoitoalueella maan luovutuksia ja vastaavia asioita. Niistä ei ole sovittu mitään 
paikallisten asukkaiden kanssa, joilla on oikeuksia samoihin alueisiin. Tällainen 
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sopimus ei perustu Metsähallituksen toimivaltaan eikä julkisten tehtävien hoitamiseen 
laissa säädetyllä tavalla. 
 

Samanlaisia epäilyksiä voidaan esittää Metsäntutkimuslaitoksen paikallisten 
asukkaiden kanssa laaditusta Pallasj arven kalastuksenhoitoa koskevasta sopimuksesta, 
joka on allekirjoitettu 30.4.1997. Tässä on ollut kyse kalakannan hoitamisesta. 
Kalastusoikeudet järvessä kuuluvat kuitenkin yksin kantataloille, joiden omistukset 
ovat yksityisiä omistuksia. Metsähallitus on jatkanut sopimuksen soveltamista. 
 

5. Vielä voidaan todeta, että Metsähallitus, tarkemmin sen Laatumaa, myy koko ajan 
valtion hallitsemia ranta-alueita virkistystarkoitukseen, vaikka 2003 alussa voimaan 
tulleen valtion kiinteistövarallisuutta koskevan lain (973/2002) 4 §:n 4 momentin 
antamasta valtuutuksesta poiketaan; säännöksen mukaan yksityistä loma- 
asutuskäyttöä tai lomarakentamista varten voidaan kiinteää omaisuutta luovuttaa vain 
painavasta syystä. Valtion fiskaalinen etu ei ole sellainen. Kyse on myös 
menettelystä, joka vähentää paikallisen asukkaan oikeuksia ennen kuin ne on ehditty 
vahvistaa. Perustuslakivaliokunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että Metsähallitus 
noudattaa voimassa olevia lakeja. 
 

9. Metsähallitus liikelaitoksena 
 

Suomen perustuslain sääntely. Suomen perustuslain 84 §:n 4 momentissa säädetään 
valtion liikelaitoksista. Säännös on toimivaltaa ohjaava säännös. Sen mukaan valtion 
liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä perusteista säädetään lailla. Laki on 
valtion liikelaitoslaki, joka on tullut nykymuotoisena voimaan 2003 alusta lukien. 
 

Valtion liikelaitoksen tuloja ja menoja otetaan valtion talousarvioon vain siinä määrin 
kuin on erikseen säädetty lailla. 
 

Eduskunnalle on asetettu ohjausvaltaa antamalla sille oikeudet määritellä 
palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet. Yksityiskohdat on säädetty valtion 
liikelaitoskin 8 §:ssä. Tämä ohjaus on jäänyt aukolliseksi ja monin kohdin ohueksi. 
 

Suomen perustuslain 92 §:n 2 momentissa säädetään valtion omistuksista. Sen mukaan 
valtion kiinteää omaisuutta voidaan luovuttaa vain eduskunnan suostumuksella tai sen 
mukaan kuin lailla säädetään. Tämä laki on valtion kiinteistövarallisuuden 
luovuttamista koskeva laki, joka on tullut voimaan myös 2003 alusta lukien. 
 

Suomen perustuslain 124 §:ssä säädetään hallintotehtävän antamisesta muulle kuin 
viranomaiselle. Se voi tapahtua vain lailla ja lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. 
 



 

 

Muut lait. Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista koskevan lain 10 §:ssä 
säädetään erityisistä oikeuksista. Tämä sääntely koskee tilanteita, kun valtion kiinteään 
omaisuuteen myönnetään kirjallisesti erityinen oikeus. Tällainen menettely on 
sopimusperusteista ja edellyttää, että oikeudesta maksetaan käypä vastike. Oikeudesta 
sopiminen edellyttää lain mukaan, ettei se haittaa valtion omaisuuden käyttöä sen 
tarkoituksiin eikä vaikeuta suojelua tai alueen rauhoittamista. Tyypillisiä erityisiä 
oikeuksia ovat maa-ainesten ottamista tai käyttöoikeutta koskevat oikeudet. 
 

Sääntely ei kata lainkaan paikallisen asukkaan oikeuksia, joita koskeva säännös tulee 
sisällyttää myös tähän lakiin. Se antaisi nimenomaan suojan luovutuksissa ja muutoin 
paikallisen asukkaan oikeuksille. Samalla olisi harkittava, millä edellytyksillä tällainen 
kiinteistö voidaan luovuttaa. 
Valtion liikelaitoslaissa säädetään valtion liikelaitoksista yleensä. Siten suurin osa 
kiinteistöjen hoitoa koskevaa sääntelyä kuuluu liikelaitoskohtaisen lain 
soveltamisalaan eli tässä yhteydessä metsähallituslakiin. 
 

Valtion liikelaitoslailla on merkitystä enemmän eräässä muussa suhteessa. Valtion 
liikelaitoksia perustettaessa ja säädettäessä niistä Hallitusmuodossa 
perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 15/1986 vp muun muassa, että kyse oli 
valtiontaloudellisten säännösten soveltamisesta. Sitä kautta kyse oli erityisesti 
eduskunnan asemasta. Perustuslakivaliokunta pohti eduskunnan määrärahapäätösten 
oikeudellista sitovuutta liikelaitoksen ohjauksessa. Eduskunnan päätösvaltaa suojattiin 
vielä melko vahvasti otetuilla kannanotoilla lausunnossa. Ensimmäinen liikelaitoslaki 
säädettiin poikkeuslakina. 
 

Sittemmin 2002 säädetyn, nykyisen valtion liikelaitoskin säätämisen yhteydessä ei 
enää pyydetty eduskunnassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, vaan 
valtiovarainvaliokunta käsitteli kaikki asiat mietinnössään 31/2002 vp. 
Budjettioikeudellisesti valtion liikelaitoksen liiketaloudellisesti kannattamattomien 
toimien rahoitus hoidetaan valtion talousarviolla ottamalla siihen määräraha sitä 
varten. Kaikki liikelaitoksen julkiset hallintotehtävät siirrettiin suoraan ministeriön 
ohjaukseen. Hinnoittelu perustuu maksuperustelain mukaiseen hinnoitteluun. 
 

Samassa yhteydessä viitataan siihen, että ristiinsubventoinnista luovuttaessa 
läpinäkyvyyden vuoksi valtion talousarvion valmistelulle on asetettava aiempaa 
suuremmat vaatimukset. Valtiovarainvaliokunta kiinnitti lain käsittelyssä huomiota 
liikelaitokselta lainasta ja takauksesta perittävän takausmaksun kilpailuoikeudelliseen 
merkitykseen. 
 

Valtion liikelaitoslain säätämisessä ei kiinnitetty huomiota paikallisen asukkaan 
oikeuksiin. Liikelaitoslain 2 ja 7 §:ssä on säädetty, että liikelaitos hoitaa 
liikelaitoskohtaisen lain asettamat tehtävät liikelaitostehtävän lisäksi ja että 
kannattamattomia tehtäviä rahoitetaan valtion talousarviolla. Valtiovarainvaliokunta ei 
kiinnittänyt huomiota kiinteistövarallisuuden siirtoja käsitellään mitään huomiota 
kiinteistöihin oleviin erityisiin oikeuksiin. 
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Valtion liikelaitoslailla on merkitystä myös sen suhteen, millaiselle liikelaitokselle 
julkisia hallintotehtäviä on oikeastaan luovutettu. Valtion liikelaitoksella on nykyisin 
yhä enemmän osakeyhtiön piirteitä. Niiden toimintatavan on haluttu olevan 
samankaltaisen. Liikelaitos voi olla muun muassa konsernirakenteinen eräin 
poikkeuksin, se voi ottaa lainaa joskin valtio ottaa viimekätisen vastuun ja 
johtamistapa on mukautettu osakeyhtiöiden vastaavaan. 
 

Metsähallituksesta liikelaitoksena sääntelyn perusteella. Metsähallitus on 
kaksijakoinen hallintojärjestelmänsä perusteella. Se poikkeaa valtionhallinnon 
rakentamisen perusteista. Siksi sen hallinnon toimivuuteen on tarpeen kiinnittää 
erityistä huomiota. Näin perustuslakivaliokunta lausui lausunnossaan 24/1993 vp 
käsitellessään hallituksen esitystä ensimmäiseksi metsähalliruslaiksi. 
 

Tilanne on toki muuttunut sen jälkeen muun muassa Suomen perustuslain 124 §:n 
säätämisen vuoksi ja muutenkin. 
 

Ei ole hyvän virkamieshallintoperiaatteen eikä perusoikeussuojan mukaista, että muu 
kuin viranomainen käsittelee laajalti julkisia hallintotehtäviä. Suomen perustuslakiin 
säädettiin hallintotehtävien ulkoistamista koskeva säännös. Hallituksen esityksen 
(1/1998 vp) mukaan sääntelyn ensisijainen tarkoitus oli rajoittaa tällaista toimintaa. 
 

Sääntely asettaa monenlaisia vaatimuksia ja edellytyksiä julkisen hallintotehtävän 
siirtämiselle muulle kuin viranomaiselle. Liikelaitos on muu kuin viranomainen. 
Asiasta on säädettävä lailla tai lain nojalla. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
valtion liikelaitokselle voidaan antaa tehtäviä vain rajoitetusti. Lailla pitää säätää 
edellytykset lain nojalla toimittaessa. 
 

Eniten vaatimuksia asetetaan itse hallintotehtävän siirtämiselle. Kaksi perusedellytystä 
on tehtävän siirtämisen tarkoituksenmukaisuus ja perusoikeuksien loukkaamattomuus. 
Perusoikeuksien kunnioitukseen rinnastetaan oikeusturvavaatimuksen täyttyminen ja 
hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 
annettujen tehtävien hoitamisessa on sovellettava hallinnon yleissäädöksiä, mikä 
toteutuukin hallituksen esityksessä. Samoin päätöksentekoa ja vastuuta koskevat 
säännökset sekä muutoksenhaku on säännelty vaaditulla tavalla. 
 

Säännöksessä ei mainita lainkaan kilpailuoikeudellisia vaatimuksia. Nekin vaikuttavat, 
mutta kilpailuoikeudellinen sääntely tulee sovellettavaksi muulla perusteella. 
 

Lisäksi hallintotehtävien luovutusta rajoittaa se, ettei merkittäviä julkisen vallan 
tehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle. Tällaisia toimia ovat 
voimakeinojen käyttäminen ja puuttuminen yksilön perusoikeuksiin merkittävällä 
tavalla. Tätä puolta sivutaan hallituksen esityksessä erävalvonnan keinoja 
säänneltäessä. 
 



 

 

Johtopäätöksiä. Metsähallitukselle esitetään annettavaksi laajat julkiset 
hallintotehtävät. Tämä johtaa välittömästi organisointiongelmaan. Julkiset 
hallintotehtävät on eriytetty luontopalvelujohtajan johtamaan yksikköön. Se on osa 
samaa liikelaitoskokonaisuutta. Organisointi ohjaa viranomaistehtävien 
päätöksentekoa. Samalla ei ole mitenkään organisoitu liikelaitosyksikön eri osien 
keskinäistä toimintaa kilpailuvaatimusten täyttämiseksi ja kilpailuneutraliteetin 
varmistamiseksi. Myöskään toiminnallisia vaatimuksia ei ole asetettu. 
 

Metsähallituksen laajoihin viranomaistehtäviin osana liikelaitostoimintaa on 
suhtauduttava epäillen. Ne hipovat perustuslain asettamia rajoja. Itse asiassa 
Metsähallituksen valtaoikeudet ovat laajentuneet hallituksen esityksellä esimerkiksi 
erävalvonnassa, jonka toimivaltuudet ovat perimmäistä julkisen vallan käyttöä. 
Tällaiset tehtävät eivät ole merkittävässä määrin annettavissa lainkaan muulle kuin 
viranomaiselle Suomen perustuslain 124 §:n perusteella. 
 

Metsähallitusta koskeva hallituksen esitys jättää sekä viranomaistehtävien hoitamisessa 
että kilpailuneutraliteetin tavoittelussa rakenteellisen ongelman. Sen vaikutukset ovat 
kilpailullisesti vahingollisia ja ongelmat tulevat esille jokapäiväisessä käytännössä. 
 

Hallituksen esityksessä ei ole arvioitu organisoinnin hyväksyttävyyttä yhteisö-
oikeudellisen sääntelyn nojalla. 
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Ehdotetun Metsähallituskin mukainen valtion niin sanottu omistusoikeus saamelaisten 
kotiseutualueen valtionmaihin, Metsähallituksen toimiminen valtion liikelaitoksena saamelaisten 
kotiseutualueella, maastoliikennelupien, kalastuslupien ja metsästyslupien liittäminen valtion väitetyn 
omistajanpuhevallan osiksi ja lupapäätöksiä koskevan hallintovalitusmahdollisuuden lakkauttaminen 
sekä erävalvonta rajoittavat esityksessä saamelaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutumista. 
 
Saamelaisten oikeuksien valtiosääntöoikeudelliset lähtökohdat. Perustuslakivaliokunta on tuonut 
esille keskeiset piirteet saamelaisten valtiosääntöoikeudellisesta asemasta omaisuudensuojan osalta, 
vähemmistökulttuurin harjoittajana ja alkuperäiskansana lausunnossaan Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoa koskevasta hallituksen esityksestä. Saamelaisten kulttuuriin kuuluviksi oikeuksiksi 
perustuslakivaliokunta luettelee lausunnossaan oikeudet kalastukseen, metsästykseen, poronhoitoon 
ja puunottoon. (PeVL 29/2004 vp - HE 169/2003 vp s. 2/1 ja II). 
 
Saamelaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perustuslain 22 § koskee 
perusoikeuksien toteutumista: "Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen." Saamelaisten oikeudet eivät toteudu kansallisessa lainsäädännössä. Poronhoitolain 
(848/1990), kalastuslain (286/1982) ja metsästyslain (615/1993) mukaiset oikeudet poronhoitoon, 
kalastukseen ja metsästykseen valtionmaalla ovat kansallisessa lainsäädännössä 
yleisoikeusperustaisia, kaikille kuuluvia oikeuksia, jotka syntyvät julkisoikeudellisella perusteella 
henkilön muuttaessa asumaan kuntaan ja lakkaavat poismuuton myötä. 
 
Yleisoikeusperustalta maattomien (tilattomien) saamelaisten omaisuudensuojan piirissä oleva oikeus 
kalastukseen toteutuu perustuslakivaliokunnan mielestä vain "osittain" (PeVL 27/1997 vp s. 4/II). 
Perustuslakivaliokunta on lisäksi kiirehtinyt saamelaisten maanomistusta koskevan asian saattamista 
eduskunnan käsiteltäväksi, jolloin on mahdollista muuttaa poronhoitolakia sopusointuun säädettävän 
saamelaislain kanssa. (PeVL 3/1990 vp s. 2/II). Saamelaisten metsästysoikeuden 
lainsäädäntöratkaisun osalta maa- ja metsätalousvaliokunta on viitannut mietinnössään (MmVM 
7/1993 vp s. 3/II) tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Uusimmassa lausunnossaan 
perustuslakivaliokunta (PeVL 29/2004 vp s. 4/II) viittaa Oulun ja lapin yliopistoissa vireillä olevaan 
tutkimusohjelmaan, joka antanee dokumentoitua tietoa omaisuudensuojaan palautuvista hallinta-ja 
käyttöoikeuksista Lapissa mahdollisen uuden lainsäädännön perustaksi. Valiokunnan jo aikaisemmin 
omaksuman kannan mukaan elinkeino-oikeudellisten muutosesitysten tulee perustua pätevään 
tutkimustietoon saamelaisten ja paikallisten asukkaiden oikeuksista sekä omistusoloista ja niiden 
kehityksestä. 
 
Saamelaiskäräjien kertomuksesta vuodelta 20032 ilmenee, että oikeuskanslerinvirasto esitti vuonna 
1998 oikeusministeriön selvitettäväksi "mahdollisen saamelaisten maanomistusoikeuden" sekä 
                                                
2 Saamelaiskäräjien 6-7.4.2004 hyväksymä kertomus valtioneuvostolle toiminnastaan vuodelta 2003. Oikeusministeriön 
hallinnonalan toimintakertomuksessa 2003 s.5/111 ja 60/1. 



 

 

yksityisoikeudellisena kysymyksenä että ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifiointia ajatellen. 
Valmistellessaan tutkimustehtävää ja ottaessaan tutkijoita oikeusministeriö ei neuvotellut 
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saamelaiskäräjien kanssa lain mukaan. Tutkimusalueeksi ei siten tullut vuoden 2002 toisen 
lisätalousarvioesityksen mukainen "saamelaisaluetta" koskeva tutkimus3, johon eduskunta myönsi 
lisämäärärahan, vaan Tornion ja Kemin lapin alueet. Saamelaisalue käsittää Enontekiön, Inarin ja 
Utsjoen kuntien alueet ja Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alueen, kun taas 
Tornion ja Kemin lappeihin kuuluivat edellisten lisäksi kunnat aina Kuusamon etelärajaan saakka. 
Tutkimukselle ei järjestetty tieteellistä johtoa ja tutkimusryhmän koordinaattoriksi tuli lisäksi 
historioitsija, joka jo tutkimuksen alkaessa julkaisi saamelaisten oikeuksille kielteisen 
ennakkokäsityksensä, jonka mukaan saamelaisten vanhassa maankäytössä ei ollut kysymys 
maanomistuksesta eikä saamelaisten verotus ollut kiinteistöpohjaista verotusta.4 Saamelaiskäräjät 
katsoi kertomuksessaan, että näistä lähtökohdista saamelaisten mahdollinen maanomistusoikeus voi 
jäädä selvittämättä. 
 
Perustuslakivaliokunta on lisäksi lähtenyt siitä, että huomioon ottaen kansainväliset sopimukset ja 
poronhoidon tärkeys saamelaisten kulttuurimuodon osana, saamelaisille voidaan turvata etuoikeus 
poronhoidon harjoittamiseen kotiseutualueellaan tavallisessa lainsäädäntö)ärjestyksessä (PeVL 
8/1993 vp s. 3/1 ja II). Maa-ja metsätalousvaliokunta on viitannut tähän perustuslakivaliokunnan 
lausuntoon saamelaisten metsästysoikeutta koskevan asia yhteydessä (MmVL 7/1993 vp s. 3/11). 
 
Saamelaiskäräjät ilmoitti vuoden 2003 kertomuksessaan, että saamelaisten oikeuksia maahan ja 
veteen on selvitetty yli puolen vuosisadan ajan ilman, että hallitukset ovat vieneet yhtään 
saamelaisten oikeuksia turvaavaa esitystä eduskunnan käsiteltäväksi, joten oikeudet eivät toteudu.5 

 
Saamelaiskäräjät totesi vuoden 2003 kertomuksessaan (s. 60/111 ja 61/1), että saamelaisalueen 
poromiesten ansiotaso on heikko. Alueen päätoimisten poromiesten verotettava tulo 
valtionverotuksessa on alle puolet saman alueen maanviljelijäin ja yleisen keskitulon määrästä (70 
000 mk/vuosi). Tämä tarkoittaa, että poromiesten ansiotaso (alle 30 000 mk/vuosi) on pysyvästi alle 
EU-Suomen köyhyysrajan. (Ks. KM 2001:14 s. 103) Saamelaisporomiesten heikko ansiotaso on 
suoraa seurausta maa- ja metsätalousministeriön saamelaisia syrjivästä tukipolitiikasta ja EU-
maatalouden rakennepolitiikasta, jolla porosaamelaisia poistetaan kulttuuriinsa kuuluvasta 
poronhoidosta sekä Metsähallituksen liikelaitosluonteesta. Poronhoidon laidunmenetykset ja häiriön 
lisääntyminen johtavat käytännössä korkeimpien sallittujen porolukujen asteittaiseen vähentämiseen, 
poromiesten tulojen pienenemiseen, poromiesten köyhtymiseen ja heidän jäämiseen työttömiksi. 
Näissä oloissa nuoret saamelaiset eivät uskalla ryhtyä kulttuurimuotoonsa kuuluvan poronhoidon 
harjoittajiksi, jolloin saamelaisten oma kulttuuri ja kieli eivät enää välity sukupolvelta toiselle vaan 
kuolevat. 
Esityksen omistusoikeuskysyrnys. Saamelaiskäräjät ei yhdy esityksen väitteeseen siitä, että esitys ei 
muuttaisi nykytilannetta maanomistusolojen osalta (s. 19/11). Ensinnäkin nykytilanne on muuttunut 

                                                
3 HE 199/2002. 25. Oikeusministeriön hallinnonala. 01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset. 21. 
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v). Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa. Selvitysosa: 
Lisämäärärahan tarve aiheutuu saamelaisalueen asutushistoriaa, maankäyttöä ja maanomistusoloja koskevan tutkimuksen 
aloittamisesta. 
4 Ks. Jouko Vahtola: Saamelaiset Inarin kansa s. 123/11, 128/III ja 129/1 ja II kirjassa Inari - Aanaar toim. Veli-Pekka Lehtola, 
Oulu 2003 s. 114-133. 
5 Ks. esim. Saamelaisasiani komitean mietintö, KM 12 - 1952; Saamelaiskomitean mietintö, KM 1973:46; Pohjoisten kuntien 
kalastuslakitoimikunnan mietintö II, KM 1984:27; Saamelaisasiain neuvottelukunnan mietintö I, Ehdotus saamelaislakiksi ja 
erinäisten lakien muuttamiseksi, KM 1990:32; Maahan, veteen ja luonnonvaroihin sekä perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat 
oikeudet saamelaisten kotiseutualueella. Selvitysmies Pekka Vihervuori, OM:n yleisen osaston julkaisuja 3/1999; 
Saamelaistoimikunnan mietintö, KM 2001:14 ja luonnos Hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi saamelaisten 
kotiseutualueen luonnonhoitoalueen neuvottelukunnasta ja laiksi Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta, 
oikeusministeriö 18.6.2002. 



 

 

vuodesta 1994, jolloin laki metsähallituksesta (1169/1993) tuli voimaan, sen jälkeen kun 
perustuslakivaliokunta lausunnossaan Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevasta hallituksen 
esityksestä otti kantaa saamelaisten kotiseutualueen maanomistusoloihin. Perustuslakivaliokunnan 
lausunnon (PeVL 29/2004 vp - HE 169/2003 vp s.4/I) mukaan 

"on voitu osoittaa, että mm, että lapinkylään kuuluvilla perheillä ja kylän osakkailla on 
ollut joko yksin tai yhdessä toisten kanssa nykyiseen omistajanhallintaan rinnastuva 
oikeus eli omistusoikeus veromaihinsa, joita ovat olleet kalavedet, pyyntipaikat, 
laidunmaat ja muut erityiseen käyttöön osoitetut alueet." 

 
Valtion omistusoikeudesta perustuslakivaliokunta totesi samassa yhteydessä: 

"Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin asettanut valtion omistusoikeuden 
kyseenalaiseksi." 

 
Hallituksen esityksessä puututaan omistusoikeusseikkoihin. Lakiehdotus muuttaa nykytilannetta 
siten, että Metsähallituksen väitettyyn omistajanasemaan on esityksessä lisätty yleinen maininta 
liiketoiminnan harjoittamisesta (2 §). Metsähallituksen oikeus luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta 
muuttuisi esityksen mukaan pysyväksi (s.38). Lisäksi maastoliikennelupien, metsästyslupien ja 
kalastuslupien myöntäminen on lisätty Metsähallituksen väitettyyn omistajanpuhevaltaan kuuluviksi 
oikeutuksiksi ja liikelaitostoiminnan osaksi (s.27). 
 
Tilanteessa, jossa eduskunnan perustuslakivaliokunta viittaa valtion omistusoikeuden 
kyseenalaisuuteen, ei Saamelaiskäräjien mielestä pitäisi ainakaan jatkaa ja muuttaa pysyväksi 
sellaista valtion väitettyyn omistusoikeuteen liittyvää toimintaa kuten maan myyntiä ja pitkäaikaista 
vuokrausta, joka ei ole tulevaisuudessa korjattavissa, vaikka omistusoikeussuhteet muuttuisivatkin. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätökseen (METSO) perustuva maan myynti vuoden 2014 loppuun myös 
saamelaisten kotiseutualueen valtion metsämaasta Etelä-Suomen metsien luonnon monimuotoisuuden 
suojelemiseksi (s. 26/1 ja 38/II-39/I) on toimintaa, jolla Metsähallitus myy maata, jonka 
omistusoikeus on kyseenalainen: valtiolla ei ole laillista saantoa lapinkylien osakkaiden aikaisemmin 
omistamiin veromaihin. Ostajan saatua kiinteistöön lainhuudatuksen, omistusoikeus siirtyy 
maakaaren (540/1995) 13:10 §:n mukaisesti määräajan kuluttua ostajalle, vaikka valtiolla ei 
omistusoikeutta olisikaan. Ostajien lomamökit ja matkailuyritykset lisäävät rakennettuina 
maastoliikennettä ja muuta luonnon käyttöä kuten kalastusta ja metsästystä ja heikentävät samalla 
saamelaisten mahdollisuuksia kulttuuriinsa kuuluvien elinkeinojen taloudellisesti kannattavaan 
harjoittamiseen. 
 
Kalastus-ja metsästyslupien sekä maastoliikennelupien uusi oikeudellinen tulkitseminen pelkästään 
valtion maanomistuksen ja Metsähallituksen liiketoiminnan osaksi kohdistuu suoraan saamelaisten 
perusoikeuksiin niiden toteutumista entisestään rajoittaen. 
 
Saamelaisten omaisuudensuojan näkökulmasta tilattomalla saamelaisväestöllä on 
perustuslakivaliokunnan viimeksi lausunnossaan (PeVL 29/2004 vp) vahvistama nautintaperusteinen 
oikeus kalastukseen. Tällaista oikeutta kalastukseen tai kalastuspaikkaan ei ole voitu vahvistaa 
käytännössä tilattomien saamelaisten yksinomaiseksi oikeudeksi tai yhteiseksi muiden kanssa, koska 
edellä mainittuun pohjoisten kuntien kalastuslakitoimikunnan mietintöön (KM 1984:27) sisältyvää 
pohjoisten kuntien kalastuslakiehdotusta ei saatettu eduskunnan käsiteltäväksi. Tuon lakiehdotuksen 
5 § 2 momentin mukaisesti oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kylänrajan ulkopuolella olisi 
kuulunut myös "paikkakunnalla vakituisesti asuville 
saamelaisille". Ehdotuksen 11 §:n 1 momentin ja 12 §:n 1 momentin mukaisesti ylimuistoisella 
nautinnalla tai muulla laillisella perusteella saatu oikeus kalastuspaikkaan tai kalastukseen kylänrajain 
ulkopuolella olisi jäänyt voimaan ja selvitetty maanmittaustoimituksessa myös tilaan liittymättömänä 
henkilön oikeutena. Metsähallituksen liikelaitostoiminnan osana kyseisten oikeuksien toteutuminen 



 

 

jää Metsähallituksen harkinnan varaan. Perusoikeuksien toteutumisesta tulee kuitenkin säätää lailla 
myös omaisuusoikeuksien osalta. 
 
Kalastus- ja metsästyslupien myynti Metsähallituksen liiketoiminnan osana "automaateista ja 
kioskeista" (s. 10/11) on massatoimintaa, joka rajoittaa suoraan saamelaisten perusoikeuksien 
toteutumista. Maastoliikennelupien määrä on puolestaan suorassa suhteessa siihen häirintään, joka 
poronhoitoa kohtaa erityisesti lumipeitteisenä aikana. Poronhoidon keskeisenä edellytyksenä ovat 
laidunalueiden yhtenäisyys ja laidunrauha, joita maastoliikennelupiin ehdotettu liiketoiminta uhkaa 
vakavasti. Poronhoitoa perustuslakivaliokunta on vanhastaan pitänyt lausunnoissaan saamelaisten 
kulttuurimuodon tärkeänä osana (PeVL 3/1990 vp s. 2/II, 8/1993 vp s. 2/1 ja II sekä 44/1996 vp 
s.2/IIja3/I). 
 
YK:n ihmisoikeuskomitea totesi vuonna 1994 ratkaisussaan, joka koski eräiden saamelaisten 
poronhoitajien Suomen valtiota vastaan tekemää valitusta, että ollakseen sopusoinnussa 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklan kanssa taloudelliset 
toiminnon täytyy toteuttaa siten, että valittajien poronhoidon kannattavuus säilyy.6 

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan (30/1993 vp s. 2/II), että pääasiassa saamelaisten 
maanomistukseen perustumattomien kalastusoikeuksien jättämistä huomioon ottamatta kalastuslaissa 
ei pidä toteuttaa edes perustuslainsäätämisjärjestyksessä ottaen huomioon kansainväliset sopimukset 
(kuten KP-sopimus ja ILO:n alkuperäiskansasopimus). Perustuslakivaliokunta toisti myöhemminkin 
kantansa lausunnossaan (PeVL 27/1997 vp s. 2/II). 
 
Kalastus-, metsästys-ja maastoliikennelupien siirtäminen Metsähallituksen liiketoiminnan ja valtion 
omistusoikeuden osaksi aiheuttaisi myös sen, että saamelaiset eivät enää 9 § 1 momentin mukaan 
voisi hakea muutosta kyseisiin päätöksiin hallintopäätöksinä hallintovalitusteitse (s.27/I ja I lja s. 
30/1). Muutosta Metsähallituksen liiketoimintapäätöksiin voitaisiin kuitenkin hakea kanteella 
alioikeudessa. Tämä muutos heikentäisi saamelaisten oikeusturvan takeita ratkaisevasti 
oikeudenkäyntikulujen vuoksi. Kun hallintovalituksen teko voi onnistua sadallakin eurolla, voi 
oikeudenkäynti Metsähallitusta vastaan yleisissä tuomioistuimissa tulla maksamaan satakertaisesti 
enemmän kuten saamelaisten poronomistajien kokemus on osoittanut. 
 
Kun eräät Sallivaaran paliskunnan saamelaiset poronomistajat olivat yleisissä tuomioistuimissa 
hävinneet muun muassa KP-sopimuksen 27 artiklaan nojautuneen juttunsa metsähakkuista eräillä 
valtionmaan alueella, heidät tuomittiin maksamaan Metsähallitukselle oikeudenkäyntikuluina 75 000 
markkaa, mikä määrä määrättiin ulosmitattavaksi. YK:n ihmisoikeuskomitea, jolle asiasta tehtiin 
yksilövalitus, totesi päätöksessään vuonna 1997, että KP-sopimuksen 2(3a) artiklan mukaisesti 
vastapuolelle on turvattava tehokas oikeuskeino. Oikeudenkäyntikulujen määrääminen vastapuolen 
maksettavaksi oli KP-sopimuksen 14(1) artiklan rikkomus oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
vastaan. Suomen valtio määrättiin palauttamaan maksetut oikeudenkäyntikulut ja varmistamaan, että 
kyseistä rikkomusta ei enää tapahdu tulevaisuudessa.7 

 
Suomen lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan muutettu siten, että vastaava KP-sopimuksen 
sopimusrikkomus ei voisi tapahtuisi uudelleen kalastus- metsästys- tai maastoliikennelupia 
koskevia saamelaisten kanteita ratkaistaessa. Näiltä osin saamelaisten oikeusturva heikkenee KP-
sopimuksen vastaisesti hallintovalitustien muuttuessa eräissä kanteiksi yleisissä tuomioistuimissa, 
joissa oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole turvattu oikeudenkäyntikulujen osalta. 
Oikeudenkäyntikuluja koskeva asia on edelleenkin ratkaisematta myös puun ja maan myyntiä 
koskevissa yhteyksissä. 
 

                                                
Martin Scheinin ja Taina Dahlgrem toim.: Toteutuvatko saamelaisten ihmisoikeudet. Ihmisoikeusliiton julkaisusarja no. 7. 
Helsinki 2001 s. 164 
7 Anni Äärelä and Jouni Näkkäläjärvi v. Finland. CCPR/C/73/D/779/1997, 7 November 2001 erityisesti kohta 8.2. 



 

 

Saamelaiskäräjät esitti vuoden 2003 kertomuksessaan (s. 61/1), että Metsähallitus ei toimisi 
saamelaisten kotiseutualueella liikelaitoksena ja että Metsähallitus turvaisi tällä alueella 
saamelaiskulttuurin ja saamelaiselinkeinojen harjoittamisen. 
 
Saamelaisten kulttuurin turvaaminen esityksessä. Ehdotetun 4 § 2 momenttiin on otettu säännös, 
joka rajoittamalla Metsähallituksen liiketoimintaa saamelaisten kotiseutualueella turvaisi alueella 
saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytyksiä. Sen mukaan 

Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on 
sovitettava yhteen Saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla 
saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 
edellytykset turvataan. 

 
Tämä Metsähallitusta sitova yhteiskunnallinen velvoite otettaisiin huomioon Metsähallituksen 
tuottotavoitteita asetettaessa. Saamelaiskäräjien mielestä tämä olisi nykytilaan verrattuna jo 
edistysaskel. Toisaalta Saamelaiskäräjät on lähtenyt lausunnossaan maa-ja metsätalousvaliokunnalle 
(27.10.2004) siitä, että Metsähallituksen liiketoimintaa ei pelkästään tule rajoittaa, vaan 
Metsähallituksen liiketoiminta ei saa ulottua saamelaisten kotiseutualueelle. Viitaten ehdotuksen 14 
§:n tarkoittamaan julkisten hallintotehtävien omaisuuteen, jolla ei ole tuottovelvoitetta, 
Saamelaiskäräjät esitti maa-ja metsätalousvaliokunnalle, että saamelaisten kotiseutualueen valtion 
metsämaat luettaisiin tällaiseksi omaisuudeksi, koska saamelaisten kulttuurin turvaaminen kuuluu 
esityksenkin mukaan "muihin julkisen hallinnon tehtäviin" (s.37). Tämä tarkoittaisi käytännössä 
muun ohella, että Metsähallitus saamelaisten kotiseutualueella 

- hoitaisi julkisia hallintotehtäviä (viranomaistehtäviä) ja välttämätöntä metsätaloutta 
- myisi maata lähinnä luontaiselinkeinojen harjoittamiseen 

vuokraisi maata vain olemassa olen asutuksen yhteydestä 
- ei myisi maa-ainesta 
- hoitaisi välttämätöntä metsätaloutta pelkästään metsurivoimin 
- ei hakkaisi laisinkaan vanhoja metsiä 
- ei heikentäisi poronhoitajien, kalastajien ja metsästäjien elinkeinon kannattavuutta eikä lisäisi 

heidän työttömyyttään. 
 
Mikäli saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen jätetään avoimesti 
Metsähallituksen harkittavaksi liiketoimintaansa rajoittavana osana, on kysyttävä, täyttääkö järjestely 
perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvän velvoitteen, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla. Asiallisestihan Metsähallitus tuolloin sääntelisi 
hallinnollisesti sitä, miten saamelaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat. 
 
Mikäli Metsähallitus kuitenkin säädetään lailla turvaamaan saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 
edellytyksiä saamelaisten kotiseutualueella liiketoimintaansa rajoittamalla, ovat saamelaisten 
edustukselliset elimet Saamelaiskäräjät saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kyläkokous koltta-
alueella parhaat asiantuntijat arvioimaan sitä, mitkä ovat saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 
edellytykset. Lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa onkin viitattu Metsähallituksen lain 
mukaiseen neuvotteluvelvoitteeseen Saamelaiskäräjien kanssa ja kolttasaamelaisten 
kuulemisvelvoitteeseen (s. 22/11 ja 23/1). Tämä ei vielä Saamelaiskäräjien mielestä turvaa 
saamelaisten yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia, koska neuvottelujen ja kuulemisen 
laiminlyömistä tapahtuu viranomaistoiminnassa8 eikä hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi 
onko ministeriöiden ja Metsähallituksen liikelaitostavoitteiden asettamisesta edes 
muutoksenhakumahdollisuutta, jos Saamelaiskäräjät saa ensin tiedon niistä. 
 

                                                
Koska saamelaiskäräjiä ei oltu kaikilta osin kuultu eikä sen kanssa neuvoteltu saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti korkein 
hallinto-oikeus kumosi ja palautti Metsähallituksen laatiman ja ympäristöministeriön vahvistaman Pöyrisjärjen erämaan 
hoito-ja käyttösuunnitelman ratkaisullaan 11.3.2003 T 516. 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on Saamelaiskäräjien asemaan liittyvässä lausunnossaan (PeVL 
21/2002 vp s. 2/II) katsonut, että perusoikeussäännökseen saamelaisten oikeudesta kehittää omaa 
kieltään ja kulttuuriaan liittyy perustuslain säännös näitä seikkoja koskevasta itsehallinnosta 
saamelaisten kotiseutualueella (PL 121 § 4 momentti). Eduskunta edellytti jo 16.6.1995 
vastauksessaan (HE 248/1994 vp) hallituksen selvittävän, "miten voitaisiin saamelaiskäräjien 
yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia edelleen kehittää". Tämä kehittämistyö ei ole 
oikeusministeriön hallinnonalalla tuottanut vielä tuloksia, jotka olisivat parantaneet Saamelaiskäräjien 
yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Saamelaisten itsehallintoa koskevan alkuperäisen 
perustuslain säännöksen (HM 51 a §) valmistelutöistä ilmenee kuitenkin, että saamelaisten 
itsehallintoa koskeva perustuslain säännös luo valtiolle velvollisuuden toimia lainsäädännössä 
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteutumiseksi (HE 248/1994 vp s. 21/1). Valmistelutöiden 
mukaan saamelaiskäräjille saamelaisten edustuselimenä on tarkoitettu antaa perustuslaissa 
säädetyissä asioissa kunnalliseen itsehallintoon rinnastettava asema (HE 190/1995 vp s. l/II). 
 
Saamelaisten yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien toteutumiseksi saamelaiskäräjillä tulisi 
olla mahdollisuus osallistua ministeriöistä alkaen kaikkiin Metsähallituksen tavoitteiden asetteluun, 
jotka liittyvät saamelaisten kulttuurin turvaamiseen. Eduskunnan erityisvaliokunta kuullee 
Saamelaiskäräjiä tällaisessa saamelaisia erityisesti koskevassa asiassa jo eduskunnan työjärjestyksen 
37 § 2 momentin mukaisesti. 
 
Saamelaiskäräjät katsoo lisäksi, että Metsähallitusta koskevaan valtioneuvoston asetusehdotukseen 
tulisi ottaa määräys Saamelaiskäräjien edustuksesta Metsähallituksen hallituksessa (1 §). Jo 
nykyäänkin Saamelaiskäräjät on edustettuna Lapin neuvottelukunnassa. Tätä edustusta ei suinkaan 
tule poistaa, mikä on mahdollista asetusehdotuksen 7 §:n mukaan, vaan todeta se tässä asetuksen 
pykälässä ja lisätä siihen vielä kolttien kyläkokouksen edustus. Koska tilattomat saamelaiset kuten 
Enontekiön ja Länsi-Inarin porosaamelaiset, Inarinjärven pohjoispuolen inarinsaamelaiset ja 
kolttasaamelaiset (ks PeVL 8/1978 vp) eivät ole vesialueiden omistajia, heillä ei ole osuutta 
kalastushallintoon. Tästä syystä asetusehdotuksen 9 §:n mukaan Metsähallituksen tulisi asettaa 
saamelaisten kotiseutualueella yhteistyöryhmiä, joiden jäsenten enemmistönä ovat Saamelaiskäräjien, 
kolttien kyläkokouksen ja alueen paliskuntien edustajat. 
 
Muuta. Saamelaiskäräjät vastustaa sitä, että erävalvonta annettaisiin ehdotuksen 11 §:n mukaisesti 
Metsähallituksen tehtäväksi. Kyseisellä toimivaltuudellaan Metsähallitus suojaisi lähinnä niitä 
väitettyyn omistajanhallintaansa liittyviä oikeuksia, jotka jo perustuslakivaliokunnan lausuntoon 
(PeVL 29/2004 vp) liittyen ovat kyseenalaisia. 
 
Ehdotetun 11 §:n erävalvonnan piiriin kuuluisi 7 kohdan mukaan erävalvonta avotulikiellon 
rikkomisen osalta, jolla viittaussäännöksen mukaan tarkoitetaan pelastuslain 24 §:n sääntelyä. 
Lainkohdan 2 momentin mukaan "Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, jollei siihen ole 
pakottavaa tarvetta." Saamelaisten kulttuurin harjoittaminen on vanhastaan perustunut asumiseen ja 

 

7(7) 
 

toimintaan luonnossa ja siellä avotulen käyttöön. Ehdotettu säännös jo yksin tekisi saamelaisten 
kulttuurin harjoittamisen mahdottomaksi ristiriitaisesti valtiosääntömme kanssa. 
 
Lopuksi Saamelaiskäräjät viittaa siihen, että erämaalain mukaiset erämaa-alueet muodostavat 50 % 
saamelaisten kotiseutualueen valtionmaista. Erämaalain 1 §:n mukaan lain eräänä tarkoituksena on 
saamelaiskulttuurin turvaaminen. Tätä turvaamisvelvoitetta ei kuitenkaan ole mitenkään täsmennetty 
laissa, vaan turvaaminen toteutuu Metsähallituksen laatimalla ja ympäristöministeriön vahvistamalla 



 

 

hoito-ja käyttösuunnitelmalla, jossa Metsähallitus sovittaa yhteen lain keskenään ristiriitaisia 
tavoitteita siinä Saamelaiskäräjien mielestä onnistumatta. 
 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 29/2004 vp s. 3/1) katsonut, että saamelaisten ja 
paikallisten asukkaiden oikeudet eivät perustuslain 80 §:n 1 momentti huomioon ottaen saa jäädä 
asetuksen tai Metsähallituksen lupapäätösten varaan. Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoi samassa 
lausunnossa (s. 4/1), että valtioneuvoston piirissä on ryhdyttävä pikaisesti toimiin kansallis-ja 
luonnonpuistoja koskevan lainsäädännön saattamiseksi perustuslain 80 §:n vaatimuksia vastaavaksi. 
Saamelaiskäräjät esittää, että sama velvoite tulisi ulottaa koskemaan myös erämaalakia. 
 
Saamelaiskäräjät summaa edellä sanomansa siihen, että Saamelaiskäräjien mielestä valtiolla ei ole 
omistusoikeutta valtion metsämaahan saamelaisten kotiseutualueella ja perustuslakivaliokunnankin 
mukaan valtion omistusoikeus on kyseenalainen. Tästä syystä Metsähallituksen liiketoimintaa ei tule 
ulottaa missään muodossa saamelaisten kotiseutualueelle eikä valtion väitettyä «ikouBoikcutta 
turvaavaa erävalvontaa tule vahvistaa siellä Metsähallituksen tehtäväksi. Erämaalain 
perustuslainmukaisuutta koskeva asia tulisi ratkaista. 
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Hallituksen esityksen perustelujen mukaan siinä ehdotetaan hallituksen esitystä metsähallituksesta 

(HE 154/2004 vp) täydennettäväksi siten, että perustuslakivaliokunnan alkuperäisestä hallituksen 

esityksestä antamassa lausunnossa (PeVL 38/2004 vp) esitetyt lähinnä lupa-asioiden käsittelyä ja 

erävalvontaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset edellytykset esityksen käsittelemiseksi tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä täyttyvät. 



 

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa katsottiin, että hallituksen alkuperäisen esityksen 

sisältämä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 9 

§:n 1 momentista ja 11 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 

Valiokunnan mukaan ehdotuksen 9 §:n 1 momentin 2 lause oli poistettava, jotta 

lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisena lakina. Kyseisen säännöksen mukaan hallintoasiassa 

annettuna ratkaisuna, josta tehdään hallintopäätös, ei pidetä maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 

§:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitettua lupaa Metsähallituksen hallinnassa olevan alueen 

käyttämiseen sanottujen lakien mukaiseen tarkoitukseen. Valiokunnan mielestä lainsäätäjä ei voi 

perustuslain 21 §:stä johtuvista syistä määritellä alkuperäisessä lakiehdotuksessa tehdyllä tavalla 

mainittujen päätösten oikeudellista luonnetta. Täydentävässä esityksessä perustuslakivaliokunnan 

edellyttämä poisto on tehty ja lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin mukaan myös tässä tarkoitettuihin 

päätöksiin on järjestetty ensin oikaisumahdolli-suus ja edelleen mahdollisuus valittaa hallinto-

oikeuteen Metsähallituksen oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä. Tältä osin katson, että 

perustuslakivaliokunnan 9 §:n 1 momentissa havaitsema valtiosääntöoikeudellinen ongelma on tullut 

asianmukaisesti korjatuksi. 

Perustuslakivaliokunnan 11 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus koski ehdotettua erävalvontaa koskevaa säännöstä, jonka valiokunta katsoi olevan 

perusoikeuksien rajoittamisen näkökulmasta liian avoin eikä täyttävän oikeasuhtaisuuden eikä lailla 

säätämisen ja siihen liittyvien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Täydentävässä 

esityksessä erävalvontaa koskeva säännös on muutettu puhtaaksi viittaussäännökseksi, jolla ei ole 

itsenäistä oikeudellista merkitystä. Esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on käynnistää maa- 

ja metsätalousministeriössä erillinen erävalvontaa koskevien säännösten valmistelu (HE, s. 2). Näin 

ollen myös tämä perustuslakivaliokunnan säätämisjärjes-tyshuomautus on asianmukaisesti tullut 

otetuksi huomioon täydentävässä esityksessä. 

Täydentävään esitykseen sisältyy kuitenkin myös muita asiallisia uutuuksia, joita on 

aiheellista tarkastella valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Ensinnäkin 9 §:n 3 momentissa 

annettaisiin mahdollisuus delegoida siinä tarkoitettujen yksittäisten lupapäätösten tekeminen paitsi 

Metsähallituksen virkamiehelle tai sen palveluksessa olevalle henkilölle, myös sellaiselle 

ulkopuoliselle yhteisölle, jota riippumattomuuden, luotettavuuden, asiantuntemuksen ja muiden 

seikkojen perusteella on pidettävä tehtävään sopivana. Tältä osin sovellettaisiin myös ulkopuolisen 

yhteisön toimintaan, mitä hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja 

kielilaissa säädetään sekä lisäksi mitä rikoslaissa rikosoikeudellisesta virkavastuusta säädetään. 

Aiemmassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta katsoi, että virkamiestehtävi-en 

osoittaminen Metsähallituksen yhteydessä toimivaan liikelaitoksesta erilliseen ja riippumattomaan 



 

 

julkisten hallintotehtävien yksikköön on tapa lailla organisoida virkamieshallintoa, eikä valiokunta 

näin ollen arvioinut julkisten hallintotehtävien hoitoa Metsähallituksen erillisessä julkisten 

hallintotehtävien yksikössä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisen hallintotehtävien siirtämisenä 

muulle kuin viranomaiselle. Uusi ehdotus merkitsee kuitenkin sitä, että tässä tapauksessa on selvästi 

kysymys perustuslain 124 §:n tarkoittamasta tilanteesta. 

Sinänsä ehdotetut yksittäiset lupapäätökset, jotka koskevat luvan myöntämisestä 

moottoriajoneuvolla liikkumiseen, kalastukseen ja metsästykseen Metsähallituksen hallinnassa 

olevilla alueilla, sopivat myös muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Hallinto-oikeudellisen 

yleislainsäädännön lakisääteinen soveltaminen näissä tilanteissa riittää varmistamaan sen, ettei siirto 

vaaranna perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 

hallinnon vaatimuksia. Tosin tässä asiayhteydessä voisi olla perusteltua lisätä 9 §:n 3 momentin 

listaukseen noudatettavista laeista myös viittaus saamen kielilakiin (1086/2003), jota tosin 

sovelletaan tällaisessa tilanteessa myös yksityiseen suoraan kyseisen lain 18 §:n perusteella. 

Lakiehdotuksen 23 §:ään on ehdotettu lisättäväksi säännös, jonka mukaan "lain 9 §:n 

täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet on saatettava lain mukaisiksi 1 päivään toukokuuta 2005 

mennessä". Ehdotettu säännös on hyvin erikoislaatuinen ja muotoilultaan omituinen, eivätkä sen 

merkitys ja tarve kunnolla ilmene esityksestä. Säännöksessä viitattu 9 § koskee julkisten 

hallintotehtävien ratkaisuvaltaa. Perustelujen mukaan täytäntöönpanotoimiin kuuluisivat mm. 

sellaisten yhteisöjen kartoittaminen, joille voitaisiin antaa 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuja yksittäisiä 

ratkaisuja koskevaa päätösvaltaa, heitä koskevat tarpeelliset koulutustoimet sekä päätösmallien 

valmistaminen (HE, s. 3). Voimaantulosäännöksen mukaan laki olisi tarkoitettu muutoin tulemaan 

voimaan 1.1.2005. En näe mitään perusteita ehdotetun siirtymäsäännöksen säätämiselle. Pykälä ei 

edellytä, vaan ainoastaan mahdollistaa siinä tarkoitettujen päätösten delegoimisen eteenpäin. Jos 

hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimuksia päätöksenteossa ei voida turvata ennen kuin 1.5.2005 

alkaen, ei oikeudellisia edellytyksiä päätöksenteon delegoimiselle ennen tätä ajankohtaa ole 

olemassa. Nyt säännös on muotoiltu ikään kuin legalisoimaan lainvastaisen oikeustilan 1.1.-

30.4.2005. Perustuslain 21 §:n hyvän hallinnon takeita koskevan säännöksen ja perustuslain 124 §:n 

julkisen hallintotehtävien siirtämistä koskevan säännöksen johdosta pidän välttämättömänä, ettei 

täydentävään esitykseen sisältyvää lisäystä lakiehdotuksen 23 §:ään sisällytetä lopulliseen 

Metsähallituksesta annettavaan lakiin. 

Hallituksen esityksen muutoksenhakua (13 §) koskevassa säännöksessä on otettu 

huomioon pemstuslakivaliokunnan esittämät huomautukset luonnonsuojelulain mukaisen 

Metsähallituksen päätöksen osalta. Samoin on korjattu 8 §:n 1 momentin asetuksenantovaltuus 

perustuslakivaliokunnan osoittamalla tavalla poistamalla siitä maininta irtisanomisesta. 

 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä Metsähallituksesta annetun 

hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä. 
 

Täydentävän esityksen tarkoituksena on ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 

38/2004 vp esittämät huomautukset siten, että lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisj 

ärj estyksessä. 
 

Lakiehdotuksen 8.1 §:stä on poistettu valtuutus säätää asetuksella luontopaivelujohtajan 

irtisanomisesta. Näin ristiriitaa perustuslain 18.3 §:n mukaisen lailla säätämisen vaatimuksen kanssa 

ei enää ole. Ehdotuksen 9.3 §:stä on puolestaan poistettu perustuslakivaliokunnan perustuslain 21 §:n 

kannalta arvostelema säännös, jossa määriteltiin eräiden lupapäätösten oikeudellista luonnetta. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan alkuperäisen lakiehdotuksen 11.2 §:n säännös erävalvojalle 

myönnettävistä poliisilain mukaisista toimivaltuuksista oli liian avoin eikä täyttänyt 

oikeasuhtaisuuden eikä lailla säätämisen ja siihen liittyviä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden 

vaatimuksia. Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä on päädytty ehdottamaan, että erävalvonnasta 

säädettäisiin erikseen (11 §). 
 

Selostamiltani osin hallituksen täydentävässä esityksessä on otettu asianmukaisesti huomioon 

perustuslakivaliokunnan alkuperäisestä lakiehdotuksesta lausunnossaan esittämät huomautukset. 

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä muitakin uusia säännöksiä, joita on arvioitava 

erikseen. 

 

Maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 §:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitetuille luville tai 

päätöksille voitaisiin täydennetyn lakiehdotuksen 9.2 §:n mukaan vahvistaa aluekohtaiset kiintiöt. 

Ehdotuksen 13.2 §:n mukaan tällaisiin päätöksiin voitaisiin hakea muutos hallinto-oikeudelta 

hallintolainkäyttölain mukaisesti. On kuitenkin kyseenalaista, ovatko kiintiöpäätökset sellaisia 

asianosaisen etua tai oikeutta koskevia päätöksiä, joista perustuslain 21 §:n sekä 

hallintolainkäyttölain säännösten nojalla tulisi olla mahdollista valittaa. Kuka olisi tällaisissa 

päätöksessä valittamaan oikeutettu asianosainen? Nähdäkseni ehdotettu 13.2 §:n säännös (ja 

kiintiöpäätöksiä koskeva maininta 13.3 §:ssä) tulisikin poistaa. Jos jossain poikkeuksellisessa 
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tilanteessa valitusoikeuden edellytykset täyttyisivät, sovellettavaksi tulisivat suoraan 

hallintolainkäyttölain säännökset. 
 

Pidän kyseenalaisena myös lupapäätöksiä koskevan uuden 9.4 §:n tarpeellisuutta. Päätökset 

voidaan jo yleistenkin säännösten (hallintolaki, PL 21 §) nojalla tehdä koneellisesti, eikä esittelyä 

ole myöskään säädetty perustuslaissa tai hallintolaissa yleisesti noudatettavaksi 

menettelyvaatimukseksi. 
 

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan 9.3 §:ään lisättäväksi myös säännöstä, jonka mukaan 

yksittäistä lupaa koskevaa päätösvaltaa voitaisiin siirtää "Metsähallituksen virkamiehelle tai 

Metsähallituksen palveluksessa olevalle henkilölle taikka sellaiselle ulkopuoliselle yhteisölle, jota 

riippumattomuuden, luotettavuuden, asiantuntemuksen ja muiden asian arvioinnissa huomioon 

otettavien seikkojen perusteella on pidettävä tehtävään sopivana". Säännösehdotus mahdollistaa 

ensinnäkin ratkaisuvallan siirtämisen muillekin kuin virkasuhteessa oleville Metsähallituksen 

palveluksessa oleville henkilöille. Tämä on ristiriidassa sen lain 18.1 §:n säännöksen kanssa, jonka 

mukaan "julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavien henkilöiden palvelussuhde on .. . virkasuhde". 

Näiltä osin ehdotus ei enää vastaisi perustuslakivaliokunnan alkuperäisestä lakiehdotuksesta 

antamassaan lausunnossa omaksumaa kantaa, jonka mukaan "virkamiestehtävien osoittaminen 

Metsähallituksen yhteydessä toimivaan erilliseen ja riippumattomaan julkisten hallintotehtävien 

yksikköön on tapa lailla organisoida virkamieshallintoa". 
 

Lupia koskevan päätösvallan siirtämistä ulkopuoliselle yhteisölle on tarkasteltava perustuslain 124 

§:n kannalta. Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle edellyttää säännöksen 

mukaan ensinnäkin, että se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Hallituksen 

esityksessä ei lainkaan perustella tämän edellytyksen täyttymistä. Yleishallinto-oikeudellisiin 

säädöksiin, joita yhteisön toiminnassa on perustuslain 124 §:ssä asetettujen perusoikeuksien, 

oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten turvaamiseksi noudatettava, on syytä lisätä 

saamen kielilaki (1086/2003). 
 
 
Heimolassa 29.11.2004 

 

Kaarlo Tuori 


