
 



 

 

VK-FAKTA 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

DIAARIOTE 
19.10.2004 

 
 
 

DIAARIOTE 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

HE 169/2003 vp 
laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden 
luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta 

Saapunut: Lausuntoa varten 
 
Mietintövk: 
Lähettäjä: 
Saapumi spvm: 

Lopputoimi: 
Lopputoim. pvm: 
YmV 
Täysistunto 
06.02.2004 

PeVL 29/2004 vp 
19.10.2004 

 

Ministeriö: 
Lähetyspvm: 

Tilakoodi:    
Käsittely 
päättynyt 

 

19.10.2004 

19.10.2004 
19.10.2004 
 

15.10.2004 

15.10.2004 

 

08.10.2004 
 

08.10.2004 
24.09.2004 

27.04.2004 

15.04.2004 

25.03.2004 

12.03.2004 

03.03.2004 

 

26.02.2004 25.02.2004 25.02.2004 

Lausunto 
lähetetty YmV 
Valm

istunut Jatkettu I 
käsittely 

Jatkettu 
yksityiskohtain
en 
käsittely 
Yksityiskohtain
en 
k

äsittely Jatkettu 
I käsittely 

Jatkettu 
yleiskeskustelu 

Jatkettu I käsittely 
Asiakirja 
saapunut 

Yleiskeskustelu 
Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 
Jatkettu I käsittely 

Asiakirja 
saapunut 

Jatkettu I käsittely 
Asiakirja 
saapunut 

Jatkettu I käsittely 
Kirjallinen 
lausunto merk.  
s aapuneeks i 

Jatkettu I käsittely 
Kirjallinen 
lausunto merk.  

saa
pun

YM 
05.02.2004 

tutkija Pertti Eilavaaran kirjallinen 
asiantuntijalausunto Asiantuntijoiden kuuleminen 



 

 

e
e
k
s
i 

Jatkettu I 
käsittely 

A
s
i
a
k
i
r
j
a
 
m
e
r
k
.
 

saapuneeksi 
 

Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijakuulemisen 

päättäminen I käsittely         
Kirjallinen lausunto 

merk.  saapuneeks i 

I käsittely 

PeVL 29/2004 vp PeVL 29/2004 vp korjattu 

lausuntoluonnos 

 
 
 
 
korjattu lausuntoluonnos 
 

ympäristöministeriön 

lisäselvitys 
lausuntoluonnos 
 
 

Enontekiön kunnanvaltuuston 
päätös 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n 
lausunto 

saamelaiskäräjien kirjallinen 
lausunto 

Kyrön Lapinkylä ry:n 
kirjallinen lausunto 

ympäristöministeriön lisäselvitys 
sekä saamelaiskäräj ien 
täydennetty lausunto 

 
 
 
 
 
 
 
06.02.2004 

06.02.2004        Kirjaus 

-hallitusneuvos Hannu Karjalainen 
ympäristöministeriö (K) -lakimiessihteeri 
Heikki J. Hyvärinen saamelaiskäräjät (K) -
professori Olli Mäenpää (K) 
-oikeustieteen tohtori,  dosentti Pekka Länsineva (K) -
professori Teuvo Pohjolainen (K) Ilm. vkaan saapuneeksi 
(lausunto) 
Saap.  lausuntoa varten 



 

4 
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1. Johdannoksi lukijalle 
 

Arvion kohde. Ympäristöministeriö on valmistellut hallituksen esityksen 169/2003 vp. 
kansallispuiston perustamisesta Pallas-Yllästunturin alueelle. Uusi kansallispuisto 
koostuisi kahdesta alueesta: vuonna 1938 perustetusta Pallas-Ounastunturin 
kansallispuistosta ja tämän eteläpuolella sijaitsevasta Ylläs-Aakenustunturin alueesta. 
Uusi kansallispuistolaki kumoaisi kokonaan 1938 kansallispuistokin ja korvaisi sen 
sääntelyn. Lain yleisperusteluissa ei ole sinänsä muutettu aiemman sääntelyn lähtökohtia. 
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Tämä hallituksen esitys koskee erityisesti Tunturi-Lapin kuntia. Suunniteltu 
kansallispuistoalue sijaitsee näiden alueella. Kansallispuistoalueen laajennettu, keskeinen 
osa sijaitsee Kittilän kunnan alueella. 
 

Kuntien ja paikallisen asukkaan intressi koskee ensi sijassa lakiehdotuksen sääntelyn 
edellytyksiä ja sääntelymallia, jota lakiesitys esittää. Sääntelymalli perustuu 
luonnonsuojelulain, kansallispuistokohtaisen lain, asetusten ja kansallispuisto-kohtaisen 
järjestyssäännön ja hoito- ja käyttösuunnitelman muodostamaan kokonaisuuteen. 
 

Päähuomio on ehdotetun kansallispuistokin sääntelyn edellytyksissä. Vakavin kritiikki 
kohdistuu siksi lainsäädännön valmistelumenettelyyn. Kyse on nimenomaan paikallisen 
asukkaan oikeuksien turvaamisesta kansallispuistoalueella. Tämä seikka on sivuutettu 
kokonaan vastoin Suomen perustuslakia ja kansalaisten varallisuusarvoisilla eduilla 
olevaa omaisuudensuojaa sekä vastoin kansallista valtiosääntöä että vastoin Euroopan 
ihmisoikeussopimusta. 
 

Tämä väite perusteineen kytkeytyy puolestaan suoraan paikallisen asukkaan 
luontaiselinkeinojen harjoittamiseen ja sitä kautta myös yhteisöoikeuteen. Suojelualueella 
tapahtuva luontaiselinkeinon harjoittaminen on saman suojan ja sääntelyn piirissä kuin 
samojen elinkeinojen harjoittaminen muutenkin. Tämän vuoksi elinkeinojen 
harjoittamista on punnittava suojeluintressin kanssa. 
 

Paikallisen väestön oikeudet herättävät ajankohtaisesti myös kysymyksen siitä, missä 
laajuudessa valtio todella on omistaja sen hallinnassa olevien alueiden osalta. Tässä 
oikeudellisessa lausunnossa ei oteta lopullista, perusteltua kantaa tähän, vaikka asia 
nousee esille eri tavoin. Tämän lausunnon kirjoittamisessa katsotaan riittävän 
asiakirjaselvitysten selostaminen; näiden kautta paikallisen asukkaan perinteiseen 
omistukseen rinnastettavat oikeudet ovat turvatut. 
 

On aiheellista kuitenkin huomauttaa, että lakiesityksessä lähdetään kirjaimellisesti siitä, 
että kansallispuistoalueen omistaa valtio. Tämä yleinen, ehdoton lähtökohta on 
välttämätöntä kiistää. Sen tueksi voidaan osoittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
mietinnössään 6/2002 vp. lausuma ja koko eduskunnan mietinnön hyväksyminen 
(hallituksen esityksen 234/2002 vp. hyväksyessään). Eduskunta on edellyttänyt, että 
kaikki luontaiselinkeinojen muutoksia tai maanomistusoloja saamelaisalueella ja muutoin 
koskevat lait voivat perustua vain pätevään tutkimustietoon. 
Tämän oikeudellisen arvion kohteena ei ole sinänsä kansallispuistoalueen suojeluarvojen 
selostaminen ja arviointi. Yleisesti kansallispuistoalueen kehittämisestä mielipiteet ovat 
olleet melko yhteneviä. Suojeluarvoihin tässä oikeudellisessa lausunnossa esitetyt vahvat 
argumentit vaikuttavat kuitenkin siten, ettei ehdotusta voida hyväksyä esitetyllä tavalla ja 
että paikallisen asukkaan elinkeino- ja kulttuuriset oikeudet ovat sillä tavoin vahvoja, että 
myös suojelun tavoitteiden ja niiden keskinäinen suhde on arvioitava laissa ja sen 
käsittelyssä. 
 



 

6 

Lisäksi laajennetun kansallispuiston alue on niin kattava, että sen eräitä aluerajauksia tai -
täsmennyksiä voi olla taipeen tehdä. Sitä ei käsitellä tässä arviossa. Sama pätee siihen, 
missä laajuudessa kansallispuistoalueen moninaiskäyttö tulee turvata jo lailla. Sitäkään ei 
käsitellä tässä yhteydessä. Kirjoittaja on laatinut näistä kysymyksistä erillisen asiakirjan. 
 

Pallas-Ounastunturin kansallispuistoalue on luontodirektiivin mukainen SCI-alue. 
Lakiehdotuksessa viitataan siihen mahdollisuuteen, että alue (tarkoittaako lakiteksti 
Pallas-Ounastunturin aluetta ?) sisällytettäneen myös lintudirektiivin mukaisiin SPA-
alueisiin. Ylläs-Aakenustunturin alue on myös Natura 2000 -verkoston mukainen SCI-
alue. Uuden kansallispuiston eteläisiä alueita on suojeltu myös eri suojeluohjelmien 
perusteella. 
 

Hallituksen esitys sisältää myös ehdotuksen eräiden luonnonsuojelualueiden 
perustamisesta valtion maille säädetyn lain (83/1938) muutoksen siten, että Pallas-
Ounastunturin kansallispuistoa koskevat kohdat kumotaan. Lain hyväksymiseen on 
liitetty mainitun lain muutos, joka edellyttää vielä vastaavan asetuksen ja 
lehtojensuojeluasetuksen muuttamista kansallispuistolain hyväksymisen lakitekniseksi 
täytäntöönpanemiseksi. Näitä lähinnä teknisiä, tähän asiaan liittyviä muutoksia ei 
käsitellä tässä yhteydessä. 
 

Laatijan sidonnaisuudet. Kirjoittaja ei ole osallistunut lainvalmisteluun. Kirjoittajalla ei 
ole sidonnaisuutta valmistelevaan ministeriöön eikä kansallispuistoalueella 
henkilökohtaisia intressejä. 
 

Laatijan oikeudet. Tämän lausunnon käyttöoikeus on Tunturi-Lapin kunnilla. Muutoin 
lausuntotekstin kopiointi ja osittainenkin lainaaminen edellyttävät laatijan lupaa 
tekijänoikeuslain mukaisesti. 
 

Tämän oikeudellisen lausunnon laatimisessa on käytetty samaa asiaa varten sukututkija, 
insinööri Niilo Tervon laatimaa lausuntoa paikallisen asukkaan oikeuksien historiasta 
kansallispuistoalueella. Sitä koskevat samat tekijänoikeutta ja käyttöoikeutta koskevat 
edellytykset kuin tätäkin lausuntoa. 
Lukuohje. Tämän lausunnon eri osat on kirjoitettu mahdollisuuksien mukaan siten, että 
osat ovat erikseen luettavissa. Lausunnon lopun yhteenveto ei kuitenkaan ole tyhjentävä 
eikä sisällä kaikkia asiaan vaikuttavia pohdintoja ja perusteluja ja toisaalta siinä on 
joitakin vain johtopäätöksissä esille tulevia näkökohtia. 
 

Tätä lausuntoa täydentää kirjoittajan erikseen laatima asiakirja, joka sisältää ehdotuksen 
paikallisen asukkaan oikeuksien turvaamiseksi ja eräitä siihen liittyviä yleis- ja 
erityisperusteluja. Tämä asiakirja konkretisoi tarvittavan lainsäädäntömenettelyn. 
 

Vielä voidaan todeta se, että eduskunnan hyväksymät perustuslakivaliokunnan lausunnot 
ja mietinnöt ovat perustuslain tulkinnan kannalta sitovia myös hallinto- ja 
lainvalmistelukäytännössä. Muiden valiokuntien mietinnöt ovat tulkintaa ohjaavia sen 
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mukaan, mitä eduskunta on omassa vastauksessaan hallituksen esitykseen lausunut 
lausuminaan ("ponsina"). Hallituksen esityksen perustelut ovat oikeuslähteinä heikkoja 
senkin vuoksi, että ne sisältävät poliittisen hallituksen ja ministeriöiden virkamiesten 
esitykseen sisällyttämiä käsityksiä, joiden todennettavuus voi olla heikko ja jotka voivat 
poiketa eduskunnan asiasta lausumasta. Hallituksen esitys sisältää myös runsaasti 
tavoitetyyppisiä ilmaisuja, jotka ovat yleisiä ja pinnallisia, usein ristiriitaisiakin. 
 

Lisäksi on tarpeen huomauttaa, että lain sanamuoto on aina sitovin. Sen tulkintakin 
voidaan nykyään kyseenalaistaa sikäli, että Suomen perustuslain 106 §:n nojalla 
tuomioistuin voi sivuuttaa lain, jos sen sanamuoto on ristiriidassa perustuslain kanssa 
(perustuslain etusija). Edelleen on huomattava, että sitova yhteisöoikeus on ensisijaista ja 
ylemmänasteista kaikkeen kansalliseen oikeuteen nähden. Myös perusoikeuksia voidaan 
soveltaa nykyisin suoraan hallintokäytännössä ja tuomioistuimissa. Perusoikeuksien 
taustalla on lisäksi suoraan Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset, joista ehdottomasti 
tärkein ja velvoittavin on Euroopan ihmisoikeussopimus. Sen tulkinnasta kansallisen 
käsittelyn jälkeen vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka tulkinnat sitovat 
Suomea ja sen kaikkia viranomaisia eduskunta mukaan lukien. Vastaava vaikuttavuus on 
yhteisöoikeuden puolella Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella, etenkin sen antamilla 
ennakkoratkaisuilla, jotka ovat suoraan kansallisesti velvoittavia niiden sisältämän 
yhteisöoikeudellisen laintulkintaratkaisun osalta; ne ovat luonteeltaan yleisiä ja 
abstrakteja tulkintaratkaisuja eivätkä korvaa lopullisia kansallisia tuomioita samassa 
asiassa. 
 

2. Hallituksen esityksen keskeinen sisältö 
 

Lakiesityksen pääasiallista sisältöä käsitellään siltä kannalta, mitä merkitystä sillä on 
tämän oikeudellisen arvion laatimiseen. 
Kaikki paikallisen asukkaan oikeudelliseen asemaan, hallinta-oikeuksiin ja elinkeinoja 
kulttuurioikeuksiin perustuvat asiat on sivuutettu lainvalmistelussa tyystin. 
Lakiesityksessä ei ole käsitelty myöskään vakiintuneita paikallisen asukkaan oikeuksia ja 
niiden siirtymistä uudelle kansallispuistoalueelle perustelujen tai muiden viittausten 
tasolla. Tällainen lainsäädännön valmistelutapa on oikeudellisesti kestämätön tässä 
kirjallisessa arviossa esitetyin perusteluin. 
 

Lakiesitys on niin sanotusti köyhän miehen mallin mukainen. Siinä on yhteensä viisi 
pykälää, jotka käsittelevät kansallispuiston perustamista, sijaintia ja rajoja, 
rauhoitussäännöksiä ja yksityiskohtaista sääntelyä sekä voimaantuloa. Ensin mainittu 
säännös asettaa kansallispuiston nimen ja pääasialliset tavoitteet. Kansallispuisto 
perustetaan Länsi-Lapin edustavan tunturijonon ja alueen metsä- ja suoalueiden ja niillä 
esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä retkeilyä, tutkimusta ja opetusta varten. 
Perustaminen nojautuu luonnonsuojelulain (1096/1996) edellytyksiin. Sijaintia koskeva 
säännös toteaa kansallispuiston sijaitsevan Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Kolarin 
kunnissa. Alueen laajuus on 102.000 hehtaaria. Hallituksen esitykseen on liitetty 
karttaliite alueen rajoista. Perustettavalla kansallispuistoalueella sovellettaisiin 
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luonnonsuojelulain 13-15 §:ien säännöksiä lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 5 ja 8 
kohtia. Lakiesityksen perusteella voitaisiin antaa valtioneuvoston asetus. 
 

Edellä mainittua sääntelyä arvioidaan jäljempänä myös lainsäädäntömenettelylle 
asetettujen vaatimusten kautta. 
 

Lakiesityksessä on todettu, että alue käsittää 102.000 hehtaaria ja että se on valtion 
omistuksessa. Se on pohjois-eteläsuunnassa noin 100 kilometriä pitkä. Siitä on noin 40 % 
uutta kansallispuistoaluetta ehdotetun kansallispuistoalueen eteläosassa. 
 

Hallituksen esityksestä ei ilmene lainkaan perustettavan kansallispuistoalueen 
erityispiirteet. Perustettava kansallispuisto on huomattavan laaja, se sijoittuu keskelle 
asutusta ja aktiivista elinkeinotoimintaa ja sillä on välitön yhteys alueiden kautta 
paikallisen väestön elinkeinojen harjoittamiseen. Luontaiselinkeinot antaa näistä jossain 
määrin suppean kuvan. Elinkeinojen harjoittaminen on mukautettava nykyaikaan. 
Luontaiselinkeinojen edistämisestä säädetään erityislaeilla. 
 

Lakiesityksen yleisperustelut sisältävät selvitystä siitä, mitkä tavoitteet lakiesityksellä on. 
Yleisperustelujen mukaan luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaiset yleiset 
edellytykset perustaa luonnonsuojelualue täyttyvät; luontoarvot ovat vaatimusten 
mukaisia. Myös sen perustamisen erityiset edellytykset eli luonnonsuojelulain 11 §:n 
asettamat edellytykset täyttyvät lakiesityksen yleisperustelujen mukaan. Alue on myös 
luonnonnähtävyys ja yleisen luontoharrastuksen kohde. Luonnonsuojelulain 11 §:n   
mukainen   edellytys   on   myös,   että   alue   on   valtion   omistuksessa. 
Luonnonsuojelualueeseen kuuluvat yksityiset maat eivät ole sinänsä luonnonsuojelun 
este, mutta ne vaikuttavat asiaan eri tavoin. 
 

Lakiesityksen yleisperusteluissa selvitetään myös lakiesityksen voimaantulon 
taloudellisia, organisaatio-ja henkilöstövaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia. Tämä osa 
lakiesitystä on puutteellinen, perusteiltaan pinnallinen ja lainvalmistelun vaatimukset 
vakavalla tavalla sivuuttava. Lakiesityksessä ei ole käsitelty lainsäätämisjärjestystä 
koskevaa puolta. Siinä pitäisi olla kuitenkin kyse paikallisen asukkaan oikeuksien 
turvaamisesta demokratian, oikeusvaltiollisuuden ja perustuslain kunnioittamisen 
hengessä. 
 

Yleisperusteluista voidaan ottaa esille mainitun, paikallisen asukkaan oikeuksien 
täydellisen sivuuttamisen lisäksi eräitä muita, asiaan vaikuttavia seikkoja. 
Kansallispuiston perustaminen ei edellyttäisi yksityisten alueiden hankintaa lakiesityksen 
perustelujen mukaan. Myöhemmin kuitenkin alueen sisään jääviä yksityisiä alueita 
hankittaisiin kansallispuistoalueeseen ainakin 1100 hehtaaria. Hankintoihin sovellettaisiin 
valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 1996 hyväksymää 
luonnonsuojelun rahoitusohjelmaa. Tältä osin paikallisen asukkaan on aiheellista kiistää 
vastoin tahtoaan tämä hankintamahdollisuus, mikäli kyse on paikallisen asukkaan 
kulttuurin ja elannon kannalta olennaisista alueista. On mahdollista, ettei 
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pakkolunastustakaan voida soveltaa alueiden hankintaan juuri kulttuuria koskevien 
perusteiden vuoksi perustuslain asettaman sääntelyn vuoksi. 
 

Kansallispuiston perustamisella väitetään olevan vaikutuksia myös kunnallistalouteen. 
Nämä eivät ole välittömiä vaikutuksia. Kansallispuiston perustaminen ei ole Pallas-
Ounastunturin kansallispuistoa esimerkkinä käyttäen antanut juuri mitään lisäarvoa 
elinkeinoihin. Pääasiallinen syy on ympäristöministeriö, joka on estänyt käytännössä 
kaavoituksen ja muun elinkeinojen kehittämisen kansallispuistoalueella. Tästä samasta 
syystä valtioneuvosto on päättänyt siirtää vuoden 2004 alusta lukien Pallas-Ounastunturin 
kansallispuistoalueen Kittilän kunnasta Muonion kuntaan. 
 

Kunnan kannalta on aiheellista huomauttaa, ettei runsaan kymmenen aktiivisen 
suojeluvuoden aikana ympäristöministeriö ole kyennyt kehittämään minkäänlaista 
suojelutavoitteiden arviointimenettelyä. Erilaisia arvoja ei verrata eikä siihen ole juuri 
osoitettu keinoja ympäristötaloustieteen edellyttämällä tavalla. Tällainen kuntien 
taloudelle ja johtamiselle vieras menettely ja mahdottomuus vaikeuttaa kaiken kaikkiaan 
suojelutavoitteiden merkityksen arviointia. Suojelualueiden kehittämisedellytyksiä ei ole 
turvattu ehdotetussa kansallispuistoissa lainkaan. 
 

Ehdotetun kansallispuistokin säätäminen laajentaisi myös Metsähallituksen alueiden 
hallinnointia. Valtioneuvoston asetuksella (546/2001) on valtion maille perustetut 
kansallispuistot siirretty Metsähallituksen hallintaan. Näin on käynyt Pallas-
Ounastunturin kansallispuistonkin. Ehdotettu kansallispuistoalue siirtäisi sen hallintaan 
Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevat, kansallispuiston eräät laajennusalueet. 
 

Paikallisen väestön oikeuksien kannalta on olennaista havaita, että kansallispuistolain 
valtuutus antaa yksityiskohtaisia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella sisältää myös 
toimivallankäyttöä, joka koskee paikallisen asukkaan välittömiä oikeuksia. Paikallisen 
väestön tulee kiistää tällaisen vallankäyttö asetustasolla, kun laissa ei ole tämän oikeuden 
käyttämiseen mitään täsmällistä, vallan käytön tarkoitusta ja rajoja määrittävää sääntelyä. 
 

Lakiesityksestä ilmenee muun ohessa, että ehdotetulle kansallispuistoalueelle on tarkoitus 
antaa valtioneuvoston asetus. Samassa yhteydessä viitataan lakiesityksen 
yleisperusteluissa, että luonnonsuojelulain 16 §:n nojalla voidaan antaa aluekohtaisia 
poikkeuksia kansallispuiston rauhoitussäännöksiin. Kyse on siis valtioneuvoston 
asetuksen antamasta toimivallasta; siksi on kysyttävä, keitä se koskee ja mikä on 
valtioneuvoston asetuksen suhde luonnonsuojelulain mukaiseen sääntelyyn. 
 

Lakiesityksen 3 §:n rauhoitussäännöksiä koskevassa säännöksessä säädetään ensinnäkin, 
että luonnonsuojelulain (1096/1996) 13-15 §:ien säännöksiä sovelletaan 
kansallispuistoalueella. Poikkeuksena on kuitenkin mainitun lain 14 §:n 1 momentin 5 ja 
8 kohdat. Näistä ensin mainittu sallii laissa mainituin edellytyksin onkimisen ja 
pilkkimisen. Jälkimmäinen kohta ei ole olennainen tämän lausunnon kannalta. 
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Lakiesityksen yleisperusteluista ilmenee, että ehdotetulla kansallispuistoalueella on 
edelleen tarkoitus säilyttää Pallas-Ounastunturin kansallispuistoalueella voimassa olevat 
kalastusrajoitukset (tunturinieriä, Pallasjärven taimenen kutualueet ja luontaisen kannan 
purotaimenalueet). Muutoin on tarkoitus sallia laajemminkin kalastus ja kalastuksenhoito 
tulevassa kansallispuistossa antamalla valtioneuvoston asetus. Valtioneuvoston asetus 
sallisi nimenomaan nämä poikkeukset luonnonsuojelulain 16 §:n mukaisesti. 
Lakiesityksessä ei ole tarkasteltu tätä asiaa paikallisen asukkaan oikeuksien näkökulmasta 
esimerkiksi vaadittavaa säädöstasoa. 
 

Lakiesityksen mukaan kalastus sallittaisiin muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa. 
Metsähallituksen luvalla on tarkoitus sallia kalastus muutoinkin viehekalastus mukaan 
lukien. Metsästyksen osalta todetaan, että tarkoitus on sallia metsästys matkailukeskusten 
läheisyyden ulkopuolella paikallisille asukkaille. Sääntely vastaisi nykytilaa, joka on 
luotu Metsäntutkimuslaitoksen ja Lapin sekä paikallisten riistanhoitoyhdistysten 
suosituksella (sopimuksella) vuonna 1997. Tämä asiaintila on sinänsä tyydyttävä. 
Kun paikallisen väestön oikeudet eivät kuulu Metsähallitukselle, sillä ei tule olla mitään 
sääntelyvaltaa lupamenettelyin tämän suhteen. Paikallisen väestön oikeudet on turvattava 
perusteineen lailla ilman lupamenettelyjä, jotka perustuvat valtion alueiden väitettyyn, 
laissa säädettyyn omistukseen. 
 

3. Hallituksen esityksessä sovellettu lainsäädäntömenettely 
 

Tässä jaksossa arvioidaan uuden kansallispuiston säätämistä koskevaa lakiesitystä 
kahdelta lainsäädäntömenettelyä avartavalta kannalta. Valtioneuvosto on antanut 
lainsäädäntömenettelystä muutamaan kertaan uudistetut ohjeet (HELO), joita tulee 
noudattaa. Toisaalta lakiesityksessä on sovellettu suojelualueiden perustamisessa 
sovellettua sääntelymallia. Säädöstämiselle asetetut vaatimukset eivät täyty 
lakiesityksessä, ja se vaatii edelleen kehittelyä ja erityisesti paikallisen asukkaan 
oikeuksien huomioon ottamista suojelulakeja säädettäessä. Tämä näyttää olleen 
lainvalmistelussa vierasta. Tämä ei ole hyväksyttävää. 
 

Valtioneuvoston hallituksen esityksen laatimisohjeet. Seuraavassa on kommentoitu 
lakiesitystä eräiden valtioneuvoston hallituksen esityksen laatimisohjeita (HELO-ohjeet 
vuodelta 1992, niitä täydentävät taloudelliset vaikutusten arviointiohjeet vuodelta 1998; 
ks. Niemivuo, Kansallinen lainvalmistelu, 1998, 53-) koskevien vaatimusten kautta. 
Hallituksen esityksessä tulee olla nykytilan analyysi. Se tarkoittaa, että hallituksen 
esityksessä esitetään se tietopohja, joka ministeriössä on hankittu säädettävästä asiasta. 
Lakiesitys on tältä osin tyydyttävä, joskin luonnonsuojelulliset perustelut ovat paikoin 
melko pinnallisia ja yleisiä. Etenkin perustettavaa kansallispuistoa koskevat vireillä 
olevat hankkeet ja paikallisen asukkaan oikeudet on ohitettu selostuksitta. Huomattakoon, 
että paikallisen asukkaan oikeudet nimenomaan Suomen ensimmäisessä 
kansallispuistossa ovat olleet asetuksella turvatut. Hallituksen esitysluonnokseen ei 
sisälly kohtaa, jossa paikallisen väestön oikeuksia olisi käsitelty, 
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Kuvaavaa tälle valinnalle on edelleen se, ettei lakiesityksessä käsitellä juurikaan 
hallituksen esityksen toteutumisen vaikutuksia paikalliseen väestöön, sen kulttuuriin ja 
elantomahdollisuuksiin, vaikka paikallinen asukas on välittömästi asianosainen. 
Taloudellisissa vaikutuksissa nämä seikat on jätetty maininnoitta, vaikka 
valtiontaloudellisia vaikutuksia arvioidaankin. Kunnallistaloudellisten vaikutusten 
käsittely ei ole osuvaa erikseen todetulla tavalla. 
 

Lainsäätämisjärjestystä ei käsitellä, vaikka kyse on paikallisen asukkaan perustuslailla 
turvatuista oikeuksista. Hankkeen riippuvuutta muihin esityksiin ei käsitellä. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut ovat niukkoja. Esimerkiksi paikallinen asukas mainitaan 
käytännössä   vain   metsästyksen   sääntelyn   yhteydessä   rauhoitussäännösten 
soveltamista käsiteltäessä. Tämä maininta ei perustu paikallisen asukkaan oikeuksien 
tunnustamiseen ja erittelyyn. 
 

Kuntien kannalta on tärkeää, että sekä paikallisen väestön oikeudet että 
jokamiehenoikeudet voidaan turvata. Nimenomaan viimeksi mainituilla on rakentava 
merkitys matkailuelinkeinolle infrastruktuurin perustana. 
 

Lakiesityksen valtuutus antaa valtioneuvoston asetus ei sisällä perusoikeuksien kannalta 
tärkeää analyysia ja selvitystä. 
 

Koko lakiesityksen suurin ongelma on siis perusoikeuksien sivuuttaminen. Samalla se 
nojaa valtion omistuksen lähtökohtaan, vaikka oikeusministeriö rahoittaa samanaikaisesti 
aivan toisenlaista tutkimusasetelmaa kansallispuistoalueitakin koskien. 
 

Hallituksen esitys ei täytä perusoikeuskäytännön asettamia vaatimuksia. Sen valmistelu ei 
täytä valtioneuvoston hallituksen esitykselle asettamia vaatimuksia. 
 

Yleishavainto lainvalmistelusta on, ettei lakiesitys täytä valtioneuvoston 
säädöstämisohjeiden hallituksen esitykselle asettamia vaatimuksia. Niemivuo on 
asettanut hyvän lainvalmistelun perustaksi seuraavat neljä seikkaa (Niemivuo 1998, 76): 
-poliittinen uudistustahto -
uudistuksen riittävä tietopohja -
lainvalmistelun julkisuus, ja 
-ehdotusten lakitekninen ja kielellinen moitteettomuus. 
 

Näiden kaikkien edellytysten osalta voidaan valmistelun katsoa epäonnistuneen. Etenkin 
perusoikeuksien sivuuttaminen asian valmistelussa, siihen liittyvät kuulemisvirheet ja 
paikallisen asukkaan oikeuksien poliittinen sivuuttaminen ovat vakavia virheitä ja 
puutteita. 
 

Kansallispuistojen sääntely. Kansallispuistoja koskeva sääntelymalli nojaa 
luonnonsuojelulaissa säädettyyn. Sääntely rakentuu siitä, että luonnonsuojelulaissa on 
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säännökset suojelualueista yleensä ja jokainen kansallispuisto perustetaan erillisellä lailla. 
Lakia voidaan täydentää valtioneuvoston antamilla asetuksilla. Jokaisessa 
kansallispuistossa on lisäksi yksityiskohtainen järjestyssääntö ja hoito- ja 
käyttösuunnitelma. 
 

Tämä toteutusmalli on hyväksytty luonnonsuojelulakia säädettäessä (hallituksen esitys 
79/1996 vp., laki 1096/1996). Sen vuoksi on tarpeen tarkastella ja kommentoida   
perustuslakivaliokunnan   lausuntoa   (21/1996   vp.)   hallituksen 
esityksestä paikallisen asukkaan oikeuksien näkökannalta. Siitä voidaan todeta seuraavat 
seikat tämän arvion sisältöön liittyen. 
 

Luonnonsuojelulaissa ei ole paikallisen asukkaan oikeuksia turvaavia säännöksiä, mikä 
on hämmentävää. Joitakin sellaisia säännöksiä voidaan todeta alemmanasteisista 
suojelusäännöksistä ja Metsähallituksen toimintaa ohjaavista säännöksistä, joskin 
viimeksi mainitut ovat muutospaineen alaisia ja koskevat vain rajoitettua näkökulmaa. 
 

Säädöstamistavan mukaan paikallisen asukkaan oikeuksista ei voida säätää yleislailla. 
Näiden oikeuksien pätevyys ja voimassaolo perustuvat vakiintuneesti voimassa olevaan 
oikeusjärjestykseen, jonka perusteella oikeudet voidaan selvittää ja todeta. Eduskunnalla 
ei ole edes kattavasti mahdollisuutta säännellä paikallisen asukkaan oikeuksia esimerkiksi 
sivuuttamalla asiakirjaselvitys. Oikeuksien elämäntapaan ja kulttuuriin sidottu luonne 
rajoittavat valtion lainsäädäntövallan toimivaltuuksia. Kenenkään muun oikeudet eivät 
voi estää paikallisen asukkaan oikeuksien selvittämistä ja toteamista. Toisaalta 
vaatimukset kohdistuvat valtioon, joten kenenkään suojattujen oikeuksien riistämisestä tai 
luovuttamisesta ei ole kyse. 
 

Vakiintuneen perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan yksilön oikeuksista on 
säädettävä aina lain tasolla; tämä vaatimus seuraa suoraan perustuslaista. Siitä seuraa 
myös muita asioita. On myös ajateltavissa, ettei ehdotettu kansallispuistolaki vaikuta 
lainkaan paikallisen asukkaan oikeuksiin. Tällöin kansallispuistolaki voitaisiin säätää 
ilman erityissäännöstä. Näin ei ole. 
 

Perustuslakivaliokunnan toimintaperiaatteet. Perustuslakivaliokunnan käytännöstä 
voidaan sivujuonteena yleisesti todeta, että se perustuu reaalisiin argumentteihin ja 
perustuslakivaliokunnan aiempaan käytäntöön. Sen ohjausvaikutus näyttää jossain määrin 
heikentyneen tuoreen historian tarkastelun kautta arvioituna. Perustuslakivaliokunta on 
ollut melko sidottu omaksumiinsa oppeihin ja tulkintakäsityksiin, mitä kautta on syntynyt 
tietty linja tai johdonmukaisuus. Perusoikeuksien tulkinta on lähentynyt kuitenkin 
kansainvälistä käytäntöä Suomea sitovien yleissopimusten vaikutuksen kautta. 
Yhteisöoikeudelliset tulkinnat ovat tulleet uusina vaikutteina tehtäviin linjauksiin (Veli-
Pekka Hautamäki, Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta, 2002, erityisesti kirjan 5. Luku 
johtopäätöksineen). Suomen perusoikeuksien kuten perustuslainkin tulkintaa on pidetty 
asiantuntijavaltaisena argumentoitaessa perustuslakivaliokunnan tulkintaratkaisuja. Tämä 
puoli sisältää samalla paradoksin ainakin siinä, että asiantuntijavalta on keskittynyt, 
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valittuja oppeja voidaan soveltaa jäykästi uudesta tutkimustiedosta poiketen, 
perusoikeuksien reaalinen toteutus jää usein doktrinaalista tulkintaa heikommaksi ja 
asiantuntijuuden ja etujärjestön edustamisen välinen ero on yleisesti hämärtynyt 
eduskunnassa myös asiantuntijoiden käytössä perustuslakivaliokunnassa. Näin on käynyt 
aina vuoden 2002 lopulle saakka paikallisen asukkaan oikeuksien 
vahvistamisvaatimusten 

 

käsittelyssä. Vasta tuolloin perustuslakivaliokunta lähti pätevän, riippumattoman 
tutkimuksen tarpeesta maanomistusta ja paikallisen asukkaan oikeuksien oikeustilaa 
koskevissa kysymyksissä. Aiemmin se vain totesi toistuvasti oikeustilan olevan tältä osin 
selvittämättömän tai avoimen. 
 

Vanhastaan Pallas-Ounastunturin kansallispuistolaki on turvannut paikallisen asukkaan 
oikeudet tässä lausunnossa erikseen todetulla tavalla. Ne eivät ole kadonneet minnekään, 
eikä niistä ole kukaan luopunut. Tilanne on päinvastainen. Siksi näiden eduskunnan jo 
kansallispuiston perustamisessa tunnustamien ja asetuksella sittemmin vahvistettujen 
oikeuksien tulee näkyä myös ehdotetussa kansallispuistoteissa erityisesti, kun otetaan 
huomioon perusoikeuksien sääntelyn ja tulkinnan kehitys sekä sitä kautta syntyneet 
perustuslailliset vaatimukset ja käytännöt. 
 

Suojelualueilla harjoitettujen luontaiselinkeinojen osalta voidaan todeta säädetyn 
perustuslain ja perusoikeuksien tulkinnan kannalta vielä seuraavaa. Elinkeinojen 
harjoittamisoikeudella on myös perusoikeuden asema. Kysymykseen tulevat elinkeinot 
ovat lisäksi yksinomaan yhteisöjen toimivallan piirissä. Siten luontaiselinkeinoihin 
vaikuttavat kaikki, olennaiset säädökset on neuvoteltava komission kanssa, ja ne on 
notifioitava komissiolle tämän hyväksyttäviksi, jotta ne voivat tulla kansallisesti 
voimaan. Nämä vaatimukset vaikuttavat toisaalta esimerkiksi luonnonsuojelulain 
mukaisten yleisten rajoitusten asettamiseen lainsäädäntöön, ja toisaalta ne vaikuttavat 
missä tahansa yksittäisessä tapauksessa, jos suojelun voidaan katsoa vaarantavan 
suojelualueelle soveltuvien elinkeinojen harjoittamista. Tämän kysymyksenasettelun 
erityiskysymys on se, miten ja millaisin edellytyksin matkailuelinkeinoa voidaan 
harjoittaa erilaisilla suojelualueilla. Nykykäytännössä tämä on jäänyt jossain määrin 
sekavan, kilpailuoikeudellisiakin ongelmia sisältävän käytännön varaan. 
 

Huomattakoon, ettei luonnonsuojelulaissa käsitellä erikseen suojelualueelle ominaisten 
elinkeinojen harjoittamisoikeutta. Tämä kysymys on siten yksittäisen lain 
säätämiskysymys ja edellyttää asianosaisilta valveutuneisuutta. Suomessa on oltu tässä 
suhteessa kovin passiivisia näiden rajojen määrittelemisessä. Viittaaminen 
luonnonsuojelulakiin ei riitä vastaukseksi. 
 

Yhteenveto sääntelymallista. Voimassa olevan luonnonsuojelulain mukainen 
sääntelymalli kansallispuiston perustamiseksi on yksinkertaisuudessaan seuraava. 



 

 

Luonnonsuojelulaissa määritetään kansallispuistojen perustamisen suunnitelmallisuus, 
kansallispuistojen perustamisen yleiset ja erityiset edellytykset, kansallispuistoissa 
sallittu ja kielletty toiminta ja rauhoitussäännösten soveltaminen. Kansallispuisto voidaan 
perustaa vain lain asettamien arvojen täyttyessä valtion omistamalle alueelle. Jokainen 
kansallispuisto perustetaan erillislailla luonnonsuojelulain asettamien edellytysten 
osoittamilla edellytyksillä. Erillislakia 
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Luonnonsuojelulain säätämisen vaikutuksia. Luonnonsuojelulaki tuli voidaan vuoden 
1997 alussa. Lain voimaantulosäännösten mukaan aiemmat luonnonsuojelualueiden 
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perustamispäätökset jäivät voimaan. Samoin jäivät voimaan niiden nojalla annetut 
aiemmat rauhoitussäännökset, ellei niitä erikseen kumottu tai muutettu. 
Luonnonsuojelulain 76 §:n siirtymäsäännöksen mukaan jäivät voimaan eräät aiemmat 
aiemman lain nojalla annetut asetukset ja päätökset. Niitä ei korvaa kokonaan annettu 
luonnonsuojeluasetus (160/1997). 
 

Luonnonsuojelulakia koskevassa hallituksen esityksessä 79/1996 vp. (sivu 51) on 
nimenomaan todettu, etteivät aiemman lain nojalla asetetut poikkeukset muutu uuden 
luonnonsuojelulain hyväksymisessä. Luontaiselinkeino-oikeudet suojelualueella säilyvät 
entisinä, joskin viitataan mahdollisuuteen tarkistaa niitä jatkossa. Todettakoon, ettei 
tällaista tarkistusta voida tehdä ilman lain muutosta, jos kyse on oikeuksien 
kaventamisesta. Hallituksen esitys ei sido, joten sanamuodot ovat usein väljiä ja 
oikeudellisesti kestämättömiä. Luontaiselinkeinojen ja elinkeinojen harjoittamisen 
oikeudesta on jo edellä todettu, että jälkimmäisen merkityssisältö voi olla laajempi ja 
kattaa luontaiselinkeinojen harjoittamisen nykymuotoisena. 
 

Luonnonsuojelulaissa on säädetty kansallispuistojen rauhoituksesta. Lain 13 § asettaa 
rauhoituksen eli kieltää tietyt toiminnat. Lain 14 § puolestaan mahdollistaa eräin 
perustein poikkeukset. Lain 15 §:n nojalla voidaan antaa lisäksi eräisiin toimiin lupia. 
Tältä osin sääntelymalli ei ota lainkaan huomioon sitä mahdollisuutta, että paikallisella 
asukkaalla on suojattuja oikeuksia. Siten näistä pitää toisaalla tässä arviossa osoitetulla 
tavalla päättää samoin kuin niihin liittyvästä asetuksenantovallasta. 
 

Sääntelymallissa on keskeinen asema kansallispuistokohtaisilla järjestyssäännöillä, 
joiden asettamat liikkumis- ja muut rajoitukset ovat sitovia. Lisäksi kansallispuiston 
kehittämistä varten hyväksytään ohjelma, jota kutsutaan hoito- ja käyttösuunnitelmaksi. 
Tämä enemmänkin kokoaa periaatteita ja sääntöjä sekä esittää kehittämistoimia 
suunnitelmakauden vuosille kuin on säädös. Järjestyssääntö tai hoito- ja 
käyttösuunnitelma eivät sovellu lainkaan paikallisen väestön oikeuksien sääntelyyn tai 
sen perustaksi. Sama pätee sinänsä hallituksen esitykseen annetun eduskunnan 
vastauksen yksinomaan perustelutason perustelujen vaikuttavuuteen. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksien kannalta korostuvat perustuslain ja perusoikeuksien 
tulkinnalle asettavat vaatimukset. Joiltain osin näyttää olevan menettelyjen 
tarkistustarvetta vuonna 2000 voimaan tulleen Suomen perustuslain säännösten vuoksi. 
Näitä käsitellään erikseen jäljempänä. 
Lakiesityksen perustuslakikysymyksiä. Perustuslain soveltamista ja tulkintaa koskevat 
ainakin seuraavat kysymykset: 
-vaatimukset lain tasosta ja säännösten täsmällisyydestä, kun säädetään paikallisen 
asukkaan oikeuksista suojelualueella 
-vaatimukset valtioneuvoston asetuksenantovallan laajuudesta ja sääntelyn sanamuotojen 
täsmällisyydestä ja asetuksen antamien valtuuksien hyväksyttävyydestä 
-periaatteet, jotka ohjaavat sääntelyn kattavuutta paikallisen asukkaan oikeuksien 
turvaamiseksi, ja 



 

 

-periaatteet, joita voidaan soveltaa jokamiehenoikeuksien määrittelyyn suojelualueilla. 
 

Luonnonsuojelulain säätämisellä ei ole annettu valtuuksia poiketa perusoikeussuojan 
piiriin kuuluvista asioista, koskivat ne sitten mitä tahansa. Tällainen tilanne ratkaistaan 
aina perustuslakivaliokunnan kannanotoin säädettävän lain käsittelyssä. 
 

Perusoikeuksien tulkintaperiaatteet. Perustuslakivaliokunnan kannanotoista voidaan 
johtopäätöksinä todeta seuraavaa (viittaus erityisesti perustuslakivaliokunnan 
mietintöön 25/1994 vp. perusoikeusuudistuksesta, joka on tullut edelleen osaksi Suomen 
perustuslakia perustuslain kokonaisuudistuksessa). Perusoikeuksien sääntelyn pitää 
tapahtua lailla. Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. 
Tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia 
alemmalle säädöstasolle. Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti 
määriteltyjä (käytännöstä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunnot 15/1993 vp., 
19/1994 vp. ja 1, 12 ja 15/1996 vp.). Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. 
Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä, yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. 
Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä samalla tavalla sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen että perustuslain perusoikeuksien tulkinnassa. Tavallisella lailla 
ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvia rajoituksia. Rajoitusten tulee olla 
suhteellisuusvaatimuksen mukaisia eli niitä voidaan asettaa vain hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Perusoikeuksia rajoitettaessa on oltava saatavilla riittävät 
oikeusturvajärj estelyt. 
 

Perusoikeudet eroavat keskenään siinä, että joidenkin osalta lainsäätäjä on sallinut 
laajemman toimivallan perusoikeuden rajoittamiseen yleensä samalla lisäkriteereitä 
asettaen (omaisuudensuoja); tätä kutsutaan kvalifioiduksi lakivaraukseksi. Viranomaisilla 
on velvollisuus edistää perusoikeuksien toteutumista; niiden on valittava tulkinta- tai 
epäselvissä tilanteissa sellainen tulkinta, joka on perusoikeusmyönteinen. 
 

Lakiesitystä arvioitaessa edellä mainitut vakiintuneet perusoikeuksien tulkintaa ohjaavat 
periaatteet toteutuvat huonosti - jos ollenkaan. Siksi lakiesityksen jatkovalmistelulta 
voidaan odottaa periaatteellisia ja suuria muutoksia. Selvää on, että paikallisen asukkaan 
oikeuksien sääntelyn ja niiden rajoittamisen kaikkien perusteiden tulee olla laissa; 
asetusta ei voida käyttää. Lisäksi voidaan todeta alla mainituin tavoin, että asetusta 
alemmanasteisia säännöksiä ei voida käyttää rajoittamaan paikallisen asukkaan 
oikeuksia. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota Suomen perustuslain 
asetuksenantovaltaa koskeviin muutoksiin. 
 

Valtioneuvoston asetuksenantovallan käyttö. Suomen perustuslain 80 § on muuttanut 
asetuksenantovaltaa koskevia perustuslaillisia säännöksiä maaliskuusta 2000 lukien 
(Ilkka Saraviita, Perustuslaki 2000 (2000), 380-386 ja perustuslakivaliokunnan mietintö 
10/1998 vp., 23 ja hallituksen esitys 1/1998 vp., 130-133). Perustuslaki rajoittaa 
lainsäädäntövallan delegointia asetustasolle. Perusoikeuksien vuoksi tietyt asiat on 
säädettävä aina lailla. Perustuslain mukaan muun muassa perusoikeuksista ja kansalaisten 
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velvollisuuksista on säädettävä aina lailla. Näissä asioissa eduskunta ei voi hyväksyä 
lailla valtuuttavia säännöksiä päätösvallan delegointiin. Yleensä päätösvallan 
delegointimahdollisuus on joko perustuslain nojalla tai erityislain valtuutuksen nojalla. 
Lainsäädäntövallan edelleendelegointiin (subdelegointiin) suhtaudutaan pidättyvästi (ks. 
myös perustuslakivaliokunnan lausunnot 23/1994 vp. ja 26/1996 vp.). Asetuksia voidaan 
käyttää vain vähäisten yksityiskohtien sääntelyyn; tällaista asetuksenantovaltaa ei voida 
antaa lainkaan virkamiehille vaan vain valtioneuvostolle ja ministeriössä ministerille. 
 

Havaintoja. Edellä mainittujen valtiosääntöisten periaatteiden nojalla voidaan todeta, 
että paikallisen asukkaan oikeuksien olennainen sääntely on oltava laissa; vain vähäisiä 
asioita voidaan säännellä asetuksella eikä sen alemmanasteisilla säännöksillä lainkaan. 
Tämän vuoksi ja erityisesti kun otetaan huomioon, että mainittu säännös on tullut 
voimaan luonnonsuojelulain säätämisen jälkeen, on todettava, ettei lakiesityksen 
sääntelymalli ole nykyisen perustuslain mukainen. Perustuslakivaliokunta on tällaisten 
muutostapausten ja -tarpeiden varalta edellyttänyt, että säännöksiä muutetaan, kun lakeja 
muutenkin muutetaan. Paikallisen asukkaan oikeudet edellyttävät, että lakiesitys 
muutetaan perustuslain edellyttämällä tavalla. Järjestyssääntöä ei voida käyttää 
oikeudellisesti sitovana perussäädöksenä lainkaan paikallisen asukkaan oikeuksien 
rajoittamiseen. Sama pätee kansallispuistokohtaiseen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka 
muutenkin on vain suunnitelma ja tietolähde ilman normiluonnetta. 
 

Jokamiehenoikeuksien käyttö suojelualueella. Jokamiehenoikeudet eivät ole 
vakiintuneen tavan mukaan perustuslain suojaamia; vain eräiltä osin ne ovat 
perusoikeuksien suojan piirissä (onkimis- ja pilkkioikeus). Perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä jokamiehenoikeuksille ei haluttu antaa perusoikeuksien asemaa. Siten 
jokamiehenoikeuksia voidaan rajoittaa lakivaatimuksesta poiketen alemmanasteisin 
säännöksin. Kunnille ja matkailuelinkeinolle jokamiehenoikeuksien merkitys on niihin 
kohdistuvien paineiden vuoksi vain kasvanut. 
 

Jokamiehenoikeudet ovat lakiin, maan tapaan ja käytäntöön perustuvia toisen alueeseen 
kohdistuvia eräänlaisia käyttö- ja nautintaoikeuksia. Luonteeltaan jokamiehenoikeudet 
ovat yksilönoikeuksia eikä niitä ole tarkoitettu kaupallisen toiminnan perustaksi. 
 

Suojelualueiden järjestyssäännöillä voidaan luonnonsuojelulain nojalla rajoittaa 
liikkumista ja eräitä muita jokamiehenoikeuksia. Luonnonsuojelulaista puuttuvat 
jokamiehenoikeuksia turvaavat säännökset. Sen sijaan luonnonsuojelulain liikkumisen 
sääntelyssä ja laajemminkin näyttävät rajoitukset kohdistuvan ensi sijassa juuri 
jokamiehenoikeuksien käyttäjään, joka voi olla periaatteessa kuka tahansa. 
Metsähallituksen liikelaitoksen toimintaa koskevista vaatimuksista kohdistuu 
jokamiehenoikeuksiin merkittäviä uhkia; niihin viitataan myös alajaksossa 6. 
 

Ehdotettu kansallispuistolaki ei turvaa erityisesti jokamiehenoikeuksia niihin 
kohdistuvien uhkien vaatimalla tavalla. 
 



 

 

4. Pallas-Ounastunturin kansallispuistolaki ja -asetus 
4.1. Pallas-Ounastunturin kansallispuistolain säätämisen edellytykset 
 

Pallas-Ounastunturin kansallispuistolaki on Suomessa ensimmäinen lajiaan. Se säädettiin 
erinäisten vaiheiden jälkeen vuoden 1937 valtiopäivillä (hallituksen esitys 96/1937 vp. ja 
sitä edeltänyt hallituksen esitys 90/1935 vp.). Ensimmäinen esitys ei edennyt 
hyväksymiseen saakka valtiopäivien päättymisen vuoksi. Jo tätä ennen ensimmäinen laki 
asiasta säädettiin 1920-luvulla, mutta se ei koskaan tullut voimaan tasavallan presidentin 
jätettyä sen vahvistamatta 27.6.1928 korkeimman oikeuden kielteisen lausunnon 
perusteella (ks. komiteanmietintö 1931:7, 4-5). Eduskunnan edellyttämä jatkovalmistelu 
perustui sittemmin luonnonsuojelulain (1923) perustaan. 
 

Kansallispuistoa koskevassa hallituksen esityksessä tuotiin esiin, että kansallispuisto 
voidaan perustaa kiistattomasti valtionmaille. Lailla ei haluttu kuitenkaan vaikeuttaa 
isojaon tilusjärjestelyjä (17 §). Lakia säädettäessä haluttiin myös varmistaa asukkaiden 
käyttöoikeudet, metsästys- ja kalastusmahdollisuudet, minkä jälkeen laki saatettiin 
hyväksyä "ilman oikeudellisia epäilyksiä" kuten asia ilmaistiin hallituksen esityksessä 
(96/1937 vp., 2). 
 

Hallituksen esitys perustui professori Kyösti Haatajan johtaman luonnonsuojelukomitean 
työskentelyyn. Komitean työskentelystä selviää, että korkeimman oikeuden kritiikki 
haluttiin ottaa huomioon, mutta ei haluttu loukata väestön taloudellisia oikeuksia. Tältä 
pohjalta hallituksen esitykseen hyväksyttiin seuraavat keskeiset periaatteet. 
 

Talollisten niittyjä haluttiin jättää kansallispuistoalueen ulkopuolelle taloudellisen käytön 
turvaamiseksi. Kansallispuiston perustamisessa haluttiin säilyttää nautintaoikeudet ja 
väestön oikeus kotitarvepuun ottamiseen. Porojen ja muiden kotieläinten kesä- ja 
talvilaiduntaminen sallittiin. Haluttiin kaikin tavoin varmistaa myös matkailijoille 
mahdollisuus vesien käyttöön ja kalastukseen. Metsien talouskäyttö katsottiin 
hyväksyttäväksi, jos se on luonnonsuojelun taipeet huomioon ottaen mahdollista. 
Perustettavan kansallispuistoalueen rajankäynti toimitettiinkin paikallisten asukkaiden ja 
viranomaisten neuvottelujen jälkeen. 
 

Haatajan komitean selvityksen mukaan perustettavalla kansallispuistoalueella ei saanut 
olla suurempaa merkitystä asutusmahdollisuuksien kannalta. Enontekiön kunnan 
asukkaat saattoivat valmisteluvaiheessa esittää kantojaan Haatajan komitealle. Tältä 
pohjalta eduskunnassa ensimmäistä hallituksen esitystä käsitellyt laki- ja 
talousvaliokunta esitti mietinnössään 13/1935 vp. huomattavia supistuksia, mutta ne eivät 
toteutuneet hallituksen toisessa esityksessä. 
 

Hallitus korosti hallituksen esityksessä nimenomaan sitä, että suojelualueelle voidaan 
luonnonsuojelulain 4 §:n nojalla säätää asetuksella poikkeuksia, jotka ovat alueella tai 
sen lähistöllä asuvan väestön tai paimentolaislappalaisten edun kannalta tarpeellisia tai 
jotka muuten havaitaan tarpeellisiksi. Hallituksen esitys korosti jo 1923 
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luonnonsuojelulain valmistelun tavoin suojelun vaikutuksia väestön taloudellisiin oloihin 
ja toimeentulon ehtoihin. 
 

Tämän perusteella säädettiin jo 1938 asetuksella huomattavia poikkeuksia 
kansallispuistolakiin. Tästä selkein osoitus on Pallaksen matkailuhotelli ja rinteet. 
Eduskunnan kannanotot ovat sitoneet viranomaisia puiston kehittämisessä. Asetuksessa 
(932/1981) eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja 
luonnonpuistoista on säädetty vanhastaan kansallispuistojen sallitusta ja kielletystä 
toiminnasta. Silloisen luonnonsuojelulain säännökset olivat tässä suhteessa niukkoja. 
Valtion omistuksen vuoksi säädösperusta on voinut olla asetus, joka vastaa nykyistä 
valtioneuvoston asetusta. Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa on paikallisen väestön 
oikeuksista säädetty erityisesti mainitun asetuksen muutoksilla 117/1989 ja 583/1991. 
Asetusta on muutettu muussakin tarkoituksessa. 
 

Kuvatut, paikallisen asukkaan oikeudet eivät ole hävinneet eikä lakanneet. Ne on 
turvattava paikalliselle asukkaalle edelleen. Voidaan vain todeta, että paikallisen 
asukkaan oikeuksien turvaamiselle lailla ovat tukea ja lisäpontta antaneet 
perusoikeuksien kehitys, perusoikeuksien tulkinta, laintasoisen sääntelyn vaatimus ja 
erityisesti viime vuosien aikana asiakirjain kautta vahvistuneet paikallisen asukkaan 
oikeudet, joista nyt on kyse. 
 

Nykyisen kansallispuistokin säätäminen osoittaa erinomaisella tavalla, ettei lakeja ole 
voitu säätää ilman väestön elinolojen ja ehtojen huomioon ottamista. Näyttääkin siltä, 
että muodollinen ja perustuslaillinen perusoikeuksien vahvistuminen ei yllä tai ole 
yltänyt samaan kuin eduskunnan suorat, omat kannanotot. 
 

Paikallisten asukkaiden onkin vaadittava oikeuksiensa tunnustamisen saattamista osaksi 
perustettavan kansallispuistokin olennaista sisältöä. 
 

Samalla on aiheellista korostaa, ettei nykyisen luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla 
annettavia, oikeudellisesti sitovia järjestyssääntöjä tai saman lain 19 §:n mukaisia, 
suojelualueen toteuttamista yleisesti ohjaavia hoito- ja käyttösuunnitelmia voida käyttää 
paikallisen väestön perustuslailla turvattujen oikeuksien rajoittamiseen ja kaventamiseen 
ilman täsmällistä, tarkkarajaista tätä asiaa koskevaa lain säännöstä voimassa olevan 
perustuslain 80 §:n asettamien edellytysten vuoksi. Pallas-Ounastunturin kansallispuistoa 
koskevaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa on sovellettu vuodesta 1998; suunnitelma on 
laadittu vuoteen 2017 asti. Kansallispuistoa koskeva järjestyssääntö on tullut voimaan 
1997 alusta lukien. 
 

Voimassa oleva sääntely ja hoito- ja käyttösuunnitelma antavat sinänsä kattavan ja 
ajanmukaisen kuvan kansallispuistosta alueineen, erilaisine oikeuksineen ja 
palveluvarustuksineen. Reitistöjä pidetään ajanmukaisina ja varustelutasoa hyvänä 
esimerkiksi voimassa olevan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan. Voimassa olevan 
luonnonsuojelulain antamat valtuudet antaa järjestyssäännöin ja suunnitelmin 



 

 

kansallispuistoa koskevia sääntöjä on pätevä, kun kyse on jokamiehenoikeuksista. Niillä 
ei ole perusoikeussuojaa. Sen vuoksi voimassa olevan perustuslain mukaan 
kansallispuistoja koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä on muutettava vastaamaan 
perustuslain vaatimuksia. 
 

Ehdotettu kansallispuistolakiesitys lähtee selkeästi valtion omistuksesta. Siksi sääntelyn 
tämä peruste on kiistettävä tässä yhteydessä. Hankittu asiakirjaselvitys koko 
kansallispuistoalueelta osoittaa, että paikallisen asukkaan oikeudet ovat niin vahvat, ettei 
sääntelyn perustaksi oletettua valtion omistusta perinteisellä tavalla välttämättä olekaan 
ehdotetulla kansallispuistoalueella. Ellei tätä kiistetä nyt, vaadittujen oikeuksien kannalta 
myöhempi hetki voi olla hankalampi, vaikka oikeudellisesti estettä myöhemmänkään 
ajankohdan käyttämiseen ei ole. Samalla kiistetään lakiesityksen malli, että asia voidaan 
hoitaa valtion alueille perustettavia suojelualueita koskevan lain muutoksella. 
4.2.   Analogia Urho Kekkosen kansallispuistotein säätämiseen 
 

Urho Kekkosen kansallispuisto on yhdessä Lemmenjoen ja nyt säädettävänä olevan 
kansallispuiston kanssa Suomen suurimmat kansallispuistot. Urho Kekkosen 
kansallispuiston säätäminen on hyvä esimerkki eri tavoin oikeudellisista ongelmista, joita 
kansallispuistokohtaisen lain säätämiseen kytkeytyy. Urho Kekkosen kansallispuistotein 
säätäminen tarjoaakin hyvän perustan perustuslakivaliokunnan vetämien linjausten 
arviointiin. 
 

Urho Kekkosen kansallispuiston perustaminen (laki ja asetus 228-229/1983, hallituksen 
esitys 8/1982 vp.) jälki vaiheineen on siis hyvä esimerkki monella tavalla. Tässä ei 
käsitellä niitä lupauksia ja kompensaatioita, joita alueelle on luvattu menetettyjen 
työpaikkojen vuoksi tai joita on saatu. Seuraavassa on käsitelty vain paikallisen asukkaan 
oikeuksiin liittyviä säännöksiä kansallispuistolainsäädännöstä. 
 

Laissa on nimenomaan säädetty sekä kansallispuistojen perustamisen aiheuttamien 
työpaikkojen kompensaatioista valtion varoin (2,2 §) että paikallisten asukkaiden 
harjoittamien elinkeinojen oikeudesta (6,2 §). Asetuksella on lisäksi säädetty muun 
muassa Iisakkipään laskettelualueen käytöstä ja rakentamisesta (2,2 §). Tässä suhteessa 
kansallispuistolakia ja -asetusta voidaan pitää kokonaisuudessaan edistyksellisenä 
sääntelymallina. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunto 9/1982 vp. on valaiseva. Valiokunta katsoi aiempaan 
(vastaavaan ensimmäiseen) lausuntoonsa 7/1978 vp. vedoten, että saamelaisalueella 
luontaiselinkeinoista huomattavan osan toimeentulonsa saavilla, maata omistamattomilla 
on kunnassa olevilla valtion maa- ja vesialueilla vähintään nautintaperusteinen oikeus, 
joka oli silloisen hallitusmuodon omaisuudensuojan piirissä varallisuusarvoisena 
etuutena. 
 

Perustuslakivaliokunta totesi myös, ettei kansallispuistoalueella voida soveltaa muita 
rajoituksia kuin mitä luonnonsuojelulain nojalla on mahdollista. Valiokunta ei katsonut 
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loukatun yksityistä oikeutta, kun kansallispuistoalueeseen luettiin myös yksityisiä alueita 
edellyttäen, että alue siirtyy valtion omistukseen. 
 

Talous- ja sosiaalivaliokunta katsoi mietinnössään 24/1982 vp. puolestaan, ettei 
kansallispuiston luonnonsuojeluarvojen säilyttäminen voi olla esteenä sellaisille metsien 
hoitotoimille, jotka sopeutuvat kansallispuiston tarkoitukseen sen luonteen siitä 
kärsimättä. 
 

Valtiopäiväasiakirjoista ilmenee selkeästi, mitä elinkeinoja tarkoitetaan laissa. 
Valtiopäiväasiakirjat tulkintoineen sitovat viranomaisia. Jokainen kansallispuistolaki on 
erillinen ja sen lainvalmistelussa esille tulleet perustelut ja tehdyt poikkeukset ovat 
lakikohtaisia ja sellaisina viranomaisia sitovia. Lakien hyväksyminen ei ole täysin 
samanlainen prosessi hyväksyttäessä eri kansallispuistoja koskevia lakeja. 
 

Kansallispuistojen perustamista koskevia perustuslakivaliokunnan lausumia tukee myös 
sen antama lausunto 6/1990 vp. erämaalakia koskevasta hallituksen esityksestä (42/1990 
vp.). Sen mukaan erämaalaki ei estä paikallista väestöä harjoittamasta metsästystä, 
kalastusta ja poronhoitoa eikä muitakaan niihin rinnastettavia perinteisiä alueen 
käyttömuotoja. Erämaita koskevilla suunnitelmilla ei saisi antaa alueen käyttäjiä 
koskevia määräyksiä saman lausunnon mukaan. 
 

Kolin kansallispuiston perustamista koskevassa lausunnossaan 17/1990 vp. (hallituksen 
esityksestä 307/1990 vp.) perustuslakivaliokunta on todennut, ettei kyseisellä lailla ole 
välittömiä oikeusvaikutuksia kansallispuiston sisällä oleviin maata omistaviin yksityisiin. 
Mikäli tällaisia rasite- ja muita vastaavia oikeuksia on, kansallispuiston perustaminen ei 
rajoita näitä oikeuksia, joten omaisuudensuojaa ei loukata. Samalla 
perustuslakivaliokunta luo linjaa toteamalla, että esimerkiksi kansallispuistoalueen 
tieyhteyksistä tulisi antaa asetuksella turvaavat säännökset. 
 

Vielä voidaan sivuta paikallisen asukkaan oikeuksien kannalta erästä 
perustuslakivaliokunnan mietintöä, nimittäin perustuslakivaliokunnan lausuntoa 8/1986 
vp. koskiensuojelulaista (hallituksen esitys 25/1986 vp.). Siinä perustuslakivaliokunta 
edellyttää, että oikeuksien haltijoiden oikeudenkäyntikulut on korvattava, mikäli ne ovat 
syntyneet korvausten vaatimisesta vesivoiman omistuksen tai käyttöoikeuden 
menettämisen vuoksi. Lisäksi perustuslakivaliokunta on katsonut, että Suomen ja Ruotsin 
(rajajokisopimus vuodelta 1971) ja Suomen ja Norjan (rajajokisopimus vuodelta 1980) 
välisten sopimusten tarkoituksena on rajavesistöjen suojeleminen, mikä tarkoittaa 
luonnonolosuhteiden säilyttämistä ja rajaseudun asukkaiden etujen turvaamista. Suojelua 
koskevat periaatepäätökset ovat kummassakin maassa ohjaavia, mutta Suomen puolella 
ei valiokunnan mukaan ryhdytä vesivoiman rakentamiseen. Sittemmin rajajoki on 
siirtymässä Suomen osalta Natura 2000 -verkoston osaksi. 
 

5. Paikallisen asukkaan oikeudet ja ehdotettu kansallispuistolaki 
5.1. Paikallisen asukkaan oikeudet: yleisarviointia Kittilään kuuluvaa, nykyistä 



 

 

kansallispuistoaluetta esimerkkinä käyttäen 
 

Paikallisen väestön oikeuksilla ymmärrettiin oikeudenkäytössä pääasiassa aiemmin vain 
valtion tunnustamia oikeuksia. Näitä ovat olleet parin vuosikymmenen ajan 
saamelaisalueella luontaiselinkeinoista pääasiassa elantonsa saaneiden oikeus käyttää 
valtion maita ja vesiä. Nämä oikeudet valtio on tunnustanut yksipuolisesti ja 
saamelaisille alkuperäiskansan aseman (ks. perustuslain 17 §:n 3 momentti) perusteella. 
Tämä ei ole perustunut historialliseen, riittävän selvään selvitykseen, minkä 
perustuslakivaliokunta on todennut monta kertaa eri yhteyksissä. 
Paikallisella väestöllä on ollut myös historiallisia oikeuksia eri lakien perusteella. Näiden 
nautintojen mukaisia oikeuksia on vahvistettu esimerkiksi vesipiirien 
rajaoikeudenkäynneissä Enontekiöllä ja Muoniossa. Ne on siten vahvistettu 
toimitusmenettelyissä. Ne koskevat ennen kaikkea kalastusoikeutta ja siihen liittyviä 
muita oikeuksia. 
 

Tässä paikallisen asukkaan oikeuksilla tarkoitetaan alkuperäisiä, vanhoja ja vahvoja 
paikallisen väestön oikeuksia saamelaisaluetta huomattavasti laajemmalla alueella. 
Niiden sisältöä kuvataan seuraavassa etenkin sen takia, että kaikkien neljän perustettavan 
kansallispuistoalueen kunnan alueella paikallisilla asukkailla on tällaiset oikeudet, jotka 
nauttivat varallisuusarvoisina etuuksina omaisuudensuojaa. Nämä oikeudet eivät ole 
sidotut vain saamelaisuuteen, vaikka monessa tapauksessa saamelaisalueella 
saamelaisilla on samat historialliset oikeudet. 
 

Oikeustieteen tohtori Juhani Wirilander on selvityksessään vuodelta 2001 todennut näistä 
oikeuksista, että ne ovat omistukseen rinnastettavia oikeuksia. Tätä koskeva 
oikeusministeriön selvitys antaa yhden vastauksen tähän asetelmaan. Seuraavassa 
kuvataan paikallisen asukkaan oikeuksia ja sitten niiden nykytilaa. 
 

Paikallisen asukkaan historialliset oikeudet. Ensin voidaan käsitellä asiaa yleisesti. 
Tällöin esimerkkinä käytetään Pallas-Ounastunturin kansallispuiston nykyisin Kittilään 
kuuluvia osia tai kyliä (Raattama ja Rauhala), joilla on oikeudet kansallispuistoalueella. 
Vastaava tarkastelu voidaan tehdä Enontekiön kunnan puolella olevista 
kansallispuistoalueista ja sirkkalaisten Kittilän kunnan alueelle kohdistuvista 
historiallisista oikeuksista. Myös Muonion kuntaan kuuluu osia nykyisestä 
kansallispuistoalueesta. Oikeuksien alkuperää koskeva kuva on kattava sen jälkeen, kun 
vastaava oikeuksien alkuperää ja nautintaa koskeva selvitys on tehty ehdotetun 
kansallispuistoalueen Ylläksen ja Aakenustunturin muodostamilla alueilla; tällöin on 
kyse myös erityisesti Pellon alueen sukujen ja perheiden kansallispuistoalueen eteläosiin 
kohdistuvista oikeuksista. 
 

Seuraavassa keskitytään edellä määritellyllä tavalla Pallas-Ounastunturin 
kansallispuiston Kittilän puoleisiin alueisiin. Tämä on perusteltua myös sitä kautta, että 
osa oikeuksien haltijoista on saamelaisia ja että Kittilä on perustettavan kansallispuiston 
keskeisin kunta. Tätä puolta ei siis ole käsitelty ehdotetussa kansallispuistotissa 
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käytännössä mitenkään oikeuksien alkuperästä, sitoutumisesta yksittäisiin henkilöihin, 
todennettavuudesta tai taloudellisesta ja kulttuurisesta merkityksestä huolimatta. 
 

Kittilän puoleisen kansallispuistoalueen kannalta olennaisia ovat Raattaman ja Rauhalan 
kylien asukkaiden oikeudet. Kittilän Sirkan kylän pohjoispuolella olevat alueet ovat 
kuuluneet sirkkalaisille (rauhalalaisille) aikojen alusta eli niin kauan kuin tietoa on 
saatavissa. Tämä voidaan asiakirjoin osoittaa. Sittemmin Raattaman kylän (Kyrön kylän) 
asukkaat ovat saaneet oikeuksia sen mukaan kuin käräjäpöytäkirjat vahvistavat asutuksen 
vakiinnuttua ja osin naimakauppojen myötä. Sekä Raattaman että Rauhalan kylät ovat 
alkuaan Kittilän lappalaisten perustamia. 
 

Alueiden nautinta ja hyödyntäminen jaettiin 1600-luvulta alkaen tuomioistuimen 
pöytäkirjoista ilmenevällä tavalla. Alueista on saatavissa yksityiskohtainen tieto vuodesta 
1658 lähtien, jolloin käräjäkirjat pääosin alkavat. Veroluettelotietojen perusteella alueen 
oikeushistoriasta on tietoa vuodesta 1602 lähtien. 
 

Vuoden 1602 verollepanoasetuksen mukaan, milloin suoritettiin niin sanottu uusjako, 
missä lapinmaa jaettiin siellä asuvien perheiden kesken suku- ja perhenautinta-alueisiin, 
nautinta-alueilla asuvien oli harjoitettava elinkeinojaan vahvistetuilla alueilla. 
Huomattakoon, ettei tällöin ole ollut nykymerkityksellistä omistusoikeutta, jossa 
kansalaisia suojataan valtion puuttumisilta; valtiolla itsellään ei ole nykyisinkään 
vastaavaa suojaa. Toisaalta nautinnat ovat merkinneet samaa kuin omistus, ja nautintaa 
on suojattu. Sen vahvuuden osoittavat nimenomaan tuomioistuinten pöytäkirjat. 
 

Vuonna 1658 Kittilän käräjillä vahvistettiin, että Nils Olofinpoika sai asua alueitaan sen 
mukaan kuin laillinen perintö edellytti. Tämän sisar avioitui puolestaan Michel 
Jönsinpoika Kyrön kanssa, joka hallitsi ja piti asumustaan VVuontisjärvellä (nykyisen 
Enontekiön puolella). Näiden kahden nautinnat jaettiin nykyisellä kansallispuistoalueella 
ja nautinnat muodostivat omistajahallinnan, joksi oikeustieteen tohtori Juhani Wirilander 
tätä kutsuu selvityksessään (2001, 62). 
 

Molempien lappalaisperheiden välillä käytiin jatkuvia omistus- ja hallintariitoja. 
Parhaimman kuvan näistä riidoista saa Pallasj arven omistusta koskevassa riidassa. Sitä 
käsiteltiin Kittilän käräjillä vuonna 1682. Se määrättiin jaettavaksi tasan kummankin 
osapuolen (Sirkan ja Kyrön kylien kesken).Eteläosa jäi Sirkan suvulle ja pohjoisosa 
Kyrön suvulle. Alueiden hallintaan vaikuttivat muutoin eniten naimakaupat. 
 

Rauhalan kylän perusti Nils Olofinpoika Sirkan pojanpoika vuonna 1782. 
 

Rauhalan kylän tilojen niittypalstat ulottuvat Rauhalasta aina Pyhäjokeen saakka, mikä 
on tarkalleen Pallasjärven puolivälissä järven länsipuolelta. Tästä pohjoiseen niittypalstat 
ovat Raattaman kylän eli Kyrön kylän tilojen omistuksessa. Naimakauppojen ja 
asiakirjojen mukaan tämän jälkeen Pallasjärven kalastus ajautui yksinomaan Raattaman 
kylänmiesten omistukseen ja niittypalstat laajenivat aina Pallasjärven eteläpuolelle asti. 



 

 

Edellä mainittu osoittaa, että kansallispuistoalue on ollut Raattaman ja Rauhalan kylien 
asukkaiden hallinnassa ja luontaiselinkeinojen harjoittamisaluetta ikivanhalla tavalla eli 
niin on ollut niin kauan kuin asiakirjoja on saatavilla. 
 

Muonion ja Kittilän kunnan välillä on ikiaikainen kuntaraja. Se on ollut oikeusraja. 
Useissa tuornioasiakirjoissa on määritelty rajariitojen vuoksi nautintojen eli omistuksen 
raja, joka on ollut samalla kylien ja sittemmin kuntien välinen raja. Kittilän käräjillä 1711 
esillä ollut rajakiista oikeudesta ampua peuroja päätyi siten, että käräjäoikeus määritti 
maastorajaksi Ruotojärven rannan ja Könkäsen tunturin, jotka ovat nykyistä 
kansallispuistoaluetta. Maa ja vesi kuuluivat saman päätöksen mukaan niille, jotka siitä 
maksoivat kuninkaalle veroa (Juhani Wirilanderin selvitys 2001,27-28). 
 

Enontekiön käräjillä 1780 päätettiin puolestaan, että Kyrönmiesten hallinnan raja kulkee 
tilojen rajoja myöten. Siinä määriteltiin sekä Muonion ja Enontekiön että Kittilän rajat; 
kalastuksen perusteella rajoja on tarkistettu 1754 ja 1786 Kittilän ja Muonion kunnan 
kesken. Tämä rajanveto on sittemmin toistettu joulukuussa 2002 lainvoiman saaneessa 
vesipiirien rajankäyntitoimituksessa. Siinä vahvistui siten se, että kalastusoikeudet ovat 
kuuluneet kansallispuistoalueella Pallasjärven Pyhäjoesta pohjoiseen Raattaman 
asukkaiden eli Kyrönmiesten ikiaikaiseen nautintaan. 
 

Kyrön suku on yksi vanhimmista poronhoitajasuvuista. Suku voi osoittaa oikeutensa 
eräjärviluetteloilla ja laillisilla tuomioilla sekä lainvoimaisilla vesipiirien 
rajankäyntitoimituksilla. Suvun lapinveromaat ovat sijainneet molemmin puolin Kittilän 
ja Enontekiön rajaa. Kyrön suvun nautinnat ovat ulottuneet historiallisesti aina 
Keimiötunturista pohjoiseen Enontekiön Hettaan asti. Asukkaat on alkuaan vanhaa 
Pellon Kyrön birkarl-sukua, joka muutti asumaan kuvatulle alueelle 1600-luvulla. 
 

Vastaavasti Rauhalan kylän ja sen sukujen nautinta-alueet on määritelty Rauhalan 
uudistilojen perustamisen yhteydessä. Esimerkiksi Jerisjärvi, joka kuuluu osittain 
kansallispuistoalueeseen, kuuluu rauhalalaisille perustamisasiakirjojen mukaan. 
Muonionpuoleinen järven osa kuuluu Rauhalan tilojen kalastuksen piiriin. 
 

Kuntien väliset, määritellyt rajat ovat olleet erittäin sitovia, sillä ne katkaisivat ilman eri 
sopimusta oikeuksien nautinnan rajojen yli. Käräjäoikeuksien pöytäkirjoissa jotkut järvet 
määriteltiinkin yhteisiksi niiden yhteisen, ikimuistoisen nautinnan vuoksi. Hallinnan ja 
omistuksen jollakin alueella saaneen oli asuttava alueella, ja tämän tuli käyttää alueen 
metsiä, maita ja vesiä parhaaksi katsomallaan tavalla kuten vuoden 1602 
verollepanoasetuksessa määrätään. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat olleet laajoja. Juhani Wirilander on rinnastanut 
paikallisen    asukkaan    oikeudet    omistukseen.    Ne    ovat    kattaneet    niittyjen  
laiduntamisen, metsän oton (onpa tuomioistuin moittinut tilallista siitä, ettei tämä ole 
kaatanut honkia asumuksensa parantamiseksi, vaikka puustoa on ollut lähellä ja 
tarkoitukseen soveltuvaa sekä puita on ollut enemmän kuin tarpeeksi), kalastuksen, 
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kaikkinaisen metsästyksen ja poronhoidon sekä muut silloiseen elämiseen liittyvät 
oikeudet. 
 

Isojakotoimituksessa 1874 vahvistettiin kaikki, yleensä aina erikseen luetellut oikeudet 
maanomistajille rajapaalujen asettamisen jälkeen. Isojakotoimitus ei muuttanut 
oikeuksien alkuperää tai oikeudellista perustaa millään tavoin. 
 

Kuvatut paikallisen väestön oikeudet on tavallaan vahvistettu nimenomaan Pallas-
Ounastunturin kansallispuistolakia käsiteltäessä eduskunnassa kuten toisaalla tässä 
lausunnossa on todettu. 
 

Ehdotettu kansallispuistolaki laajentaa kansallispuistoa nimenomaan Kittilän kunnan 
alueelle ja senkin eteläpuolelle. Tästä johtuu, että paikallisen asukkaan oikeuksia on 
tarkasteltava myös laajennetulla kansallispuistoalueella. 
 

Kittilän kunnan alueelle laajalti sijoittuva kansallispuistoalue kattaisi muutenkin 
paikallisten asukkaiden oikeuksien kohteena olevia alueita. Sirkan suku on hallinnut 
aluetta Pallasjärven Pyhäjoesta etelään aina Aakenustunturille saakka ja Äkäslompolon 
tasalle. Uudistiloja perustettaessa ei sirkkalaisille osoitettu uusia alueita, sillä nämä 
lappalaisten nautinta-alueet ovat olleet laajoja ja oikeus yhteisiin alueisiin on riittänyt. 
 

Sirkan suku on alkuperäinen lapinsuku, joka perustaa oikeutensa laillisiin tuomioihin. 
Suvun jäsenet perustivat uudistiloja oikeuksien suojaamiseksi jo vuodesta 1760 lukien. 
Suvulla on kattava asiakirja-aineisto oikeuksien osoittamiseksi samalla tavalla kuin 
Kyrön suvullakin. Oikeudet voidaan todentaa suku- ja perhekohtaisesti yhtenäisenä 
ketjuna. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksien nykytilasta ja vaikutuksista. Osa paikallisen 
asukkaan oikeuksista tulee suojatuiksi perustuslain perusoikeuksien vakiintuneen 
tulkintakäytännön mukaan. Valtio on tunnustanut paikalliselle väestölle 
saamelaisalueella oikeuden harjoittaa luontaiselinkeinoja valtion alueilla. Tämä on 
omistuksesta riippumatonta, vahvasti kulttuuri- ja vähemmistöpohjaista oikeuksien 
suojaamista. 
 

Paikallisen väestön oikeuksissa on kyse kuitenkin omistukseen rinnastettavasta, vahvasti 
henkilökohtaisesta oikeudesta, joka on ollut kulttuuriin ja elannon hankkimiseen sidottua. 
Nämä oikeudet perustuvat asiakirjoihin, jotka voidaan kattavasti todentaa 
kansallispuistoalueen eri osissa. 
Seuraavassa on esitetty joitakin yleisiä havaintoja ja päätelmiä näiden oikeuksien 
nykytilasta ja niin muodoin myös vaikutuksista. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ehdotetun kansallispuiston alueella on kattavasti selvitetty 
viimeisten parin viime vuoden aikana. Oikeuksien haltijat ja yksittäiset tutkijat ovat 
kyenneet luomaan realistisen kuvan paikallisen asukkaan oikeuksien tilasta ja 



 

 

kehityksestä. Nämä oikeudet ovat tulleet esille tähän asti asiayhteyden mukaan, ja ne on 
vahvistettu lainvoimaisesti erityisesti kalastuksen osalta muun muassa Muoniossa ja 
Enontekiöllä. Nämä oikeudet ulottuvat erityisesti kansallispuistoalueelle. Asiayhteyden 
mukaan on määritelty paikallisen asukkaan oikeuksien sisältö ja laajuus. 
 

Merkittävämmäksi on noussut viime vuosina paikallisen asukkaan oikeuksien 
vahvistaminen asiakirjaselvityksen ja -näytön perusteella. Tämä menettely ulottuu 
perustettavaa kansallispuistoaluetta laajemmalle alueelle. Kansallispuistoalue kattaa 
kuitenkin näiden oikeuksien kannalta ydinalueita. Näihin oikeuksiin tulee selvitysten 
jälkeen kuulumaan laajalti oikeus loheen toisaalla länsirajan jokialueella. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksia on vahvistettu kiinteistötoimitusmenettelyissä (vesipiirien 
rajankäyntitoimitus). Nämä menettelyt ovat osoittaneet tähän asti muun muassa, että 
porojen laiduntamisoikeus on ollut historiallisesti henkilökohtainen oikeus eikä vain 
poronhoitolain mukaan tunnustettu oikeus, joka ei nauti vakiintuneen käsityksen mukaan 
perustuslainsuojaa. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunut mietinnössään 6/2002 vp., että nämä oikeudet on 
kaikilta osin selvitettävä pätevän tieteellisen tutkimuksen kautta, jotta eduskuntaan 
voidaan tuoda luontaiselinkeinoja ja maanomistusta koskevia tai sivuavia lakiesityksiä. 
Voidaan todeta, että käsiteltävä lakiesitys liittyy myös tämän selvityksen vaikutusten 
piiriin. 
 

Oikeuksien jatkuvuus. Paikallisen asukkaan oikeudet ovat edelleen voimassa, vaikka 
1700-luvulla alettiin perustaa uudistiloja. Lapinmaiden asutuksesta annettiin 1673 
kuninkaallinen plakaatti. Sitä täydennettiin kuninkaallisella säännöllä vuonna 1749. 
Tämä asetus enteili muutosta elinkeinojen harjoittamisen ja uudisasutuksen välisessä 
suhteessa. Säännökset uudistilan perustamisesta olivat aiempaa huomattavasti 
yksityiskohtaisemmat. Uudistilan perustamistoimitus määriteltiin. Uudistilojen 
raivaamiseen voitiin käyttää myös niittymaita. Myös muita nautinta-alueita voitiin 
osoittaa uudistilan tarpeisiin. Uudistila sai vapausvuosia verollepanotoimituksesta. 
Vuoden 1749 asetus oli voimassa pitkälti sen jälkeen, kun Ruotsin ja Suomen tiet 
erosivat 1800-luvun alussa. 
 

Edellä mainitut syyt vaikuttivat siihen, että lappalaiset alkoivat perustaa uudistiloja. 
Asutus ja elanto saatiin sitä kautta vankemmalle pohjalle. Enontekiön lappalaiset 
perustivat uudistiloja 1760-luvulta lähtien puuttomia tunturiseutuja lukuun ottamatta. 
Myös Inarissa ja Utsjoella nykyisinä saamelaisalueen kuntina perustettiin uudistiloja sitä 
mukaan kuin oikeuksien turvaaminen sitä edellytti. Käytännössä kaikki 
alkuperäislappalaiset olivat perustaneet uudistilan 1890-luvulle tultaessa. 
 

Kruunun heräämistä osoitti myös vuoden 1793 metsäasetus, joka säänteli puutavaran ja 
tervan myyntiä. 
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Uudistiloja perustivat siten myös aiemmat lappalaiselinkeinojen harjoittajat oikeuksiensa 
turvaamiseksi. Nimittäin vuodesta 1858 lähtien keisarillisen kirjeen mukaan 
lappalaiselinkeinon harjoittajaksi ei saanut henkikirjoittaa ketään henkilöä muualla kuin 
edellä mainituissa kolmessa pohjoisessa kunnassa. Muualla, siis eteläisimmissä kunnissa, 
porokarjan omistajat merkittiin porokarjan omistajan palkollisiksi ja verosta vapaaksi. 
 

Asiakirjojen perusteella paikallisen asukkaan oikeudet voidaan osoittaa katkeamattomana 
ketjuna niin pitkältä ajalta kuin asiakirjoja on. Mikään isojako- tai vastaava toimitus ei 
tuonut katkoa näille oikeuksille 1800-luvulla. Senaatti antoi tästä erillisen päätöksen 
1874. Siten valtion on voitava näyttää oma omistuksensa asiakirjoin, mikäli paikallinen 
asukas on esittänyt vaaditun asiakirjaselvityksen sukuselvityksineen. Ellei valtio voi 
esittää tällaista selvitystä ja paikallisen asukkaan asiakirjanäytön kumoavaa näyttöä, sen 
oikeudet väistyvät. Näin on itse asiassa tapahtunut aiemmin esillä olleissa 
toimitusmenettelyissä, joita on käyty erityisesti kalastusoikeuden osalta. Valtion 
oikeuksilla ei ole perustuslainsuojaa. Samoin menetellään, jos valtio väittää oikeuksien 
perustuvan annettuihin säädöksiin. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet erityislaeissa. Paikallisen asukkaan oikeudet on 
vahvistettu myös sitä kautta, että ne mainitaan käytännössä kaikkien keskeisten lakien eli 
kalastuslain, metsästyslain ja poronhoitolain säätämisen perustana. 
 

Vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan ja sen yhteydessä annetun asetuksen perusteella 
talonpojille myönnettiin täydellinen omistusoikeus perintötilaansa. Erityisesti mainittiin 
metsästys-ja kalastusoikeus. Tämä asetus sitoi kalastusoikeuden maanomistukseen, mikä 
on sittemmin ollut johtava periaate. 
 

Eräkulttuurista kehittynyt kalastusoikeus vahvistettiin 1865 annetussa kalastussäännössä 
siten, että se kuului rannanomistajille. 
 

Aiempi, vuoden 1932 metsästyslaki perustui 1898 metsästysasetukseen, jolla 
metsästysoikeus annettiin maanomistajille ja kruununtilan asukkaille. Lisäksi tuomiolla 
ja muulla laillisella tavalla saadut metsästysoikeudet jäivät noudatettaviksi. 
Lappalaisten oikeutta kenenkään häiritsemättä harjoittaa poronhoitoa ei ole koskaan 
kumottu esimerkiksi poronhoitolakia ensi kerran säädettäessä. Kuninkaallisessa 
asutusplakaatissa (1673) uudisasukkaat vain katsottiin tässäkin suhteessa oikeuksiensa 
puolesta lappalaisten veroisiksi. Poronhoito-oikeus näyttää olleen alun alkaen selkeästi 
maanomistajan oikeus. Tämän vahvistaa kuvernöörin päätös vuodelta 1877, jolloin 
vahvistettiin Enontekiön kunnan asiaa koskeva päätös. Vastaava päätös on tehty jo 1817 
Enontekiön ja Muonion käräjillä. Poronhoito-oikeus myönnettiin myös tilattomalle 
väestölle kuten komiteanmietinnöstä vuodelta 1905 selviää. Sen antaman linjauksen 
vahvisti vuoden 1930 poronhoitolaki, jossa poronhoito-oikeus oli yleiskäyttöön 
rinnastettavaa oikeutta laiduntaa. 
 



 

 

Paikallisen asukkaan oikeuksien velvoittavuus. Paikallisen asukkaan oikeuksien 
oikeusperusta on vahva; sen kiistäminen ei voine tulla yleisesti tai pätevästi kyseeseen. 
Valtion viranomaisten on otettava huomioon nämä oikeudet osana 
virantoimitusvelvollisuutta, osana perustuslain mukaista velvollisuutta edistää 
perusoikeuksia ja osana perusoikeuksien materiaalista velvoittavuutta. Nämä oikeudet 
ovat nykyisen kansallispuistoalueen osalta ennestään tunnettuja ja osa koko 
kansallispuiston kehitystä. 
 

Tämän lausunnon alustavissa loppupäätelmissä on mainittu eräitä yleisiä keinoja, joita 
paikalliset asukkaat voivat käyttää oikeuksien ajamiseksi. Luettelo ei ole kuitenkaan 
peruste näiden keinojen käyttämiseen, vaan tämä edellyttää erillistä oikeusharkintaa ja 
oikeaa ajoitusta. Niiden käyttö tulee välttämättömäksi nykyisen selvityksen perusteella, 
mikäli paikallisen väestön oikeudet sivuutetaan. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksia voidaan rajoittaa kuten omaisuudensuojan piirissä olevia 
käyttö-, nautinta- ja muita oikeuksiakin. Se edellyttää vakiintuneen 
perustuslakikäytännön mukaista harkintaa ja oikeusperusteita. Paikalliset asukkaat eivät 
ole missään aiemmassa yhteydessä luopuneet oikeuksistaan tai eduskunta ei ole voinut 
antaa mitään valtakirjaa näiden oikeuksien rajoittamiseen. Perustuslain tulkintoja ei tehdä 
esille mahdollisesti tulevia tilanteita varten. Perustuslaki ja sen tulkinta joustavat, mutta 
se arvioidaan aina erikseen kutakin lakia säädettäessä. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksien osalta tulee vaikuttamaan erityisen vahvasti valtion 
aiemmat toimet tai niiden puuttuminen oikeuksien vahvistamisessa, se onko paikallisia 
asukkaita kuultu asianosaisina, luontaiselinkeinojen välitön yhteys ja vaikutus osana 
paikallisen asukkaan kulttuuria ja elämäntapaa sekä se onko valtio vahvistanut tämän 
väestöryhmän oikeuksia tasa-arvoisesti ja asiakirjojen osoittaman jatkuvuuden 
osoittamalla tavalla vai ei. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat myös modernia paikallisuutta. Paikallisuus on 
erilaisten verkostojen, palvelujen käytön ja palvelujen kehittämisen lähtökohta. 
Paikallisuuden tulee johtaa kuntien ja muutakin paikallista päätöksentekoa. Se on osoitus 
demokratiasta, avoimuudesta, vallan keskityksen vastapainosta ja kaiken julkisen 
toiminnan ajankohtaisesta perustasta. 
 

5.2. Paikallisten asukkaiden oikeudet perustettavaan kansallispuistoalueeseen 
 

Tämän arvion kirjoittamisen kannalta arvioitavan lakiesityksen ongelmallisuus syvenee 
tarkasteltavien asioiden määrän kasvaessa. Paikallisen väestön oikeuksien laaja-alainen 
sivuuttaminen aiheuttaa vakavan yhteentörmäyksen kansallisen perustuslain ja 
kansainvälisten ihmisoikeussuojasäännösten kanssa. Niitä ei voida paikata ilman lain 
kirjaimen muutoksia ja lisäyksiä lakiesitykseen. 
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Paikallisen asukkaan oikeuksia koskevan selvityksen antaminen on aika joustavasti 
tehtävissä, sillä näistä oikeuksista on käytännössä kerätty tai saatavissa täydellinen 
asiakirjaselvitys. Tässä lausunnossa on keskitytty yleisiin seikkoihin. Tämä on tarpeen, 
jotta välttämättömät jatkoselvitykset saadaan aikaiseksi säädösvalmistelun ohjeiden ja 
oikeuksien edellyttämällä tavalla. Luonnos vaadittavasta lakitekstistä on erillisessä 
asiakirjassa. 
 

Kysymykseen tulevat oikeudet koskevat kaikkia neljää kuntaa ja niiden alueella 
paikallisen asukkaan oikeuksia nauttivia sukuja ja perheitä. Nämä oikeudet ulottuvat 
kattavasti perustettavaan kansallispuistoalueeseen. 
 

Alempana esitetyn selvityksen perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei 
paikallisen asukkaan oikeuksia voida sivuuttaa lainvalmistelussa niin kuin on tehty, 
oikeuksien turvasta on säädettävä erikseen kansallispuistoteilla. 
 

Edellä on käsitelty jo Kittilän kunnan alueen kautta paikalliselle väestölle kuuluvia 
oikeuksia. Niiden kaikkinainen ohjaus, rajoittaminen ja sisällön määrittäminen edellyttää 
laissa olevaa säännöstä ja täsmällisiä rajoitusperusteita. Tätä ei voida hoitaa yksinomaan 
asetuksella eikä kansallispuiston järjestyssäännöllä. Kokemus osoittaa, ettei asiaa ja sen 
edellyttämää harkintaa voida miltään osin antaa Metsähallituksen virkamiehille. Se ei 
johda oikeuksien turvaan. 
 

Muiden kuntien alueille ehdotetut kansallispuistoalueet ja paikalliset oikeudet. 
Seuraavassa on joitakin yleiskommentteja ehdotetun kansallispuistoalueen osalta siitä, 
miten oikeudet ovat kehittyneet ja kenelle ne kuuluvat Enontekiön, Muonion ja Kolarin 
kunnan alueella sijaitsevilla, perustettavilla kansallispuistoalueilla. Tämä tarkastelu 
tehdään pääsukujen oikeuksien selostamisen kautta. Kunnan rajoilla on ollut merkitystä, 
ja todettavien sukujen oikeuksien välillä on eroja. Esityksellä ei ole tarkoitus kuvata 
yksittäisten sukujen oikeuksia vaan yleistilannetta. Oikeudet voidaan vahvistaa vain 
yksilökohtaisesti. 
Enontekiön keskeisimmät oikeudenomistajat nykyisellä ja perustettavalla 
kansallispuistoalueella ovat Hetan ja Eiran suvut. Edellisen nautinta-alueena on ollut 
Enontekiön Hetan alue ja kansallispuiston pohjois- ja luoteisreuna-alueet. Tämä suku on 
ikiaikainen birkarl-suku, jonka omistukset perustuvat jo vuonna 1553 luetteloituihin 
eräjärviomistuksiin. Suku on asettunut varmuudella asuinsijoilleen asiakirjojen mukaan 
1600-luvun lopussa. Oikeudet voidaan todentaa kattavin asiakirjoin. Hetan suku on 
maksanut eräjärviluettelon mukaisesti veroa vuodesta 1553 lähtien. Vuonna 1697 
vahvistettu asumisoikeus muuttui lapinvoudin ohjeen mukaan 1760 uudistilaksi, joka 
nautti poikkeuksellisen laajoja nautintoja. 1800-luvun lopulla isojakotoimitus ulotti 
vaikutuksensa lähinnä lohioikeuteen. 
 

Eiran suku on hallinnut Ounastunturin aluetta aina Kittilän kunnan pohjoisrajalle. Suku 
on alueen alkuperäinen lappalaissuku, jonka sukuhistoria tunnetaan vuodesta 1571 
lukien. Sen historia on määrittynyt 1602 verollepanoasetuksen mukaan. Suku on 



 

 

perustanut uudistiloja vuodesta 1758 lukien. Asiakirjojen mukaan suvun nautinta-alueet 
ovat olleet erittäin laajoja. Suvun oikeudet voidaan todentaa kattavin asiakirjoin. 
 

Muonion kunnan kanta-asutus perustuu birkarl-suvun (Tulkkien) laajoihin eräomistuksiin 
aina vuodesta 1553 lähtien. Muonion kanta-asutuksen oikeudet sivuavat 
kansallispuistoaluetta länsireunalla Ruototunturin korkeudelta eli Enontekiön 
kunnanrajasta aina Kolarin kunnan rajaan saakka. Oikeudet voidaan todentaa laillisin 
tuomioin ja asiakirjoin. Muonioon perustetuille uudistiloille erotettiin omat pyyntimaat, 
jotka ovat seuranneet 1786 vahvistettua Kittilän ja Muonion kunnan rajaa. Kalastusta 
koskevat oikeudet on vahvistettu joulukuussa 2002 lainvoiman saaneella 
toimitusmenettelyllä muun muassa Jerisjärveen Rauhalan kylän ja Muonion sukujen 
perustamien uudistilojen kesken (toimitusnumero 106 265-2). Muonion uudistilojen 
alueet sijaitsevat osin nykyisellä ja osin perustettavan kansallispuiston alueella. 
 

Myös Kolarin kunnan alueet perustettavalla kansallispuistoalueella ovat alkuperäisten 
lappalaisten nautinta- ja omistusalueita. Vuoden 1553 eräjärviluettelon mukaan 
Tornionlaakson Pellon kylän birkarl-suvut ovat omistaneet Kurtakon, Yllästunturin, 
Äkäsjokivarren ja Äkäsjärven alueet. 
 

Pellon kylänmiesten yksityiskohtaiset nautinta- ja omistusalueet ovat ulottuneet 
kansallispuiston lounaskulmasta Äkäslompolon ja Ylläsjärven alueista aina pohjoiseen 
Aakenustunturin länsipuolelta Pyhä- ja Kukasjärvien kautta Äkäsjärven pohjoispäähän. 
Tämä voidaan osoittaa kattavin asiakirjoin. Oikeudet ovat olleet kirjatut 
eräjärviluetteloihin vuodesta 1553 lukien. Niitä täydentävät maaveronmaksuluettelot 
vuoteen 1812. Oikeudet on vahvistettu myös laillisin käräjätuomioin. 
Muonion ja Kolarin kunnan kyseiset alueet eroavat eräissä suhteissa muista perustettavan 
kansallispuiston alueista. Kuntien alueella sukujen oikeudet ovat pitkälti verotalojen 
historiaa. Niitä on tarkasteltava siten kuin muutakin rajajokialuetta etelämpänä. Oikeudet 
on todennettava yksinomaan asiakirjojen kautta. Se alkaa vuodesta 1328. Tilanne 
vakiintuu vasta vuoden 1602 verollepanoasetuksen jälkeen. 
 

Paikallinen väestö voi kiistää valtion omistuksen kansallispuistoalueen maihin ja vesiin 
hankkimansa asiakirjaselvityksen perusteella. Tämä selvitys on nyt Tunturi-Lapin alueen 
kunnissa edennyt nyt niin pitkälle, että tällaisen kanteen nostamiselle on edellytykset. 
Asian kannalta näyttää ensi vaiheessa riittävän joidenkin kanteiden nostaminen. 
Tällainen edustavuus on osuva tapa edetä tarvittaessa. Omistuksia koskevaa asiaa ei 
voida sinänsä hoitaa erillislailla pois päiväjärjestyksestä sen vuoksi, että oikeudet voidaan 
näyttää asiakirjoin. Yksittäiset ongelmat voidaan ratkaista säädettävin laein. 
 

Käräjäkanteen nostamiselle valtion omistuksen kiistämiseksi on ajankohtaistumassa. Tätä 
voidaan perustella ainakin seuraavin seikoin. Yksityiskohtia ei ole asianmukaista 
selvittää tässä arviossa. Kansallispuistolaki on alueellinen laki, ja sen 
hyväksymismenettelylle on merkitystä, kuka alueet omistaa. On todennäköistä, ettei 
riittävän laajan kannerintaman edessä eduskunta voi lakia hyväksyä ennen asian 
lopullista selvittämistä. Asiakirjaselvityksen hankkiminen on siinä tilassa, että 
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paikallinen väestö voi laajalti yhtenäisin, kiistattomin asiakirjoin osoittaa hallintansa ja 
valtion alueiden käytön. On selkeää näyttöä, etteivät valtiota edustavat tahot (ministeriöt) 
neuvottele asiasta ilman maan hallituksen ja eduskunnan velvoitetta. 
Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt joulukuussa 2002 mietinnössään 6/2002 vp. 
pätevän tutkimuksen tekemistä ennen kuin eduskuntaan tuodaan luontaiselinkeinojen tai 
valtion maiden omistusta pohjoisen Suomen alueella koskevia hallituksen esityksiä. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksien kehitykseen länsiraja-alueella ei voi olla vaikuttamatta 
Ruotsin valtion soveltama menettely ja sen mukainen kehitys. Ruotsin valtio on 
hyväksynyt meänkieltä ja suomea puhuville vähemmistöstatuksen. Tästä on säädetty 
erillinen laki (Ruotsin säädöskokoelma SFS 1999:1176). Se antaa meänkielisille tietyt 
oikeudet hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa laissa säädetyllä tavalla. 
Samanlainen laki on säädetty Ruotsissa saamelaisten erityisasemasta; oikeudet ovat 
vastaavat. 
 

Meänkieliset ovat käytännössä sukuja ja perheitä, joilla on paikallisen asukkaan oikeudet 
hyvin usein Suomen ja Ruotsin puolelle. Säädetty laki tunnustaa tälle ryhmälle 
erityisaseman valtion toimien ja väestön oikeuksien kannalta muutenkin kuin käytetyn 
kielen kannalta. Laki on vahvasti kulttuurilähtöinen. 
Myös Norjassa on julkaistu vuoden 2003 aikana kaksi tieteellistä tutkimusta, joiden 
perusteella voidaan päätellä, että kveeneillä on alkuperäiskansan asema Norjassa. 
 

Tulevaisuudessa kasvavat paineet myöntää samanlainen, tunnustettu asema länsirajan 
Suomenkin puolella. Se vahvistaisi samalla näiden paikallisten asukkaiden oikeuksia. Jo 
tällä hetkellä voidaan katsoa, että Suomen paikallisilla asukkailla tässä lausunnossa 
tarkoitetulla tavalla on ryhmänä erityispiirteitä, jotka antavat paikallisille asukkaille 
perusteita vaatia erityiskohtelua. Heidän elämistapansa, historialliset juurensa ja 
riippuvuus luontaiselinkeinoista ovat useimmiten edelleen vahvoja, joten heidän 
oikeuksien sivuuttamista voidaan tältä pohjalta tarkastella myös ryhmään kohdistuvana 
syrjintänä. 
 

6. Paikallisen asukkaan oikeudet ja Metsähallituksen toiminta 
 

Metsähallitus on toiminut noin vuosikymmenen valtion liikelaitoksena, joita ei ole kovin 
monta monien yhtiöittämisten ja myyntien jälkeen. Metsähallitus liikelaitostettiin lailla 
1169/1993 ja sen toiminnasta annettiin asetus 1525/1993. 
 

Metsähallitus liittyy tämän lausunnon teemaan lähinnä sen vuoksi, että Metsähallitusta 
koskevissa säädöksissä on mainintoja paikallisen asukkaan oikeuksista. Nämä viittaukset 
ovat Metsähallituksen tuottamien palvelujen hinnoittelua koskevia. 
 

Valtion liikelaitoslain ja liikelaitoskohtaisen metsähallituslain vaatimusten mukaan 
Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti; sen tuloksesta suuri osa tuloutetaan valtion 
talousarvioon. 
 



 

 

Metsähallituslain 9 §:n mukaan Metsähallitus hinnoittelee palvelunsa liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan. Sen yhteiskunnalliset tehtävät, joihin luetaan metsästykseen, 
kalastukseen, luonnonsuojeluun ja niihin rinnastettavat palvelut, hinnoitellaan erityisin 
perustein liiketaloudellista hintaa alemmiksi tai palvelut voivat olla maksuttomia. 
 

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 24/1993 vp. hallituksen esitystä 
metsähallituslaiksi käsitellessään, että Metsähallituksen eri tehtävien hallinnointiin luotu 
hallintojärjestelmä on kaksijakoinen ja siten ristiriidassa hallinnonjärjestämisen 
periaatteiden kanssa sekä näin ollen erityisen hallinnon ja lainkäytön kontrollin kohde. 
 

Erityisesti laissa (9 §) säädetään, että paikallisen väestön oikeudet, edut ja elinolot ja 
niihin rinnastettavat syyt ovat erityinen hinnan alentamisen tai maksuttomuuden peruste. 
Metsähallitusasetuksella (9 §) on sitten määritelty yksityiskohtaisesti omakustannus-
arvoon hinnoiteltavat palvelut ja maksuttomat palvelut. 
 

Todettakoon, ettei metsähallituslainsäädännöllä voida määritellä aineellisoikeudellisesti, 
mitkä ovat paikallisen asukkaan oikeuksia tai mikä on niiden oikeusperusta. 
 

Metsähallituksen merkittävä asema on seurausta siitä, että huomattava osa 
kansallisvarallisuutta on annettu sen hoidettavaksi. Näitä alueita ovat 
luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet ja muut vastaavat alueet. Näitä alueita on siirretty 
vuonna 2001 lisää Metsähallituksen hallintaan Metsäntutkimuslaitokselta. Metsähallitus 
hallitsee maan suurimpana metsänomistajana valtion talousmetsiä noin 3,5 miljoonan 
hehtaarin alalla; valtiovarainministeriön ylin johto on kesällä 2003 esittänyt, ettei 
talousmetsien omistaminen kuulu valtiolle pitkän ajanjakson strategiana. 
 

Metsähallituksen tulostavoitteiden määrittäminen on erittäin tärkeää. Siinä suhteessa voi 
hyvin todeta ohjauksen epäonnistuneen paikallisen asukkaan oikeuksien kannalta. 
Eduskunnassa ei ole ollut riittävästi ymmärrystä tämän ohjausvallan käyttämiseen juuri 
tulos- ja muiden tavoitteita määritettäessä. 
 

Edelleen voidaan todeta, että kehitys on osoittanut selkeästi, etteivät yhteiskunnalliset 
tehtävät sovellu liikelaitosperiaatteiden mukaan toimivalle Metsähallitukselle. 
Luonnonsuojelutehtävät viranomaistehtävineen on keskitetty erilliseen 
luonnonsuojeluyksikköön, johon on tarkoitus keskittää myös yhteiskunnalliset tehtävät. 
Nämä ovat julkisin budjettivaroin rahoitettavia. 
 

Metsähallituksen toimintaa ovat leimanneet kentällä toistuvasti kilpailuoikeudelliset 
ongelmat: nämä johtuvat osittain siitä, että Metsähallitus on tukenut kannattamattomia 
tulosyksiköltään yksityisten kilpailijoiden vahingoksi ja toisaalta siitä, että se käyttäytyy 
monopolistisesti valtion alueiden hallinnassa palveluja myytäessä markkinoilla. 
Paikallisen asukkaan historiallisia oikeuksia ei ole otettu yhtenäisesti huomioon. 
 

Metsähallituksen peruslakia on suunniteltu ajankohtaisesti muutettavaksi. Suurimmat 
paineet kohdistuvat palvelujen hinnoitteluun ja maksuttomuuteen. Lainsäädännön 
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muuttamista on valmistelu jo Valtion alueiden virkistyskäyttötyöryhmän muistion 
julkaisemisesta lähtien (1996). Metsähallituslain uudistaminen liittyy valtion 
liikelaitoslain uudistamiseen vuoden 2003 alusta. Metsähallituslain uudistamiselle 
asetettu määräaikaa pidennettiin niin, että lakiuudistus on saatava voimaan vuoden 2005 
alusta lukien. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiesityksestä 
luonnoksen, joka on päivätty 29.1.1004 ja lausunnot on annettava 1.3.2004 mennessä eli 
varsin nopeasti. 
Tästä luonnoksesta Metsähallituslaiksi voidaan todeta yhteenvedonomaisesti seuraavaa. 
Siinä ei käsitellä lainkaan paikallisen asukkaan oikeuksia hinnoittelusäännöstä lukuun 
ottamatta. Sen viesti on virheellinen, kun paikallisen väestön tulisi maksaa omista 
oikeuksistaan Metsähallitukselle. Lakiin on lisättävä paikallisen väestön oikeuksien 
turvaamista koskeva säännös. Maksuttomuus on taattava. Se edellyttää myös 
jokamiehenoikeuksien maksuttomuuden turvaamista hinnoittelusäännöksessä. 
Saamelaisalueen ja poronhoitoalueen velvoitteita koskevat säännökset tulee siirtää 
laadittavaan paikallisen asukkaan oikeuksien turvasäännökseen siten, ettei sääntelyllä 
puututa perustuslakivaliokunnan mietinnössään 6/2002 vp. asettamista valtion alueiden 
omistusta ja luontaiselinkeinojen harjoittamisen oikeusperustaa koskevia vaatimuksia. 
Paikallisen asukkaan oikeudet vaikuttavat ja niiden tulee vaikuttaa myös eduskunnan 
ohjausvallan sisältöön, Metsähallituksen oikeuteen luovuttaa valtion alueita, joihin 
paikallisella väestöllä on oikeuksia. Lisäksi vastoin perustuslain 14 §:n vaatimusta ja 
paikallisen oikeuksien vahvistamisvaatimusta Metsähallituskin luonnos heikentää Lapin 
edustusta poistamalla sen perustettavasta hallituksesta ja heikentämällä alueellisten 
neuvottelukuntien asemaa. Käsiteltävä lakiluonnos ei korjaa lainkaan Metsähallituksen 
asemassa esille tulleita kilpailuoikeudellisia ongelmia, jotka sivuavat myös paikallisen 
väestön oikeuksien toteutumatta jäämistä. 
 

Paikallisen asukkaiden oikeuksien kannalta on tässä yhteydessä todettava vielä 
yhteenvedonomaisesti seuraavaa. Paikallisen asukkaan oikeudet, sisältö ja sitovuus eivät 
määräydy metsähallituslainsäädännön kautta. Paikallisen asukkaan oikeuksia koskeva 
tutkimus ja tietous on edennyt hurjasti sitten Metsähallituksen liikelaitostamisen. 
Voidaan todeta, että nyt metsähallituskin uudistamisen tulee sisältää nämä 
tutkimustulokset. Lausunnolle lähetetty lakiluonnos ei sitä tee. 
 

Metsähallituksen lupamenettelyt ja eräiltä osin yhteiskunnalliset palvelut ovat vieraita 
paikallisen asukkaan oikeuksille; itse asiassa Metsähallitus on muodollisesti vastuussa 
valtion omistusten todentamisesta, vaikka tässä suhteessa uusi valtion omaisuuden 
hallintaa koskeva laki valtion oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta 
(973/2002) on muuttanut tilannetta. Ministeriöiden valtuudet ovat vahvistuneet, 
esimerkiksi ympäristöministeriön lausunto riittää valtion kiinteistövarallisuuden 
myyntiin, vaikka alueella voi olla luonnonsuojelullista merkitystä. Lain mukaan voidaan 
valtion alueisiin myöntää käypää hintaa vastaan erityisiä oikeuksia. Valtion 
kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta säädetään 
yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksella 1070/2002. 
 



 

 

Jos paikallisen asukkaan oikeudet vahvistetaan ja todetaan vaaditulla tavalla lailla, niiden 
osalta mikään hinnoittelusäännös ei ole asianmukainen eikä voi tulla kysymykseen. 
Yleisesti ottaen sama pätee lupamenettelyihin, sillä omaisuuden käyttö ei voi sisältää 
viranomaisen lupamenettelyä. Paikallisen asukkaan oikeuksia koskeva sääntely tapahtuu 
aineellisoikeudellisesi! lailla ja asetuksella. Metsähallituslakiin on sisällytettävä 
kuitenkin säännös, jolla oikeuksien nautinta turvataan myös tässä suhteessa. Se on 
kuitenkin vahvempaa sääntelyä kuin poikkeuksien sääntely liiketaloudellisista 
periaatteista. Muista syistä on edelleen tarpeen määritellä hinnoittelusta poikkeuksia 
metsähallituslainsäädäntöön. 
 

Samalla on aiheellista huomauttaa, että jokamiehenoikeudet tulisi aineellis-
oikeudellisesti turvata muulla lainsäädännöllä. Ei ole kenenkään edun mukaista, että 
hinnoittelumääräykset käytännössä hoikentavat jokamiehenoikeudet langanohuiksi 
oikeuksiksi kuten nyt on vähitellen käymässä. 
 

Erityisesti on aiheellista korostaa sitä, ettei suojelualueiden yhteiskunnallisia eikä muita 
palveluja tule määritellä maksullisiksi. Suojelualueiden pääasiallisia tavoitteita 
mitätöidään menettelemällä siten. 
 

Vielä on tarpeen korostaa, että Metsähallituksen toiminta tulisi eriyttää 
kilpailuoikeudellisista neutraliteettisyistä matkailupalvelujen tuottamisessa kokonaan 
muista rooleista. Valtion maan ja vesialueen hinnan tulee olla siinä mielessä tuottajasta 
riippumaton asia, josta tarvittaessa myös Metsähallituksen on maksettava sama hinta kuin 
kenen tahansa yrittäjän. 
 

Tämä vaatimus voidaan täyttää säätämällä erikseen alueiden hallinnosta vastaavasta 
virastosta, joka sijoitettaisiin maa- ja metsätalousministeriön alaiseksi. Se hoitaisi kaikki 
viranomaistehtävät ja suojelutehtävät. Sille kuuluisivat tarvittavat viranomaistehtävät. 
Sen käytettävissä olisi mahdollisuus kilpailuttaa valtion alueiden käyttö, hoitaa siihen 
kuuluvat tehtävät pitkäaikaisin sopimuksin tai käyttää lain erillisen valtuutuksen 
mukaisesti mahdollisuutta antaa julkisen vallan käyttöä sisältäviä hallintotehtäviä 
perustuslain 124 §:n mukaisesti ulkopuolisille subjekteille, jotka näiden tehtävien 
hoidossa rinnastetaan viranomaiseen keskeisen hallinnollisen lainsäädännön ja 
oikeusturvan soveltamisessa. Ostopalveluihin ei säännöstä sovelleta. 
 

7. Alustavia johtopäätöksiä 
 

Tässä on otettu kootusti esille tämän oikeudellisen arvion perusteella johdettavia tai 
yleistettäviä johtopäätöksiä, joiden kautta lakiesitystä on arvioitava. Johtopäätökset ovat 
sikäli alustavia, että ne edellyttävät lakiesityksen huomattavaa ja vakavaa kehittelyä. 
Numeroituja johtopäätöksiä ei esitetä tärkeys- tai painavuusjärjestyksessä. 
 

Tässä yhteydessä on ollut lakiesityksen vakavat puutteet huomioon ottaen tarpeen tuoda 
esiin myös käytettävissä olevat sanktiot tai tehosteet paikallisen asukkaan oikeuksien 
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turvaamiseksi niiden tullessa lakiesityksessä ehkä kokonaan sivuutettua. Johtopäätöksissä 
on esitetty joitakin seikkoja, joita aiemmassa tekstissä ei mainita. 
Luonnos hallituksen esitykseksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston perustamiseksi on 
lakiteknisesti ja asiallisesti puutteellinen, se sivuttaa erittäin olennaiseksi katsottavat 
paikallisen asukkaan oikeudet. Kansallispuistolakia on muutettava eduskuntakäsittelyssä 
siten, että paikallisen asukkaan oikeudet turvataan. Lain valmistelussa on syrjäytetty 
tyystin ne tahot, joita kansallispuiston perustaminen koskee. Heidän vaatimuksensa on 
perusteettomasti ja tuomittavalla tavalla sivuutettu valmistelussa lausuntomenettelystä 
välittämättä. 
Lakiesityksen valmistelussa ja myös tässä vaiheessa on laiminlyöty perusteettomasti ja 
vastoin perustuslain ohjeita ja velvoitteita niiden kuuleminen, joiden oikeudesta on 
välittömästi kyse. Sellaiseksi ei voida katsoa Metsähallituksen tiedotustilaisuutta asiassa 
talvella 2003. Suomen perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan valtion on turvattava 
yksilön oikeus osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon, mikä ei ole tässä tapauksessa 
toteutunut. Tämä ryhmä on paikalliset asukkaat, joilla on asiakirjoin todistettava oikeus 
valtion alueisiin ja vesiin kansallispuistoalueella. Valtion on voitava näyttää oikeutensa 
asiakirjoin, mitä ei voine tehdä, tai valtion on voitava osoittaa sen hallinnan perusteena 
olevat oikeutensa perus- ja ihmisoikeuksien mukaisiksi, mikä näyttö tulee olemaan 
mielenkiintoista oikeudellisesti katsoen. Todettakoon, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa on parhaillaan vireillä Suomea koskeva tapaus 
(hakemusasia 33538/96 Alatulkkila ym.), jossa valtion näyttövelvollisuuden laajuus 
tultaneen määrittämään analogisesti. Tapauksessa on kyse kalastajien oikeudesta saalistaa 
lohta Tornionjoella ja sen jokisuistoalueilla. 
Paikallisilla asukkailla on erittäin vahva oikeus valtion maihin ja vesiin; oikeustieteen 
tohtori Juhani Wirilander on verrannut oikeusministeriölle vuonna 2001 luovuttamassaan 
selvityksessä näitä hallinta- ja käyttöoikeuksia omistusoikeuteen ottamatta lopullista 
kantaa siihen, onko suorastaan tästä kyse. Kansallispuistolaki on alueellinen laki. Se 
näyttäisi olevan erittäin sovelias tilanne kiistää valtion omistus. Jollei 
neuvottelumenettely valtion kanssa johda tulokseen eikä paikallisia oikeuksia turvata 
hallituksen esitystä hyväksyttäessä, paikallisella väestöllä on mahdollisuus nostaa 
käräjäkanne valtiota vastaan. Siinä yhteydessä valtio joutuu joka tapauksessa esittämään 
asiakirjoin omistuksensa perustan paikallisen asukkaan asiakirjanäytön kumoamiseksi. 
Valtion saamelaisalueella vaikuttavista, valtion yksipuolisesti tunnustamista oikeuksista 
poiketen paikallisen asukkaan oikeudet ovat varallisuusarvoisina etuuksina suoraan 
Suomen perustuslain 15 §:n omaisuudensuojan piirissä, ja ne ovat kulttuuripohjaisia 
oikeuksia, joten niillä on myös tältä kannalta vahva asema ja voi olla tietynasteinen suoja 
myös pakkolunastusta vastaan. Perustuslain 17 §:n 3 momentin muiden ryhmien oikeus 
kulttuuriin antaa suojaa myös paikallisille asukkaille heille kuuluvien oikeuksien 
nautinnassa saamelaisaluetta laajemmalla alueella. 

Lakiesitys antaa laajat valtuudet määritellä perustetulle kansallispuistoalueelle 
metsästystä ja kalastusta koskevia rajoituksia. Näiden osalta valtioneuvoston 
asetuksen antovaltaa ei ole rajattu mitenkään, joten paikallisen väestön 
perustuslaillisia oikeuksia ei ole turvattu lailla. Tämän vuoksi tämäkin puoli vaatii 
edelleen valtiosäännön edellyttämää kehittelyä eikä lakiesitys täytä perustuslain 
vaatimuksia. 



 

 

4. Paikallisen asukkaan oikeudet ulottuvat koko perustettavalle Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoalueelle. Näiden oikeuksien alkuperää on selvitetty tässä lausunnossa 
osoittamalla, miten ja keille nämä oikeudet ovat alun alkaen kuuluneet 
kansallispuistoalueella. Paikallisen asukkaan oikeudet ovat kattavin ja yhtenäisin 
asiakirjoin täysin yhtenäisesti osoitettavissa niin pitkältä ajalta kuin 
asiakirjaselvitystä on saatavissa. Nämä oikeudet on laajoja käsittäen nykyiset 
luontaiselinkeinot, niiden edellyttämän maiden ja vesien käytön, tarpeellisen 
puunoton, rakentamisen ja muun tarvepuiden ottamisen. Oikeudet kattavat 
kulttuurin ja elannon kannalta olennaiset laiduntamisoikeudet ja metsästyksen ja 
kalastuksen. Nämä oikeudet eivät ole siis missään vaiheessa kadonneet, niistä ei ole 
luovuttu tai niitä ei ole myyty. Ne on hyvin kattavasti selvitetty 
kansallispuistoalueella ja sukukohtaiset selvitykset voidaan toimittaa. Osa 
paikallisen asukkaan oikeuksista on vahvistettu kiinteistötoimituksissa, mikä sekin 
on sivuutettu lakiesityksessä kokonaisuudessaan. 

5. Tietyt paikallisen asukkaan oikeudet valtio on perinteisesti tunnustanut. Se on jo yli 
kahden vuosikymmenen ajan tunnustanut saamelaisalueella pääasiassa 
luontaiselinkeinoista elantonsa saaville laajat oikeudet kalastukseen, metsästykseen 
ja poronhoitoon valtion mailla ja vesillä. Kyse on nyt tätä laajemmasta alueesta ja 
vahvemmista oikeuksista, sillä paikallisen asukkaan oikeudet ovat perhe- ja suku- 
sekä henkilökohtaisia varallisuus- ja kulttuurioikeuksia. Oikeuskäytännössä on 
etenkin vesipiirien rajankäyntimenettelyissä vahvistettu paikalliselle väestölle laajat 
oikeudet valtion maihin ja vesiin. Näin on myös perustettavalla 
kansallispuistoalueella. Tällaisia oikeuksia voi olla vahvistettu myös kiinteistö- tai 
tilakohtaisesti. Nyt on siis kyse selvästi näitä laajemmista ja vahvoista, perustuslain 
ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suojaamista oikeuksista, joita ei ole 
käsitelty tai niiden säätämiseen ei ole annettu mitään valtuuksia aiemman 
suojelulainsäädännön käsittelyssä. 

6. Perustuslakivaliokunta on raamittanut monin tavoin paikallisen asukkaan 
oikeuksien oikeudellista perustaa tähän mennessä. Tunnetuimmat eduskunnan 
täysistunnon hyväksymät perustuslakitulkinnat ovat Urho Kekkosen 
kansallispuistotein ja erämaalain käsittelystä. Suojelualueella ei voida rajoittaa tai 
heikentää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä paikallisen väestön oikeuksia, 
jotka ovat saamelaisalueen ulkopuolellakin varallisuusarvoisina etuuksina 
omaisuudensuojan piirissä. Joulukuussa 2002 eduskunta on edellyttänyt 
saamelaiskäräjien vaalimenettelyn uudistamisen yhteydessä, ettei eduskuntaan saa 
tuoda hallituksen esityksiä, jota eivät perustu pätevään tutkimukseen, mutta jotka 
käsittelevät luontaiselinkeinojen harjoittamista ja maanomistusta pohjoisessa 
Suomessa. 

7. Vakiintunut omaisuudensuoja edellyttää selkeästi, että omaisuudensuojan piiriin 
kuuluvista asioista pitää säätää aina lain tasolla. Omaisuuden käyttöä koskevien 
rajoitusten ja ehtojen pitää olla selkeästi ja yksityiskohtaisesti perusteineen laissa 
määriteltyjä. Mitään tällaista arviointia ei ole lakiesityksessä eikä sen 
yleisperusteluissa lainsäädäntöjärjestystä arvioitaessa; viimeksi mainittu ei ole 
käsitelty lakiesityksessä. 
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8. Lainvalmistelussa ei ole noudatettu valtioneuvoston asiasta antamia ohjeita, jotka 
sitovat virkamiesvalmistelua. Lainvalmistelussa on sivuutettu kokonaan 
perusoikeuksien vaikutusten arviointi, vaikka näiden vaikutus on ollut yleisesti 
tiedossa. Sama ilmenee asianosaisten kuulemisen sivuttamisessa sekä vastoin 
lainvalmisteluohjeita, hallintomenettelyn periaatteita ja ensi vuoden alussa voimaan 
tulevaa hallintolakia. Perustuslakivaliokunnan kannanottojen merkitys ei näy 
lainkaan lakiehdotuksessa. Sen velvoittavuus ja valtion maanomistusten 
selvittämistoimet eduskunnan päätöksineen eivät ilmene luonnoksessa hallituksen 
esitykseksi. Virkamiesvalmistelun poliittinen johto on aina ministerin vastuulla, 
vaikka konkreettisista toimista eli lainvalmistelussa valmistelijat ovat 
virkavastuussa. 

9. Sen varalta, ettei lainsäädäntömenettelyssä ryhdytä ihmisoikeussopimusten ja 
Suomen perustuslain edellyttämiin toimiin, on tarpeen huomauttaa eräistä 
oikeusturvakeinoista, jotka ovat paikallisen asukkaan käytettävissä. Nämä on 
lyhyesti mainiten seuraavat. 
Suoraan virkamieslainvalmistelijöihin voidaan kohdentaa rikoslain sääntelyä. 
Suositeltava on selvittää kaikki virkavastuulliset lainvalmistelijat, jotta voidaan 
selvittää erityisesti rikoslain 11 luvun 9 §:n (laki 578/1995, hallituksen esitys 
94/1993 vp.) soveltaminen. Lainvalmistelu on julkisen vallan käyttöä. Tässä sen 
kielteiset vaikutukset kohdistuvat paikallisiin asukkaisiin heidän perustuslain 
turvaamien oikeuksiensa jäädessä lain sääntelyn ulkopuolelle ja vaille valtiosäännön 
turvatakuita. Mainitussa säännöksessä on kyse ihmisyyttä vastaan kohdistetusta 
syrjinnästä. Syrjintää koskevia rikosoikeudellisia säännöksiä on muuallakin laissa. 
Esillä oleva säännös tulee kyseeseen yleissäännöksenä muun muassa 
elinkeinotoiminnassa ja virkatoiminnassa tai julkista tehtävää suoritettaessa, kun 
joku ilman hyväksyttävää syytä muun ohessa asettaa jonkun eriarvoiseen asemaan 
tai muita olennaisesti huonompaan asemaan kansallisen alkuperän, etnisen 
alkuperän, yhteiskunnallisen mielipiteen tai muuhun niihin rinnastettavan seikan 
perusteella, jolloin henkilö voidaan tuomita sakkoon tai enintään vankeuteen 
kuudeksi kuukaudeksi. 
Lainvalmistelu on sellaista julkista toimintaa, joka on rikosoikeudellisen sääntelyn 
piirissä eduskunnan päätöksiä lukuun ottamatta. Lainvalmistelijat ovat sivuuttaneet 
täysin vakiintuneet oikeudet vastoin vuosikymmenien aikana kehittynyttä 
perustuslakikäytäntöä. Tämä kohdistuu nimenomaan tietyn kulttuurin ja 
elämäntavan mukaan eläviä paikallisia asukkaita vastaan. Tässä mielessä on 
perusteita selvittää, tuleeko asiassa esitutkinta kysymykseen. Paikallisilla 
asukkailla, joiden oikeudet on sivuutettu vastoin nykytilan vaatimuksia, on 
asianosaisasema. Paikallisen asukkaan oikeuksien syrjimiseen ei ole mitään 
hyväksyttävää syytä kansallisen tai yhteisöoikeuden perusteella. Lisäksi 
perustuslain yhdenvertaisuussäännös (6 §) edellyttää yhdessä perusoikeuksien 
edistämisvelvoitteen (22 §) kanssa valtion viranomaisilta aivan päinvastaisia toimia. 

Paikallinen väestö voi myös kannella sekä perustuslain nojalla ja hallinnon 
kuulemissäännösten nojalla että hallinnon yleisperiaatteiden (esimerkiksi oikeutetut 
odotukset) nojalla kuulemisen sivuuttamisesta. Huomattakoon, että osa paikallisista 
asukkaista omaa myös saamelaisstatuksen vaalirekisteriin kirjautuneena, joten heillä on 



 

 

vielä perustuslain erityissuoja tukenaan. Kantelu ei sinällään johda päätösten muutoksiin 
tai kumoamiseen. Paikallisen väestön luontaiselinkeino-oikeuksien turvan jäädessä 
toteutumatta tässä lakiesityksessä myöhemminkin voi johtaa kantelun tekemiseen 
Euroopan unionin komissiolle. Se vastaa luontaiselinkeinojen kehittämisestä joka 
suhteessa; niihin seikkoihin kuuluu myös elinkeinojen harjoittamisoikeus ja sen 
turvaaminen. Todettakoon, että tämä suoja on saatava kansallisen perustuslain 
edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Yhteisöoikeudessa ei ole sille esteitä. Sama 
vaatimus koskee menettelyä; suojelupäätöksiä toteutettaessa Suomen 
ympäristöministeriöllä on ollut huomattavia vaikeuksia perusoikeuksien 
kunnioittamisessa ja menettelysäännösten noudattamisessa. Nämä kiistat ovat jatkuneet 
eri oikeusasteissa jo vuosien ajan. Esimerkiksi yhteisöoikeudellisen 
perustelemisvelvollisuuden vaatimusta, että kaikki suojelun perusteet on esitettävä jo 
päätöksentekohetkellä niiden täydentämisen ollessa poissuljettu, ei ole sovellettu kaikissa 
tapauksissa. 
Mikäli lakiesitys hyväksytään ehdotetussa muodossa ja neuvottelumenettely valtion 
kanssa epäonnistuu, paikallisen väestöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä 
oikeustoimiin Suomen valtiota vastaan ensin kansallista ratkaisua hakien ja sitten ilman 
muuta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen edeten. Sinne on etukäteen arvioiden hyvät 
edellytykset päästä, sillä vuoden maaliskuussa 2003 samainen tuomioistuin on ottanut 
monessa suhteessa samankaltaisen Tornionjoen lohestus- ja kalastusoikeuksia koskevan 
hakemusasian käsiteltäväkseen. Tämä tapaus on ilman muuta yksi merkittävimpiä 
Suomesta Euroopan ilimisoikeustuomioistuimeen edenneistä tapauksista. Se mahdollistaa 
myös valtiota vastaan kohdistetut vahingonkorvaustoimet. Tätä kautta voidaan saada 
myös selvyyttä siihen, onko valtion näytettävä omistuksensa asiakirjoin, mikä on 
kohtuullinen ja yleinen vaatimus yksityisillekin. Jollei tätä edellytetä, valtion on 
näytettävä, että valtion omistus on syntynyt hyväksyttävästi perus- ja ihmisoikeuksien 
suojaa loukkaamatta. Kyse on syvällä tavalla valtion toimien uskottavuudesta. Aihetta 
huoleen on esillä olevan lakiesityksen tason ja sisällön perusteella. Mainitun tapauksen 
oikeudellinen ongelma on sen pääasiaa koskevissa perusteluissa, jotka eivät ole ajan 
tasalla joka suhteessa. 

Tässä yksityiskohtiin kantaa ottamatta voidaan todeta, että 
vahingonkorvausvaatimukset valtiota vastaan ovat mahdolliset myös 
suojeludirektiivien rikkomisen perusteella. 
Kaikkineen oikeusturvatiet on aiheellista pitää auki. Ne ovat laajat ja paikalliselle 
asukkaalle kaikin puolin myönteiset, joten paikallisen asukkaan ei ole tarvetta 
ryhtyä kompromisseihin oikeuksiensa puolustamisessa kansallisessa tai 
eurooppalaisessa kehityksessä. 

10. Perustuslain mukaan kunnan hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Kunnan on 
nojattava ratkaisunsa väestön etuihin ja oikeuksiin. Siten kansallispuistoalueen 
kuntien on turvattava paikallisten asukkaiden oikeuksia joka suhteessa. Kuntien on 
aiheellista edelleen huomauttaa, ettei valtion omistusoikeus ole selvä. Viimeistään 
eduskunnan on jalkauduttava ja kuultava paikallista väestöä ja kuntia. Ministeriö ei 
sitä ole tehnyt piittaamattomasti. Paikalliset asukkaat voivat täydellisin ja 
kiistattomin asiakirjoin osoittaa saman asian jo nyt; näyttöön riittänee jo 
esimerkkien valaisu. Paikallisuutta onkin pidettävä kehityksen suuntana joka 
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suhteessa: se vahvistaa demokratiaa, lisää avoimuutta, tuo esiin suojelun ja 
paikallisten asukkaiden elämäntavan oikealla tavalla ja edistää siten vahvasti 
kunnallista ja paikallista itsehallintoa. 

11. Kansallispuistolailla sanotaan lakiesityksessä olevan myönteisiä 
kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Tällaisten väitteiden esittämiselle ei ole näyttöä. 
Ensinnäkään lailla ei ole välittömiä (vaan välillisiä) taloudellisia vaikutuksia 
kunnallistalouteen. Ilman asianmukaista vertailua ja suojelun ja taloudellisen 
toiminnan välistä mittaria/tunnuslukuja väitteelle ei ole katetta 
objektiviteettivaatimus huomioon ottaen. Valtioneuvoston antamat 
lainvalmisteluohjeet edellyttävät, kuten lakikin, pitäytymistä todennettaviin 
tosiseikkoihin. Kuntien kannalta on ongelmallista, että suojelumallit on jätetty 
kehittämättä, suojelun ja taloudellisen toiminnan suhdetta koskevia mittareita ei ole 
juuri kehitetty eikä suojelun kohteena oleville asioille ole kyetty antamaan 
vertailtavia arvoja kuten moderni ympäristötaloustiede edellyttää. 

12. Kuntien lausuntomenettelyn kannalta voi edelleen todeta, ettei ole suuria ongelmia 
kirjoittaa säännöksiä, joilla paikallisen asukkaan oikeudet turvataan. Se vaatii 
suojelun nykyisen sääntelymallin perusteltua uudelleenarviointia. Sen osia on 
säädöstämistason nostaminen, paikallisen väestön oikeuksien lainsäädäntöperustan 
vahvistaminen ja niin muodoin paikallisen päätösvallan vahvistuminen. Ensisijainen 
vastuu tästä on perustuslain mukaan ympäristöministeriöllä. 
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1. Johdanto lukijalle 
 

Tämä oikeudellinen lausunto on laadittu hallituksen esityksen 169/2003 vp. perusteella 
ja siitä johtuvista syistä. Se täydentää kirjoittajan toista, laajaa paikallisen väestön 
oikeuksia Tunturi-Lapin kunnille selvittävää lausuntoa, joka on päivitetty samaan 
ajankohtaan. 
 

Sen lisäksi asian perusteellinen analyysi edellyttää perehtymistä metsähallituslain 
laatimista koskevaan ehdotukseen (päivätty 29.1.2004). Kirjoittaja on selvittänyt tätä 
erikseen lakiluonnokseen perehtyen. Metsähallituslaissa on useita eri säännöksiä, jotka 
välittömästi koskevat suojelualueita, Metsähallituksen toimivaltaa ja paikallisen 
asukkaan oikeuksien turvaa tai sen sääntelyn aukollisuutta. 
 

Tämän lausunnon kohde on erityisesti löytää ja kehittää keinoja paikallisen asukkaan 
oikeuksien turvaamiseksi. Tämä on lähes kokonaan sivuutettu hallituksen esityksessä; 
perusteluissa on joitakin asiaa sivuavia lausumia, joita arvioidaan erikseen. 
Laatijalla ei ole sidoksia hallituksen esityksen valmisteluun eikä esityksen laatijoihin. 
 

Laatijalla on tämän lausunnon tutkimuksellisiin osiin tekijänoikeudet. Kenelläkään ei ole 
oikeutta käyttää tai kopioida lausuntoa ilman tekijän lupaa. 
 

2. Hallituksen esityksen lainsäädäntöongelmat 
 

Hallituksen esitys on varsin pelkistetty. Kansallispuistojen sääntelyssä on sovellettu 
tällaista sääntelymallia. Lakiesitystä täydentävät luonnonsuojelulain kansallispuistoja 
koskeva säännökset, kansallispuistoista annettu asetus, järjestyssääntö ja hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Näistä on vakiintuneesti muodostunut kansallispuiston sääntelymalli. 
Jäljempänä otetaan kantaa näiden eri säädösten tai ohjeiden oikeudelliseen merkitykseen 
ja velvoittavuuteen. Lain perustelutkaan eivät ole riittäviä tässä vaaditulla tavalla. 
 

Hallituksen esitys on käytännön elämälle vieras. Siinä ei tunnusteta eikä tunneta 
paikallisia oloja. Paikallisen väestön oikeuksia ei ole otettu laissa lainkaan huomioon. 
Hallituksen esityksen mukaan paikallisen väestön oikeudet on otettu huomioon 
perinteisten oikeuksien käytössä suojelualueella. Tämä maininta lienee virhemaininta, 
sillä ei laissa ole asiasta säännöksiä. On suorastaan omalaatuinen käsitys, että oikeudet 



 

 

tulevat otetuiksi huomioon, kun niistä mainitaan rauhoitussäännöksen yhteydessä 
perustelujen tasolla. Sillä ei ole merkitystä eikä uskottavuutta. 
 

Hallituksen esityksen suuri puute on, ettei paikallisen asukkaan oikeuksista ole 
säännöstä. Sääntely on tarpeen ja samassa yhteydessä tulee säännellä kansallispuiston 
moninaiskäyttöä. Siitäkään ei mainita mitään koko hallituksen esityksessä, joka ei herätä 
luottamusta. 
 

Kumpaankin edellä mainittuun sääntelyn aukkoon paneudutaan jäljempänä ja esitetään 
konkreettisia muutoksia lakiin. Hallituksen esityksen rauhoitussäännöksen perustelujen 
mukaan koko asiassa on kyse kalastuksen sääntelystä; näin ei ole. 
 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto olisi erityislaatuinen. Se olisi sitä laajuutensa vuoksi. 
Se olisi edelleen sitä sen vuoksi, että koko alue on merkittävällä matkailualueella. Siten 
kansallispuistolla olisi samalla suojeluarvo, mutta se on myös ulkoilijoiden, liikkujien ja 
kaupallisen safaritoiminnan kohdealue. Kyse on selkeästi näiden erilaisten intressien 
tasapainosta. Lain perustamissäännöksessä mainitaan nämä molemmat seikat. Lain 
perusteluissa ei ole todettu mitään valaisevaa näiden seikkojen soveltamisesta 
kansallispuistoalueella. Huonoin vaihtoehto on, että asia jää ympäristöviranomaisten tai 
puistosta vastaavien Metsähallituksen virkamiesten tehtäväksi. Se ei herätä luottamusta 
kunnissa eikä paikallisessa väestössä. 
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kansallispuistoteissa on samankaltaisia säännöksiä 
mutta myös poikkeavia säännöksiä: 
-laki Syötteen kansallispuistosta, 1 §: mainitaan lisäksi kansallispuiston perustaminen 
yleiseksi luonnon nähtävyydeksi 
-laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta, 1 §: säädetään, että kansallispuisto on 
perustettu luonnon säilyttämiseksi, ympäristötutkimusta ja luormonharrastusta varten -
laki Koloveden kansallispuistosta, 1 §: kansallispuisto on perustettu Etelä-Suomen 
metsäluonnon    suojelemiseksi,    sekä    luonnonharrastusta,     virkistystä    ja 
ympäristötutkimusta varten 
-laki Torronsuon kansallispuistosta, 1 §: se on perustettu vastaavasti Etelä-Suomelle 
tyypillisen suoluonnon suojelemiseksi, ympäristötutkimusta ja luonnonharrastusta varten 
-laki Saaristomeren kansallispuistosta, 1 §: kansallispuisto on perustettu erityiseksi 
suojelualueeksi 1923 luonnonsuojelulain nojalla ilman erityisperusteluja 
-laki Perämeren kansallispuistosta, 1 §: se on perustettu ulkosaariston ja meriluonnon 
suojelemiseksi sekä luonnonharrastusta ja ympäristötutkimusta varten, ja 
-laki Ystävyyden puistosta on perustettu yhteistyön edistämiseksi ympäristönsuojelun 
alalla Suomen ja Venäjän kesken erityisesti metsä- ja suoerämaiden, järvi- ja 
harjuluonnon     perustamiseksi     ja     metsäpeuran     suojelemiseksi     sekä 
ympäristötutkimusta varten. 
 

Tämä satunnainen otos antaa kuvan, ettei perustamistarkoitusta ole juuri syvällisesti 
arvioitu. Kansallispuiston perustamisessa on eroja. Aiemmin perustetut retkeilyalueet ja 



 

 

luonnonsuojelualueet on perustettu varsin yleisluonteisin maininnoin tarkoituksesta; aina 
ole esitetty mitään perustetta. 
 

Edellä kuvatut perustelut osoittavat hajanaisuutta. Näyttäisi siltä, että puistot ovat 
tarkoitetut kaikille muille kuin tavallisille kansalaisille. 
 

Tämä on mielenkiintoista sen vuoksi, että perustetulla suojelualueella on 
yhteensovitettava erilaisia intressejä. Käytännössä voi edelleen päätellä, ettei tätä asiaa 
ole enemmälti ajateltu. Ympäristötutkimus on saanut kohtuuttoman huomion. Ihmisten 
liikkuminen usein ohitetaan kokonaan. Retkeilyjä virkistys mainitaan ilman 
systemaattisuutta. 
 

Kun otetaan huomioon, ettei paikallisen väestön oikeuksia ole turvattu, suojelualueiden 
perustamisperusteista on tullut omaa, erillistä elämää elävä asia. Sitä täydentää, ettei 
muutaman pykälän lakeja koskevissa valiokuntamietinnöissä ole juuri lakia täydentävää 
aineistoa. 
 

Paikallisen väestön oikeuksien turvaaminen edellyttää parempaa lainsäädäntöä. Sitä 
arvioidaan eri jaksossa. Valtion alueet ovat paikallisen väestön vahvojen, asiakirjoin 
todistettavien oikeuksien kohteena. Myös perustamistarkoitus on silloin olennainen. 
Sitä tulee täsmentää siten, että retkeilyn lisäksi mainitaan kansallispuiston perustetun 
ihmisten liikkumista ja paikallisen väestön elinkeinoja varten. 
 

Lakiteknisesti on vaikea ymmärtää, miksi ei voida kirjoittaa ehdotetun lain 3 §:ään niitä 
rajoituksia tai kieltoja, joita tarkoitetaan. Viitattu laki on vuonna 1923 säädetty ja jo 
kumottu luonnonsuojelulaki; miten voidaan edellyttää, että kansalaiset osaavat lukea 
näin valmisteltua lakia. Vaatimus on kohtuuton ja lainvalmistelu selkeydeltään 
asiantuntematonta. 
 

Konkreettisista, paikallisen väestön oikeuksista on säädettävä alempana ehdotetulla 
tavalla. Samassa yhteydessä on turvattava kansallispuiston erityisluonteen vuoksi sen 
moninaiskäyttö. Se kattaa paikallisia oloja tuntemattomalla tavalla määritetyn 
kansallispuiston eräiden raja-alueiden täsmentämisen. Ei ole tarkoituksenmukaista vetää 
rajoja kartalle siten, että vailla suojelumerkitystä olevat alueet, joilla on paikallisen 
väestön oikeuksien ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan kannalta ratkaiseva merkitys, 
siirretään osaksi kansallispuistoa. Tällaisia alueita on aivan kansallispuistoalueen 
pohjoisosassa ja esimerkiksi Raattaman kylän pohjoispuolella Ounasjoen länsipuolella. 
 

Lakiesitys on käsittämätön myös siitä syystä, että siinä on sivuutettu tyystin Pallas-
Ounastunturin kansallispuiston perustamisen yhteydessä todetut ja vahvistetut oikeudet, 
joita ei ole kumottu eikä ole voitu kumota. Näitä käsitellään erikseen. 
Perustuslakivaliokunnan on todettava joko erikseen perusteluissaan tai sitten paikallisen 
väestön oikeuksien yhteydessä, että nämä perusteluissa mainitut oikeudet ovat edelleen 
säätämisen yhteydessä eduskunnan lausumalla tavalla voimassa. 



 

 

 

Lakiesityksessä on esitetty vakiintuneen perusoikeustulkinnan perusteella omalaatuinen 
käsitys siitä, että paikallisen asukkaan oikeudet voidaan hoitaa ja turvata valtioneuvoston 
asetuksella. Tämä käsitys poikkeaa täysin perusoikeuskäytännöstä. Sitä selvitetään myös 
erikseen alempana omassa jaksossa. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat todella vahvat Pallasjärven alueella laajassa 
alueellisessa merkityksessä. Sen vuoksi pitää olla erityisen vahvat perusteet niistä 
poikkeamiseen. Niitä ei ole esitetty hallituksen esityksessä. Pallasjärveen kohdistuvia 
oikeuksia on listattu alempana niin ikään omaan jaksoon. 
 

Ehdotukset osoittavat, että hallituksen esitys olisi voitu laatia asianmukaiseksi vähäisin 
ponnistuksin ottamalla huomioon paikallisen väestön oikeudet ja perustetun 
kansallispuiston erityispiirteet laajuuden, ympäristön elinkeinotoiminnan ja muiden 
kansallispuiston perustamisen tarkoitusten yhteensovittamiseksi suoraan lain säännöksin. 
3. Paikallisen asukkaan oikeudet 
 

Paikallisen asukkaan käsitteen käyttö on vakiintunut tarkoittaen juuri tiettyä 
merkityssisältöä. Vaatimus on, että paikallisen asukkaan oikeuksia suojataan lailla 
perusoikeuskäsityksen mukaisesti. 
 

Kunnan jäsenyys on yksi, vanha käsitys paikallisen asukkaan käsitteestä. Se on edelleen 
voimassa, mutta se ei ole käsitteen ydinsisältö. Kalastuslain (7-8 §:n kokonaisuus) ja 
metsästyslain (7-8 §) mukaan kunnan asukas on säännellyille oikeuksille yksi peruste. 
Mainitut, säännellyt oikeudet perustuvat ylimuistoiseen nautintaan ja valtion alueiden 
aiempaan käyttöön. Nämä oikeudet ovat perusoikeussuojan piirissä. Perusoikeussuoja 
koskee myös kansalaisia kunnan jäseninä. Esimerkiksi monessa Lapin kunnassa noin 
viidennes paikallisesta väestöstä harjoittaa tai harrastaa metsästystä, kalastusta kaiketi 
enemmänkin väestöstä. Oikeuksilla on suuri periaatteellinen ja käytännön merkitys, eikä 
niitä voida poistaa eikä kaventaa. Valtion on vaikea näyttää, että se omistaa vapaana 
kulkevan riistan tai toisen vedessä liikkuvan lohen; siten sääntelyn valtuus pitää todentaa 
muulla tavoin. 
 

Paikallisella asukkaalla ymmärretään myös osallistumisoikeutta käyttäviä asukkaita, 
erityisesti kunnan ja sen osien asukkaita. Tässä suhteessa on kyse enemmänkin 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kuin oikeuksien turvaamisesta. 
Perussäännös valtionhallinnossakin on tällöin perustuslain 14 §, jota on käsitelty muun 
muassa valtioneuvoston selonteossa 3/2002 vp. kansalaisten suoran osallistumisen 
kehittymisestä. Vaikutusmahdollisuuksien valtionhallinnossa on todettu olevan vähäisiä. 
Muutoksen osaltaan tuo tähän tilanteeseen kansainvälisten vaikuttamista ja valittamista 
koskevien velvoitteiden täytäntöönpano ympäristöasioissa (hallituksen esitys 165/2003 
vp.). Samasta asiasta annettaneen myös erillinen direktiivi Euroopan unionissa. Nämä 
sääntelevät kuitenkin yleisluonteisesti paikallisen väestön oikeuksia, ja ne viittaavat 



 

 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen ja demokratian avoimuuden 
kehittämiseen. 
 

Tässä yhteydessä paikallisella asukkaalla tarkoitetaan kuitenkin ennen kaikkea niitä 
henkilöitä, jotka voivat osoittaa laajat, vahvaperusteiset oikeudet valtion alueisiin 
Lapissa. Näihin oikeuksiin luetaan myös oikeus loheen, joka voidaan osoittaa 1200-
luvun lopulta kuuluvan tiloille ja paikalliselle väestölle. Lohioikeuden oikeusperuste 
vaihtelee jossain määrin. 
 

Paikallinen väestö voi osoittaa oikeutensa yhtenäisin, alkuperäisin asiakirjoin. Niitä ei 
voida sivuuttaa millään lailla tai oikeusperusteella. Nämä oikeudet ovat voimassa, ja ne 
tulee todeta ja vahvistaa. Osittain ne on vahvistettu erilaisissa toimitusmenettelyissä. 
Tuoreimmin tällaisia on syytä jatkaa esimerkiksi vesipiirien rajankäyntien 
täydennysmenettelyllä. Asiakirjanäyttö edellyttää tätä. 
Paikallisen asukkaan oikeudet kattavat luonnollisesti perinteiset elinkeino-oikeudet. Ne 
kattavat luontaiselinkeino-oikeudet, jotka on myöhemmin erityislaeissa kehitetty 
paikkaan sidotuille elinkeinoille. Laajassa merkityksessä paikallisen asukkaan oikeudet 
kattavat myös tietyt rakentamisoikeudet valtion alueella ja metsien käytön tarpeeseen. 
Näiden oikeuksien historiallinen luonne on jossain määrin erilainen, mitä olen selvittänyt 
kansallispuistoa koskevassa lausunnossani. 
 

Oikeuksien sisältö määrittyy asiakirjojen perusteella alueittain. Nämä alueet ovat 
yleisesti laajoja. Oikeuksien haltijoiden suhteen ei ole eroa sen mukaan, onko kyse 
lappalaisesta vai saamelaisesta (kieliperusteen mukaan). Kummatkin voivat olla 
oikeuksien haltijoina. 
 

Asiakirjanäyttö on olennaista sen vuoksi, ettei mikään ole katkaissut tai keskeyttänyt tai 
lakkauttanut oikeuksien hallintaa. Professori Juhani Wirilander on oikeusministeriölle 
tekemässään selvityksessään maanomistuksesta Lapissa vuonna 2001 katsonut, että 
nämä oikeudet ovat yleisesti omistuksen luonteisia, toisin sanoen ne ovat varsin laajoja 
oikeuksia. Sitä ilmentävät kattavasti kerätty asiakirjaselvitys ja oikeudenkäynti- ja 
veroluettelot oikeuksien sisällöstä. 
 

Valtion aiemmin saamelaisalueella paikalliselle väestölle tunnustamat luontaiselinkeino-
oikeudet valtion alueilla kuuluvat paikallisen asukkaan laajaan käsitteeseen. Tämän ja 
tässä määritellyn paikallisen asukkaan käsitteen välillä on se olennainen ero, että 
paikallisen asukkaan asiakirjoihin perustuvat oikeudet ovat ehdottomia ja valtiota 
velvoittavia, joita ei voida kaventaa ja jotka on vahvistettava esitetyn näytön ja 
selvityksen nojalla. Edellisetkin oikeudet ovat perusoikeussuojan piirissä. Nämä eri 
oikeudet on yhteensovitettava. 
 

Paikallinen asukas voidaan identifioida tehtyjen sukuselvitysten kautta. Nämä oikeudet 
ovat siten täysin yksilöitävissä, ja ne voivat nauttia kaikkia perusoikeussuojan muotoja. 
 



 

 

On luontevaa käyttää paikallisen väestön oikeuksista termiä "elinkeinojen 
harjoittamisoikeus" pelkän modernin ja osin rahoituslakeihin viittaavan 
luontaiselinkeinosanan sijasta. Viimeksi mainitun valtio on kehitellyt omiin 
tavoitteisiinsa ja tarkoituksiinsa. Elinkeino-oikeudet on neutraali käsite, ja se kattaa 
myös paikallisten elinkeinojen kehittyneet, modernit muodot. 
 

Tässä ei puututa niihin tarpeisiin, joita oikeuksien tunnustaminen ja vahvistaminen 
tuovat mukanaan. Sitä varten on kehitetty oma hallintomalli, joka tulee ajankohtaiseksi 
jo metsähallituslain uudistamisen yhteydessä vielä tänä vuonna. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet toteutuvat, 
-kun ne todetaan lailla voimassa oleviksi -
kun ne pannaan täytäntöön 
-kun niille ei aseteta esteitä tai niitä ei rajoiteta perusteettomasti 
-kun niiden suhde kansallispuistoalueen muihin käyttömuotoihin on tasapainossa, ja 
-kun hyväksytään niiden kulttuurisidonnaisuus. 
 

Kun paikallisella väestöllä on perustettavaan ja laajennettavaan kansallispuistoalueeseen 
todennettavat, asiakirjoihin perustuvat oikeudet, on eduskunnan varmistettava, että 
puiston perustamiseen on paikallisen väestön suostumus. Lainvalmistelija ei ole tehnyt 
tätä. Siinä yhteydessä paikallisen väestön on puolestaan vaadittava oikeuksien 
toimeenpanoa. 
 

Paikallisen väestön suostumus on tarpeen sen vuoksi, että luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 11 § edellyttää, että kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion maalle 10 
§:ssä määritellyin edellytyksin. Paikallisen väestön laajat, vahvat oikeudet ovat valtion 
alueisiin. Tässä ei ole lähdetty siitä mahdollisuudesta, että paikallinen väestö voi 
suorastaan omistaa valtion alueen; se on eri selvityksen kohde. 
 

Paikallisen väestön edun mukaista on neuvotella lain säätämisen ehdoista; valtiolla on 
neuvotteluvelvollisuus. Sen sijaan väestön ei tule neuvotella todennettavien oikeuksiensa 
sisällöstä tai turvaamiseen tarpeesta. Paikallinen väestö edellyttää, että jos se tekee 
omistuksensa tai hallintansa todennäköiseksi, edellyttää se, että valtio osoittaa 
omistuksensa paremman oikeusperusteen. Muutoin valtion omistus olisi olettamuksen 
mukaan aina ristiriidassa perusoikeuksien suojaa koskevan sääntelyn ja käytännön 
kanssa. 
 

4. Paikallisen väestön oikeuksien turvaaminen 
 

Perustuslaki edellyttää, että kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lailla. 
Sama vaatimus kattaa myös poikkeusten ja rajoitusten tekemisen kansalaisten oikeuksien 
käyttämiseen. 
 



 

 

Nykylainsäädännössä on niukalti oikeuksia vahvistavia tai toteavia säännöksiä. Kalastus-
ja metsästyslain jo mainitut säännökset ovat yksi poikkeus. 
 

Perustuslaista voidaan johtaa kahdella perustavalla velvoitteita paikallisen asukkaan 
oikeuksien turvaamiseen: yksittäiset perusoikeudet suojaavat myös paikallisen asukkaan 
oikeuksia ja perustuslain 22 § edellyttää, että julkisen vallan on edistettävä 
perusoikeuksien toteuttamista. Tämä velvoite on myös lainsäätäjällä. Sitä ei voida 
sivuuttaa. Yksittäisiä perusoikeuksia tarkastellaan alempana tässä jaksossa. 
Samaan pyritään myös muulla tavoin. Oikeudet on vahvistettava tarvittavan kattavuuden 
vuoksi niissä laeissa, jotka sääntelevät oikeuksia ja valtion kiinteistövarallisuutta ja sen 
hoitoa sekä hallintaa. 
 

Perustuslakivaliokunta on määrittänyt perusoikeuksien soveltamiselle ja tulkinnalle 
keskeiset tulkintaperiaatteet. Ne vaikuttavat myös tässä yhteydessä. Niiden mukaan 
vaadittava sääntelytaso on laki; siinä on esitettävä myös poikkeukset ja rajoitukset 
oikeuksien käyttämisessä. Siten lain perustelujen taso ei ole riittävä perusoikeuksien 
sääntelyyn. Siihen eivät sovellu myöskään kansallispuiston järjestyssääntö tai hoitoja 
runkosuunnitelma, joiden tarkoitus on toinen tai joiden sitovuus ei riitä sääntelyyn. 
Valtioneuvoston asetuksella ei voida määritellä oikeuksien sisältöä tai poikkeuksia laista 
poikkeavalla tavalla. 
 

Paikallisen väestön oikeuksien perusta on asiakirjoissa ja niiden perusteella pidetyissä 
toimitusmenettelyissä, joiden perusteella oikeudet valtion alueisiin ovat todennettavissa 
yhtenäisesti, kattavasti ja kiistattomasti. Omistuksen tai hallinnan tai käyttöoikeuksien 
luonnetta ei ole tarpeen tässä vaiheessa määritellä yksityiskohtaisesti. Selvää on 
kuitenkin, että oikeudet ovat niin vahvoja, että valtion alueiden hallinta on sidottua ja 
rajoitettua ja siten lainsäädäntövallan käyttäminen rajoitettua valtion alueisiin liittyen. 
Ne voidaan aina määritellä paikallisten oikeuksien haltijoiden oikeuksina valtion 
alueisiin ja eritellä samalla oikeuksien sisältö ja alueet, joilla ne ovat voimassa. 
Oikeuksien määrittelemisen kannalta ei tarvita muita tietoja, kun on erikseen selvitetty 
kulloinkin voimassa olleet säännökset. 
 

Yksittäisistä perustuslain perusoikeuksista voidaan mainita seuraavat. Oikeudet ovat 
varallisuusarvoisia etuuksia, jollaisina ne ovat omaisuudensuojan (15 §) piirissä. 
Perusoikeus vaikuttaa myös ennen niiden kodifiointia olleiden oikeuksien 
tunnustamiseen. Muutoin perusoikeuksien soveltamisen pitäisi olla rajattua. Kyse on 
myös oikeusideologisesta ja oikeudenmukaisuuslähtökohdasta. 
 

Nämä oikeudet ovat olennaisilta osiltaan myös elinkeinovapauden (18 §) piirissä. Kyse 
on elannosta ja sen hankkimisesta. Tätä suojaa voidaan rajata asettamalla lailla 
vaatimuksia elinkeinon harjoittamiselle. Perinteiset elinkeinot ovat selvästi 
elinkeinovapauden piirissä. 
 



 

 

Alueiden omistus tai hallinta- ja käyttöoikeudet määrittävät elinkeinojen harjoittamisen. 
Historiallisesti on ollut näin myös porolaiduntamisen kanssa aina viime vuosisadan 
alkupuolelle. 
 

Nykymerkityksessä on aihetta vielä toistaa vivahde-ero, joka on luontaiselinkeinojen ja 
perinteisten elinkeinojen harjoittamisen välillä. Edellinen on uusi sana eikä se kata 
useimmiten laissa määriteltynä sitä seikkaa, että perinteisetkin elinkeinot kehittyvät 
aikojen myötä. Elinkeinot koostuvat nykyisin nimenomaan monen eri elinkeino-
oikeuden ja niiden jalostusmahdollisuuden kokonaisuudesta. 
 

Valtio on aiemmin vuodesta 1978 lähtien tunnustanut saamelaisalueella 
luontaiselinkeinoista pääasiassa elantonsa saaville nautintaoikeuden valtion alueisiin. 
Tämä ei perustu varsinaisesti asiakirjoihin, vaan on valtion yksipuolinen sitoumus 
suojata tätä oikeutta. Se on laajassa mielessä osa paikallisen asukkaan oikeuksia. Se ei 
ole kuitenkaan näiden oikeuksien ydin, joka rakentuu asiakirjaselvitykseen ja sen 
mukaiseen oikeuksien todentamiseen. 
 

Erityisesti on tarpeen korostaa, ettei asiakirjaselvitykseen perustuva paikallisen asukkaan 
oikeus ole ylimuistoista nautintaa sinänsä. Tämäkin voi olla taustalla, mutta paikallisen 
asukkaan oikeus perustuu veroluetteloiden, katselmusasiakirjojen ja 
oikeudenkäyntiasiakirjojen antamaan todistukseen. Paikallisen asukkaan oikeutta 
täydentävät paikoin isojakotoimituksissa todetut oikeudet. 
 

Kun oikeudet kohdistuvat valtion alueisiin eikä oikeudet välttämättä edellytä sen täyttä 
kieltämistä, valtion alueisiin kohdennetut paikallisen asukkaan oikeudet edellyttävät 
yleisen vaikuttamis-ja osallistumisoikeutta koskevan perustuslain 14 §:n säännöksen 
soveltamista. Valtion tulee laajentaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
kansalaisia itseään koskevissa asioissa. Se on huomattavasti enemmän kuin paikallisen 
väestön kuuleminen tai mahdollisuus antaa lausunto. Valtio ja paikallinen väestö 
käyttävät tulevaisuudessa yhdessä puhevaltaa valtion alueista paikallisen väestön 
oikeuksien vaatiessa sitä. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksia voidaan rajoittaa vain laissa mainituin, täsmällisin ja 
yksityiskohtaisin perustein. Yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, että oikeusturvasta 
poikkeamiseen pitää olla hyväksyttävä syy. Se on jokin kohtuullinen, yhdenvertaisuuden 
ytimeen puuttumatta jättävä seikka, joka on yhteiskunnallisen kehityksen mukainen 
perusteeltaan. Yhdenvertaisuus asettaa vaatimuksia juuri ihmisten ja alueiden 
yhdenvertaisuudelle. 
 

Näin ollen paikallisen asukkaan oikeudet tunnustettaessa niistä ei voida tehdä 
poikkeuksia tai niille asettaa rajoituksia ilman hyväksyttävää syytä. Tällaisen rajoituksen 
täytyy olla aina suppean. Erilaisia, oikeusperusteeltaan samanlaisia paikallisen asukkaan 
oikeuksia ei voida käsitellä laissa eri tavoin. On perusoikeuskäytännön mukaista, että 



 

 

vahvasti perusteltu oikeus on myös suhteessa poikkeamisten ja rajoitusten asettamiseen 
vahva oikeus. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat olleet perustamisensa ja syntynsä ajankohtana 
väestön elämiseen, asuttamiseen ja elannon hankkimiseen kuuluneita oikeuksia. Ne ovat 
olleet väestön elintapaan ja arkipäivään kuuluvia asioita, joista on muodostunut 
paikallinen kulttuuri. Sellaisia oikeuksia ne ovat luonteeltaan edelleen. Tämä tarkoittaa 
muun ohessa, ettei näitä oikeuksia saa vapaasti pakkolunastaa yleiseen taipeeseen. 
Niiden olennainen osa on kulttuuri eikä sitä voida lunastaa: kulttuuria ei jää, jos 
oikeuksien olennainen sisältö katoaa tai heikentyy valtion toimenpitein. Siten paikallisen 
asukkaan oikeuksien rajoittaminen on aina vahvan perusteen vaativaa ja rajoittaminen 
suppeaa. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen 
liitepöytäkirjojen suojaamia. Tämän perusteella väestön käytettävissä on valtion toimia 
vastaan ihmisoikeussuojatiet. Voisi olettaa, että jutturuuhkainen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on kiinnostunut juuri alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti 
tällaisista oikeuksien loukkauksista tai sivuuttamisesta. 
 

5. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston säätämisen yhteydessä turvatut 
paikallisen väestön oikeudet 
 

Pallas-Ounastunturin kansallispuistolaki on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Se 
säädettiin erinäisten vaiheiden jälkeen vuoden 1937 valtiopäivillä (hallituksen esitys 
96/1937 vp. ja sitä edeltänyt hallituksen esitys 90/1935 vp.). Ensimmäinen esitys ei 
edennyt hyväksymiseen saakka valtiopäivien päättymisen vuoksi. Jo tätä ennen 
ensimmäinen laki asiasta säädettiin 1920-luvulla, mutta se ei koskaan tullut voimaan 
tasavallan presidentin jätettyä sen vahvistamatta 27.6.1928 korkeimman oikeuden 
kielteisen lausunnon perusteella (katso siitä komiteanmietintö 1931:7, 4-5). Eduskunnan 
edellyttämä jatkovalmistelu perustui sittemmin luonnonsuojelulain 1923 antamaan 
perustaan. 
 

Kansallispuistoa koskevassa hallituksen esityksessä tuotiin esiin, että kansallispuisto 
voidaan perustaa kiistattomasti valtionmaille. Lailla ei haluttu kuitenkaan vaikeuttaa 
isojaon tilusjärjestelyjä (17 §). Lakia säädettäessä haluttiin myös varmistaa asukkaiden 
käyttöoikeudet, metsästys- ja kalastusmahdollisuudet, minkä jälkeen laki saatettiin 
hyväksyä "ilman oikeudellisia epäilyksiä" kuten asia ilmaistiin hallituksen esityksessä 
(96/1937 vp., 2). 
 

Hallituksen esitys perustui professori Kyösti Haatajan johtaman luonnonsuojelukomitean 
työskentelyyn. Komitean työskentelystä selviää, että korkeimman oikeuden kritiikki 
haluttiin ottaa huomioon, mutta ei haluttu loukata väestön taloudellisia oikeuksia. Tältä 
pohjalta hallituksen esitykseen hyväksyttiin seuraavat, keskeiset periaatteet. 
 



 

 

Talollisten niittyjä haluttiin jättää kansallispuistoalueen ulkopuolelle taloudellisen 
käytön turvaamiseksi. Kansallispuiston perustamisessa haluttiin säilyttää 
nautintaoikeudet ja väestön oikeus kotitarvepuun ottamiseen. Porojen ja muiden 
kotieläinten kesä- ja talvilaiduntaminen sallittiin. Haluttiin kaikin tavoin varmistaa myös 
matkailijoille mahdollisuus vesien käyttöön ja kalastukseen.  Metsien talouskäyttö 
katsottiin hyväksyttäväksi, jos se on luonnonsuojelun tarpeet huomioon ottaen 
mahdollista. Perustettavan kansallispuistoalueen rajankäynti toimitettiinkin paikallisten 
asukkaiden ja viranomaisten neuvottelujen jälkeen. 
 

Haatajan komitean selvityksen mukaan perustettavalla kansallispuistoalueella ei saanut 
olla suurempaa merkitystä asutusmahdollisuuksien kannalta. Enontekiön kunnan 
asukkaat saattoivat valmisteluvaiheessa esittää kantojaan Haatajan komitealle. Tältä 
pohjalta eduskunnassa ensimmäistä hallituksen esitystä käsitellyt laki- ja 
talousvaliokunta esitti mietinnössään 13/1935 vp. huomattavia supistuksia, mutta ne 
eivät toteutuneet hallituksen toisessa esityksessä. 
 

Hallitus korosti hallituksen esityksessä nimenomaan sitä, että suojelualueelle voidaan 
luonnonsuojelulain 4 §:n nojalla säätää asetuksella poikkeuksia, jotka ovat alueella tai 
sen lähistöllä asuvan väestön tai paimentolaislappalaisten edun kannalta tarpeellisia tai 
jotka muuten havaitaan tarpeellisiksi. Hallituksen esitys korosti jo luonnonsuojelulain 
1923 valmistelun tavoin suojelun vaikutuksia taloudellisiin oloihin ja toimeentulon 
ehtoihin. 
 

Tämän perusteella säädettiin jo 1938 asetuksella huomattavia poikkeuksia 
kansallispuistolakiin. Tästä selkein osoitus on Pallaksen matkailuhotelli ja rinteet. 
Eduskunnan kannanotot ovat sitoneet viranomaisia puiston kehittämisessä. Asetuksessa 
(932/1981) eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja 
luonnonpuistoista on säädetty vanhastaan kansallispuistojen sallitusta ja kielletystä 
toiminnasta. Silloisen luonnonsuojelulain säännökset olivat tässä suhteessa niukkoja. 
Valtion omistuksen vuoksi säädösperusta on voinut olla asetus, joka vastaa nykyistä 
valtioneuvoston asetusta. Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa on paikallisen väestön 
oikeuksista säädetty erityisesti mainitun asetuksen muutoksilla 117/1989 ja 583/1991. 
Asetusta on muutettu muussa tarkoituksessa. Nykymerkityksessä asetus ei ole enää 
riittävä korkea säädöstaso; kyse on perusoikeuksien toteuttamisesta, mikä edellyttää 
laintasoista sääntelyä. 
 

Kuvatut paikallisen asukkaan oikeudet eivät ole hävinneet tai lakanneet. Ne on edelleen 
turvattava lailla paikalliselle väestölle. Voidaan vain todeta, että paikallisen asukkaan 
oikeuksien turvaamiselle lailla ovat tukea ja lisäpontta antaneet perusoikeuksien kehitys, 
perusoikeuksien tulkinta, laintasoisen sääntelyn vaatimus ja erityisesti viime vuosina 
asiakirjanäytön kautta vahvistuneet paikallisen asukkaan oikeudet. 
 

Nykyisen kansallispuistokin säätäminen osoittaa erinomaisella tavalla, ettei lakeja ole 
voitu säätää ilman väestön elinolojen ja ehtojen huomioon ottamista. Niistä on aidosti 



 

 

neuvoteltu, rajoihin on tehty tarvittavia täsmennyksiä ja muutenkin koko 
lainsäädäntöprosessi    on    keskittynyt    huolehtimaan    ihmisten    oikeuksista. 
Lainvalmistelu ei näytä yltävän lainkaan tälle tasolle käsiteltävän hallituksen esityksen 
valmistelussa. 
 

Suhtautumista kuvaa osaltaan se, että näiden asioiden hoitamiseen katsotaan riittävän 
yleismaininta lain perusteluissa, luonnonsuojelulain 20 §:n mukainen järjestyssääntö tai 
19 §:n mukainen kansallispuiston hoito-ja käyttösuunnitelma. Viimeksi mainittu on 
hyväksytty vuonna 1998 sovellettavaksi aina vuoteen 2017 asti. Pallas-Ounastunturin 
kansallispuiston järjestyssääntö on tullut voimaan 1997 alusta lukien. 
 

Voimassa oleva sääntely ja hoito- ja käyttösuunnitelma antavat sinänsä kattavan ja 
ajanmukaisen kuvan kansallispuistosta alueineen, erilaisine oikeuksineen ja 
palveluvarustuksineen sillä huomautuksella, etteivät siitä selviä paikallisen asukkaan 
oikeuksien vahvuus ja oikeusperusta. Lähtökohta ei ole siten riittävä. Reitistöjä pidetään 
ajanmukaisina ja varustelutasoa hyvänä suunnitelman perusteella. Voimassa olevan 
luonnonsuojelulain antamat valtuudet antaa järjestyssäännöin ja suunnitelmin 
yksityiskohtaisia sääntöjä on sinänsä pätevä, mutta paikallisen väestön oikeuksien 
perustaksi tai rajoittamiseksi ne eivät riitä. Suunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova. 
 

Kansallispuisto voidaan nykyisen luonnonsuojelulain mukaan perustaa vain valtion 
alueelle. Tämä sääntelyn perusta on ehdoton. Paikallinen väestö kiistää sen ehdottoman, 
täsmällisen paikkansapitävyyden. Sen vuoksi paikallinen väestö katsoo, että 
kansallispuiston perustaminen edellyttää sen suostumusta siltä osin kuin kyse on sille 
tärkeiden ja sidonnaisten valtion alueiden hallinnasta ja määrittelystä. Paikallisella 
väestöllä on jäljempänä selvitettävällä tavalla oikeuksia valtion alueisiin juuri 
laajennettavalla ja perustettavalla kansallispuistoalueella. 
 

Kansallispuistossa voimassa olevat paikallisen asukkaan oikeudet ovat ajankohtaisia 
edelleen; niiden nojalla elää monta taloutta ja esimerkiksi Kittilän Raattaman kylä. 
Erityisen on korostettava, etteivät nämä oikeudet ole menettäneet vaikuttavuuttaan eikä 
merkitystään. Itse asiassa ne osoittava selvitystyö on vain vahvistanut näiden oikeuksien 
oikeusperustaa. Siten on hämmentävää, että nämä on kokonaan sivuutettu säädettävän 
kansallispuistotein tekstistä. 
 

Aiemman käytännön mukaisesti tarvitaan prosessi kansallispuiston rajojen 
täsmentämisestä ja moninaisoikeuksien käyttämisestä. Käytäntö osoittaa, ettei väestö 
luota muuhun kuin lain voimaan. 
 

Erityisesti on korostettava, ettei uuden lain säätäminen oikeuta millään perusteella 
sivuuttamaan vanhoja oikeuksia. 
6. Lainsäädäntötavat 
 



 

 

Yleisesti voidaan todeta, etteivät lakiesityksen säännökset turvaa lainkaan paikallisen 
asukkaan oikeuksia. Se on tehtävä eri säännöksellä alla mainitulla tavalla. 
 

Paikallisen väestön oikeudet on turvattava lailla perustuslain perusoikeuksien tulkinnan 
vuoksi. Vakiintuneesti kansalaisten oikeudet turvataan lain tasoisella normilla. Siitä on 
nytkin kyse. Lisäksi perustuslain 22 § velvoittaa julkisen vallan, siis myös 
lainvalmistelijan ja eduskunnan säätämään tarvittavasta turvasta. 
 

Paikallisen väestön oikeuksien turvaamiseen tarvitaan eri sääntelyä lain tarkoituksen 
mukaisesti: 
-tarvitaan valtion alueita hallinnoivan Metsähallituksen liikelaitoslakiin säännös, jotta 
oikeudet vaikuttavat Metsähallituksen ohjaukseen, hinnoitteluun, alueiden luovutukseen 
ja turvaavat kaikessa sen toiminnassa paikallisen asukkaan oikeudet, jotka voidaan 
osoittaa jo toistetulla tavalla kattavasti ja yhtenäisesti asiakirjoin. Tähän tarkoitukseen ei 
sovellu eikä riitä mikään muu menettely kuin laintasoinen sääntely; -tarvitaan myös 
valtion kiinteistövarallisuutta koskevan lain muuttamista, sillä se sääntelee vuokrausta, 
luovutusta ja muita toimia valtion kiinteistöillä, mihin tulee rajoituksia paikallisen 
väestön oikeuksien vuoksi; 
-tarvitaan pitemmän päälle kokonaan uusi laki, joka määrittää paikallisen väestön 
oikeuksien toteuttamiseksi sen, miten sellaisia valtion alueita, joihin oikeudet ulottuvat, 
hoidetaan jatkossa turvaamalla oikeuksien lisäksi myös alueilta saatavat tulot ja niiden 
oikeudenmukainen jako paikallisen väestön kesken, sillä on todennäköistä, ettei 
oikeuksia voida palauttaa sanan varsinaisessa merkityksessä vaan vain saattaa 
uudenlaisen hallintamallin hoidettaviksi kaikilta osin; tätä koskeva malli on kehitetty; 
-tarvitaan paikallisen väestön oikeudet turvaava säännös substanssi- eli materiaaliseen 
lainsäädäntöön: tällainen on esimerkiksi suojelualueilla luonnonsuojelulaki: suojelu ei 
poista paikallisen väestön oikeuksia eikä suojelun tarvetta, itse asiassa tilanne on 
päinvastainen suojelun erilaisten intressien vuoksi; -tarvitaan paikallisen väestön 
oikeuksien suojelua esimerkiksi kansallispuistokohtaisissa laeissa suojelun 
erityistarpeiden ja paikallisen väestön oikeuksien maantieteellisen alueen mukaisten 
erityisten oikeuksien turvaamiseen; -tarvitaan muiden lakien kuten rahoituslakien ja 
luontaiselinkeinojen harjoittamista sääntelevien lakien täsmentämistä paikallisen väestön 
oikeuksien turvaamiseksi: tällaisia lakeja ovat myös kalastuslaki, metsästyslaki ja eräät 
muut vastaavat lait. 
 

Paikallisen väestön oikeuksien vahvistaminen ei poista esimerkiksi nyt kunnan jäsenillä 
olevia, lailla turvattuja oikeuksia, jotka perustuvat lähinnä ylimuistoiseen nautintaan ja 
ovat varallisuusarvoisia etuuksia, tai saamelaisalueella tervattuja oikeuksia, jotka valtio 
on 1978 lähtien tunnustanut alueella elantonsa perinteisistä elinkeino-oikeuksista 
saaville. 
Oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että metsähallituslakiin tehdään selvät rajoitukset 
oikeuksien hallintaan ennen kuin siirrytään uuteen alueiden hallintamalliin. 
 

7. Paikallisen väestön oikeudet kansallispuistoalueella 



 

 

 

Enontekiö. Kansallispuiston pohjoisin osa on todennettavissa asiakirjoin Hetta-suvun 
veromaaksi, jonka oikeushistoria juontaa aina 1300-luvulta. 
 

Asiakirjoissa alue on identifioitavissa Hetta-suvun yksityiseksi omaisuudeksi aina 
vuodesta 1553. Kyseisestä alueesta maksettiin erillistä, vuotuista maaveroa ainakin 
vuoteen 1812 asti. 
 

Vuoden 1760 katselmuksessa veromaa käsitti 21,4 kilometriä leveän alueen, jonka 
kaakkoiskulma oli Peltojoensuussa ja länsiraja ylti aina Muotkajarven ja Ounasjärven 
väliseen koskeen. 1800-luvun katselmuskirjojen mukaan veromaa käsitti lisäksi 
Ounastunturin länsisivun Ounasjärvestä etelään aina Puolitaipaleeseen ja Ruototunturiin 
asti eli Muonion kunnan rajalle. 
 

Oikeudet kattoivat kaikki mahdolliset oikeudet. Asiakirjojen mukaan oikeudet kattoivat 
muun muassa kalastamisen, metsästämisen, niittyjen pidon, porolaiduntamisen ja 
eräomistamisen. 
 

Enontekiön puoleinen kansallispuistoalue on aina vuodesta 1553 lukien osoitettavissa 
Peltojarven lappalaisten ikiaikaiseksi veromaaksi. Näihin haltijoihin kuuluvat Kyrön ja 
Eiran suvut, jotka hallitsivat aluetta aluksi lapinveromaina 1760-luvulle asti, jonka 
jälkeen he perustivat uudistilat oikeuksiensa suojaamiseksi. 
 

Vuodesta 1734 Vuontisjärven suvulle lohkaistiin Hetan veromaasta oma uudistalo ja kun 
he avioituivat Peltoj arven lappalaisten kanssa, he tulivat osakkaiksi koko Enontekiön 
puoleiseen nykyiseen kansallispuistoalueeseen. 
 

Lisäksi Kittilän Raattaman kylänmiehet, joiden tiluksia oli molempien kuntien alueella, 
omistivat samat oikeudet alueella kuin muutkin Peltoj arven lappalaiset kuten olivat 
omistaneet asiakirjojen mukaan aina vuodesta 1660 lähtien. Tämä asia vahvistettiin 
erikseen Enontekiön käräjillä 19.2.1782 ( § 7). 
 

Kittilä. Kittilän kunnan alueen osalta on selvitetty asiakirjoin paikallisen väestön 
oikeudet kansallispuistoalueella. Raattaman kylänmiesten veromaa rajoittuu etelässä 
Pallasjärveen ja sen puolivälistä virtaavasta Pyhäjoesta pohjoiseen pitkin Muonion 
kunnanrajaa aina Enontekiön kunnanrajalle sijaitsevaan Ruototunturiin saakka, missä 
raja kääntyy itä-kaakkoon yli kansallispuiston Vuontiskeron pohjoispuolitse 
Vuontisjärven puoliväliin asti. 
 

Tämän lisäksi Raattaman kylänmiehillä on ollut kalastusoikeus Enontekiön puoleisiin 
Peltojärven kylänmiesten kalastusvesiin sekä porolaidun-, metsästys- ja muut oikeudet 
koko nykyisen kansallispuiston Enontekiön puoleisella osalla. Asioista on olemassa 
yksiselitteiset tuomiot. 
 



 

 

Raattaman kylänmiehillä on myös porolaidunoikeudet Rauhalan alueella etelään 
Pyhäjoesta koko Kyrön paliskunnan alueella. 
 

Sirkan ja Rauhalan kylänmiesten alue voidaan kuvata karkeasti siten, että he hallitsivat 
aluetta, jonka rajoina olivat pohjoisessa Lommoltunturin ja Pallaskeron välistä virtaava 
Pyhäjoki, sieltä Pallasjarven eteläpuolella olevaan Kivijärveen ja Kivijokeen, josta raja 
kulkee Kehtosvaaraan. Länsirajana on Muonion kunnan ikivanha kunnanraja. Etelässä 
raja kulkee Lainiotunturin eteläkärjestä Aakenustunturin ylitse Kaunismaan eteläpuolelta 
Hanhivuoman kautta Sätkänään. Alueet ovat todettavissa vielä 1840-luvun 
katselmuskirjoista. 
 

Huomattava osa kansallispuistosta ja sen laajennuksesta on Kittilän kunnan alueella. 
 

Pellon kylänmiesten oikeudet. Pellon kylänmiehet ovat maksaneet erityistä maaveroa 
omista lapinkentistään aina vuodesta 1553 lähtien koko kansallispuiston eteläpäässä. 
Alueen pohjoisraja kulki Kittilän puolella Pyhä- ja Aakenustunturin korkeudella, ja 
niiden välissä oleva Pyhäjärvi oli vielä heille kuuluvaa aluetta. Tästä rajasta heidän 
lapinveromaansa käsitti koko kansallispuiston alueen aina Ylläsjärven eteläpuolelle. 
 

Nämä Pellon kylänmiesten omistukset ovat erityisen mielenkiintoisia sen vuoksi, että 
niiden oikeushistoria on johdettavissa aina 1300-luvulta lähtien. Nämä oikeudet kirjattiin 
tietyille identifioiduille suvuille jo vuonna 1553. Niistä tehtiin tarkkoja katselmuksia 
tiloittain 1720- ja 1740-luvuilla. Vastaavasti kuningas määräsi tutkittaviksi Pellon 
kylänmiesten verotalojen verolaadun. Asiaa käsiteltiin Ylitornion käräjillä vuonna 1774, 
ja siinä todettiin, että kaikki mahdolliset oikeudet ja muut etuudet lapinkenttiin kuuluvat 
heidän tilojensa veroon. 
 

Pellossa suoritettiin isojako 1790-luvulla, ja vielä sen jälkeen he maksoivat kyseisistä 
alueista erillistä maaveroa vuonna 1812 niin sanotun järviveroluettelon mukaan. 
Vastaavasti kyseiset alueet todettiin Muonion käräjillä 1818 Pellon kylänmiehille 
kuuluviksi. 
Näihin Pellon kylänmiesten alueisiin saivat kotitarvekalastusoikeuksia Pellosta alueelle 
uudistilallisiksi muuttaneet henkilöt, joiden perustamia ovat käytännöllisesti katsoen 
kaikki alueen uudistilat. 
 

Merkittävä seikka on se, että vielä 1970-luvulla ennen metsästyslain muutosta Pellon 
kylänmiehet kävivät metsästämässä ja kalastamassa alueella vanhojen tapojen mukaan, 
kunnes se lailla kiellettiin, tosin tutkimatta oikeuksien lakkauttamisen oikeusperusteita ja 
perusoikeussuojaa. 
 

Melko tuoreessa vesipiirien rajankäyntitoimituksessa Muonion kunnan alueella (toimitus 
19.-21.11.2002 TN 4111-106265-2/Äkäsjärvi) on vahvistettu tällaiset oikeudet 
pellolaisen Nivan tilaan. Äkäsjärvi on kansallispuiston rajalla. 
 



 

 

Muonio ja Kolari. Näiden kuntien alueilta löytyvät vastaavat asiakirjat kuin Pellosta 
oikeuksien todentamiseen. Muonion ja Kolarin alueille on ominaista, että oikeuksien 
alkuperä on verotalojen historiaa. Näiden oikeuksien sisältö pitää todeta yksin 
asiakirjoista. Niiden tilanne poikkeaa aika tavalla Lapinmaalla noudatetusta 
oikeusjärjestyksestä. Oikeusjärjestys vakiintui näillä alueilla vasta vuoden 1602 
verollepanoasetuksen jälkeen. 
 

8. Erityisesti paikallisen väestön oikeuksista Pallasjärven alueella 
 

Edellä on kuvattu yleisesti paikallisen väestön oikeuksien ulottumista perustettavalle 
kansallispuistoalueelle. Oikeuksien sisältö on samankaltainen, vaikka eroja oikeuksien 
synnyn oikeusperusteessa onkin. 
 

Olen esittänyt yleiskuvausta yksityiskohtaisemman selvityksen erillisessä paikallisen 
asukkaan oikeuksia koskevassa lausunnossani. Viittaan siihen täydennyksenä. 
 

Sen lisäksi tässä jaksossa käsitellään yhden yksittäisen kansallispuistoalueen, 
Pallasjärven ja siihen liittyvien välittömien alueiden asemaa ja paikallisen väestön 
oikeuksia alueella. Pallasjärvi on Raattaman kylän asukkaille elintärkeä alue. 
 

Hallituksen esityksen 169/2003 vp. mukaan näistä oikeuksista todetaan seuraavaa. 
Onkimis- ja pilkkimiskielto on taipeen asettaa luonnonsuojelusyistä puiston Pallas-
Ounastunturin puoleiselle osalle siten, että se kattaa tunturinieriän eteläisimmät 
esiintymisalueet, Pallasjärven taimenen kutuvedet, ja vedet, joissa on luontainen 
purotaimenkanta. Nykytilanne säilyisi. Lisäksi todetaan, että luonnonsuojelulain 16 §:n 
nojalla annetaan valtioneuvoston asetus kalastuksesta ja kalastuksen hoidosta. 
 

Tältäkin osin on toistettava jo todettu, että paikallisen asukkaan oikeudet on turvattava 
lailla ja samoin perusteet, joilla voidaan suojatuista oikeuksista poiketa. Nämä voivat 
olla luonnonsuojelulaissa, jolloin tulee selvittää niiden soveltaminen käsiteltävällä 
kansallispuistoalueella, tai ne voivat olla kansallispuistokohtaisessa laissa sääntelyn 
tarpeista riippuen. 
 

Pallas-Yllästunturin perustettavalla kansallispuistoalueella ovat voimassa paikallisen 
väestön oikeudet sen mukaan kuin aiemmin ja viitatussa lausunnossa on selvitetty. Sen 
lisäksi voidaan todeta useita Pallasjärveä erikseen koskevia asiakirjoja. Näistä voidaan 
mainita esimerkkinä seuraavat asiakirjat tärkeys- ja muuhun järjestykseen niitä 
asettamatta: esille on otettu vain Kittilän käräjien pöytäkirjoja: -Kittilän käräjät 1.3.1759: 
kattaa useassa asiakirjassa laajat eri oikeuksien luettelot Kyrön suvulle 
kansallispuistoalueella ja sen reuna-alueilla 
-Kittilän käräjät, katselmuspöytäkirjat 27.-28.8.1844: Ounasjoesta länteen määritetään 
kalastus- ja niittyalueet 



 

 

-Kittilän käräjät, katselmuspöytäkirjat 21.-24.9.1847: koskee Kyröjä ja niittyjä -Kittilän 
talvikäräjät, katselmuspöytäkirjat 25.2.1851: laaja selvitys oikeuksista Raattaman kylän 
alueella, Kyrön sukua koskee 
-Lapin  tuomiokunta,  Kittilän talvikäräjät,  katselmuspöytäkirjat   17.-19.9.1855: 
Pallasjärvi ja Raattaman kylä oikeuksien kohteena ja subjektina 
-senaatin talousosasto on vahvistanut useiden kruununtilojen siirtymisen ja hallinnan 
paikalliselle väestölle 1863-1919 kaikkine oikeuksineen Raattaman kylän alueella 
-vesialueiden rajankäyntitoimitus Kittilän pitäjässä vuosina 1929-30: toimitus nro 
16313 : vesialueiden paaluttaminen muun muassa Pallasj arven alueella 
-kylillä on myös runsaasti ylimuistoisen nautinnan perusteella erityisperusteisia 
kalastusoikeuksia toisten vesioikeudellisten kylien alueella: katso tästä erityisesti 
Lapin maanmittaustoimiston 2002 vahvistamat oikeudet: pöytäkirjan liite TN 106 
265. 
 

Muonion alueen varhaista asuttamista ja omistusta on käsitelty esimerkiksi Erik 
Wahlbergin asiaa koskevassa artikkelissa, joka on julkaistu Timo Kyrön tekemässä 
sukututkimuksessa: Sukuja 1500-luvulta tähän päivään. 
 

Paikalliselle väestölle, toisin sanoen Raattaman ja Rauhalan kylien asukkaille ja Siepin 
kylän asukkaille on turvattava asiakirjojen perustamat oikeudet myös suojelualueella 
erityisesti metsästyksessä ja kalastuksessa mutta myös muiden oikeuksien käytössä alla 
mainitulla tavalla. 
 

Vuoden 2004 alussa toteutunut kuntarajojen muutos (kansallispuiston osien siirto) on 
muuttanut oleellisesti myös paikallisen väestön oikeuksien määrittelyrajoja. Ikivanhalla 
tavalla Muonion ja Kittilän kunnan raja on ollut Kyrön lapinkylän ja Kyrön paliskunnan 
raja. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston osien siirtäminen vuoden 2004 alusta Kittilän 
kunnasta Muonion kuntaan muutti tätä asetelmaa. 
 

Paikallisen väestön tärkeimmät kalastusoikeudet ovat Pallasjärvellä. Kalastuksesta on 
laadittu sopimus Metsäntutkimuslaitoksen, Raattaman kalastuskunnan ja Raattaman ja 
Kurkkion kylästä Pallasjärvellä kalastukseen oikeutettujen kesken vuonna 1997. 
Sopimus ei käsittele lainkaan kalastukseen oikeutettujen piiriä eikä se määrittele 
kolmannen oikeuksia Pallasjärvellä. Sopimus on kalaston hoidosta ja siihen liittyvistä 
velvoitteista. Sellaisenaan on hyväksyttävä ja tarpeellinen, vaikka sen oikeusperusta 
onkin epäselvä. Ensisijaista on, että oikeudet määritetään suoraan laissa perusteiltaan. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on selvä virhe, kun siellä viitataan Pallasjärven 
luontaisen järvitaimenen uhanalaisuuteen. Sitä ei ilmene, vaan kalakanta on kehittynyt 
myönteisesti hoitotoimenpiteiden vuoksi. 
 

Lailla tulee turvata myös Raattaman kalastuskunnan valtuudet kalaston hoitoon ja lupien 
myyntiin Pallasjärvellä. Se on osa paikallisen väestön oikeuksia, jotka on turvattu 



 

 

järveen. Raattaman jakokunta on sitten vuoden 1997 kehittänyt kalakantaa Pallasjärvellä 
voimakkaasti. On vähintään kohtuullista, että hyöty tulee Raattaman kalastuskunnalle. 
 

Koko Kittilän kunnan puoleinen kansallispuiston alue on Raattaman ja Rauhalan kylien 
metsästysmaita ja Kyrön paliskunnan laiduntamisaluetta. Paliskunnalle on suoraan lain 
nojalla turvattava vaikutusmahdollisuus laidunalueiden hoitoon. Se on osa paikallisen 
väestön oikeutta suojelualueella. Siihen ei riitä pelkkä kuuleminen, vaan tätä puolta 
koskevat velvoitteet on johdettava laista ja osana paikallisia oikeuksia. 
 

Puiston rajat tulee määrittää kaikilta osin niin, että luontaiselinkeinotilojen ja paikallisten 
matkailuyritysten toimintamahdollisuudet turvataan kansallispuistossa. Tämän vuoksi 
tarvitaan myös kansallispuistoalueen moninaiskäyttöä koskeva laintasoinen säännös. Sen 
lisäksi perustettavan kansallispuiston itärajan kulkua Ounasjokivarteen tulee täsmentää 
siten, että matkailuelinkeinon kehittämismahdollisuus säilyy alueen soveltuvuuden ja 
vetovoiman vuoksi. 
 

Paikallisen asukkaan oikeuksina on turvattava myös maa-aineksen otto-oikeus 
kotitarpeeseen Ylisenpään soramontusta. Se on ainoa soranottopaikka Raattaman kylän 
lähellä. Muunlainen sääntely johtaa mahdottomaan ja kohtuuttomaan tilanteeseen kylän 
kehittämisessä. 
 

Pallasjärven ja tunturialueen autiotupien käyttö on turvattava osana paikallisten 
oikeuksia nykyisellään. 
 

9. Ehdotus tarvittavasta säännöksestä 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet voidaan eritellä asiakirjoista. Ne ovat kuitenkin yleensä 
hyvin samankaltaisia. Ne voivat olla kuten Pallasjärven alueella hyvin vahvoja ja laajoja. 
Paikallisella asukkaalla ymmärretään tässä yhteydessä nimenomaan niitä asiakirjoin 
osoitettavissa olevia tahoja: taloja ja henkilöitä, joille alun perin oikeudet ovat kuuluneet. 
Sukuselvitysten perusteella voidaan todentaa, ketä nämä henkilöt ovat nykyisin. 
 

Kun asiakirjaselvitykset voidaan ulottaa yleisesti 1500- ja 1600-luvulle ja joissakin 
yhteyksissä aina 1200-luvulle yhtenäisinä asiakirjaketjuina, oikeuksien haltijoista ei ole 
epäselvää. Ne ovat ajankohtaisen keskustelun perusteella sekä lappalaisia että 
saamelaisia (kieliperusteella). 
 

Tässä yhteydessä ei ole tarvetta määritellä sitä, miten oikeuksien hallinto hoidetaan. 
Jokainen on oikeutettu vaatimaan valtiota vastaan nostettavalla kanteella oikeuksiaan 
vahvistetuiksi ja todennettaviksi. Valtion ja osallisten yhteinen intressi on, miten 
oikeuksien hallinto rakennetaan. Siihen tarvitaan jossain määrin erityislainsäädäntöä. 
Tässä ei oteta kantaa siihen, onko kyseessä omistusoikeus vai jokin muu oikeuksien 
kokonaisuus. Nämä oikeudet voidaan rekisteröidä, ja ne antavat poikkeuksetta 
asianosaisaseman oikeuksien käytön perusteella valtion alueisiin. Siltä osin kuin 



 

 

oikeuksia ei voida todeta tai vahvistaa, valtio on ilmeisesti korvaus- tai 
kompensaatiovelvollinen. 
 

Näiden oikeuksien vahvistaminen on suuri perusoikeuskysymys perustuslain mukaisesti. 
Sen hoitaminen vaatii yksinkertaisesti vastuunottoa. Sen sijasta edessä voisi olla valtiota 
riuduttava loputon oikeudenkäyntien sarja ensin kansallisissa ja sitten kansainvälisissä 
tuomioistuimissa. Kyse on niin sanotusta aidosta ihmisoikeuksien loukkausväitteestä, 
joka Suomen valtioon voidaan kohdistaa. 
 

On odotettavissa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta saadaan piakkoin erittäin 
olennainen ratkaisu siihen, kuka on velvollinen näyttämään mitäkin selvitettäessä näitä 
oikeuksia (lohitapauksen yhteydessä). Valtio on velvollinen näyttämään omalta osaltaan 
saantonsa oikeusperusteen, jos paikallinen asukas esittää asiakirjoin oman oikeutensa 
perusteen ja yhteytensä oikeudenhaltijoihin. Tämä mahdollisuus on otettu huomioon 
vaikkapa valtion metsiä koskevissa säädöksissä 1500-luvulta eteenpäin. Parempi oikeus 
on mahdollista todentaa. 
 

Näistä syistä on tarpeen säätää paikallisen asukkaan oikeuksien suojasta 
kansallispuistoalueella. Tähän on erityisen vahva peruste Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoalueella, sillä paikallisen asukkaan oikeudet ulottuvat yli perustettavan 
kansallispuistoalueen. Se ei yksin riitä, mutta se on avaus todennettavien oikeuksien 
suojaamiseen. Se on eduskunnan tehtävä ja erityisellä vastuulla. 
Lain säännös voisi sijaita rauhoitussäännöksen jälkeen, ja se voisi kuulua seuraavalla 
tavalla: 
Paikallisen asukkaan oikeudet turvataan kansallispuistoalueella. Paikallisen 
asukkaan oikeuksia voidaan rajoittaa kansallispuistoalueella vain erityisen 
painavasta syystä. 
Kansallispuistoaluetta koskevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee osoittaa 
kansallispuistoalueen moninaiskäytön edellyttämät alueet käyttötapoineen. 
Paikallisen asukkaan oikeudet on otettava moninaiskäytössä huomioon. 
 

10. Säännöksen yksityiskohtaiset perustelut 
 

1 momentti. Paikallisen asukkaan oikeudet ovat perusoikeussuojan piirissä 
omaisuudensuojan, elinkeinovapauden ja kulttuurinsuojan kautta. Paikallisen asukkaan 
oikeudet ovat historiallisia oikeuksia, jotka voidaan osoittaa asiakirjoin ja jotka on usein 
vahvistettu toimitusmenettelyssä. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet muodostavat henkilön ja tämän perheen talouden 
perustan. Usein elanto koostuu usean eri paikallisen asukkaan oikeuden käytöstä ja 
näiden oikeuksien tuottamien hyödykkeiden jalostuksesta. Oikeudet ovat sidottuja myös 
elämäntapaan elannon lisäksi. 
 



 

 

Paikallisen asukkaan oikeudet kohdistuvat valtion alueeseen: maahan ja veteen. Niitä 
voidaan pitää pisimmälle vietynä omistukseen rinnastettavina oikeuksina. Ne ovat joka 
tapauksessa perustaltaan vahvoja, jos niitä verrataan valtion yksipuolisesti tunnustamiin 
oikeuksiin tai ylimuistoiseen nautintaan yksinään oikeusperusteena. Ne ovat enemmän 
kuin vain käyttöoikeuksia. Niiden ala vaihtelee, mutta yleisesti ne kattavat kaikki 
perinteiset ja nykyiset luontaiselinkeino-oikeudet, usein tarvepuun oton ja rakentamisen 
valtion alueelle elinkeino-oikeuksia ja aiemmin myös asuttamista varten. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ovat voimassa laajalti Lapissa asiakirjaselvityksen 
osoittamalla tavalla. Ne on laajalti jo todettuja toimitusmenettelyissä, sekä päättyneissä 
että alkavissa toimitusmenettelyissä. 
 

Nämä oikeudet ovat vahvoja, joten niiden rajoittaminen tulee kyseeseen vain erityisen 
painavista syistä. Suojelualueella tällainen syy voi olla tärkeän eliön tai lajin suojelu. 
Kulttuurisidonnaisen luonteensa vuoksi mainittuja oikeuksia ei saa yleisesti ottaen 
pakkolunastaa yleiseen tarpeeseen. Paikallisen asukkaan oikeudet eivät ole vain 
varallisuusarvoisia etuuksia, vaan niiden oikeusperusta on vanha, historiallinen valtion 
alueiden käyttö osana elantoa ja elintapaa. Elintapaa tai elämäntapaa ei voida 
pakkolunastaa. Joka tapauksessa valtion on suhtauduttava aina pidättyen paikallisen 
asukkaan oikeuksien lunastamiseen. 
Paikallisen asukkaan oikeudet eivät nojaudu oikeudellisesti ne turvaavaan säännökseen, 
vaan ne nojataan asiakirjaselvitykseen, asiakirjaselvitykselle annettavaan tulkintaan ja 
niihin menettelyihin, joissa nämä oikeudet on usein vahvistettu tai vahvistettavissa. 
 

Kuvaavaa oikeuksille on, ettei niitä toteavaa ja vahvistavaa käytäntöä voida kumota 
lakeja uusimalla. Siten esimerkiksi Pallas-Ounastunturin kansallispuistotein 
valmistelussa esille tulleet paikallisen asukkaan oikeudet säilyvät vahvoina lain 
uudistamisen jälkeenkin. 
 

Perusoikeuksien suojaaminen on kehittynyt siten, että nykyisen, vakiintuneen 
perusoikeuskäytännön mukaan oikeudet turvataan lailla, niihin tehtävät poikkeukset on 
määriteltävä riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti lailla, asetusta ei voida käyttää 
lainkaan paikallisen asukkaan oikeuksien määrittelyyn perussäädöksenä eikä suojaan 
riitä lain perustelujen taso tai kansallispuistoalueen järjestyssääntö tai hoitoja 
käyttösuunnitelma, joista viimeksi mainittu ei ole sitova normi. 
 

Yleinen laintulkintaperiaate on suosia perusoikeuksia ja niiden mukaisia tulkintoja 
epäselvissä tapauksissa. Tässä suhteessa kansallispuistoalueet eivät tee poikkeusta. 
Oikeuksia rajoittavat perusteet on säädettävä lailla. 
 

Moninaiskäytöllä kuvataan sitä, että kansallispuistoalueella on suojeluarvoja ja niiden 
suojaamistarkoitusta tukevia muita käyttötarkoituksia. Monissa kansallispuistolaeissa 
mainitaan virkistys, retkeily, opetus ja luonnonnähtävyyksien tarjoaminen tällaisina 
perusteina. 



 

 

 

2 momentti. Moninaiskäyttöön voidaan päätyä erottamalla alueita vailla suojeltavia 
kohteita kansallispuistoalueesta, rajaamalla kansallispuistoalue siten, ettei perustettu 
kansallispuistoalue rajaa pois tarpeettomasti paikallisten elinkeinojen kehittämistä ja 
varmistamalla samalla sellainen tulevaisuus, ettei kansallispuiston perustaminen estä 
vaan tukee paikallisia elinmahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä suojeluarvot 
huomioon ottaen. 
 

Moninaiskäyttöön voidaan päätyä myös siten, että kansallispuistoalueella on esimerkiksi 
hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti määritelty erilaisia alueita ihmisten vapaata 
liikkumista, safareita ja vastaavia toimintoja varten ilman, että kansallispuistoalueella 
olevat erityiset suojelukohteet siitä kärsivät. 
 

Olennaista sääntelyssä, ettei tämä asia ole yksin yksittäisten viranomaisten tai 
virkamiesten päätöksen varassa. Sellainen ei turvaa tai toteuta kansallispuiston 
perustamiselle asetettuja ja paikallisen väestön mrvattuja oikeuksia. 
Moninaiskäytön turvaamisessa on kyse kansallispuiston perustamisen eri arvojen 
yhteensovittamisesta. Jos tämä tehtävä jää tuomioistuimen hoidettavaksi, moninaiskäyttö 
ei toteudu tuomioistuinkäytännön ollessa liian sattumanvaraista. Asiaa ei voida hoitaa 
sitä kautta myöskään sen vuoksi, ettei aina ole asianosaistahoja, jotka voisivat saattaa 
asian tuomioistuimeen. Tällaisen asian päättäminen soveltuu huonosti tuomioistuimen 
hoidettavaksi. 
 

Esimerkki moninaiskäytöstä. Moninaiskäytön turvaamisesta voisi mainita esimerkin 
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston aivan pohjoisimman osan käyttämisestä. Rajatulla 
alueella ei ole ainoatakaan suojeltavaa eliötä tai lajia. Siliä on sijainnut perustettaessa 
matkailumaja päiväkävijöitä varten. Alueelle ei ole voinut rakentaa uutta majaa eikä 
sinne johtavaa tietä tai uraa kulkijoita varten. Samalla paikallinen väestö ei ole voinut 
käyttää kansallispuistoa lainkaan. Alueella oli 1980-luvulla myös rinnehanke, johon ei 
myönnetty viranomaislupaa, vaikka silloin todettiin, ettei sen myöntämiselle ole 
oikeudellisia esteitä kansallispuistotein tai sen perustelujen mukaan. Käytännössä on 
kaksi mahdollisuutta elinkeinojen kehittämiseksi alueella moninaiskäytön periaatteen 
mukaisesti: joko irrottaa alue kansallispuistosta tai sallia moninaiskäyttö. 
 

Alue rajautuu Pyhäkeron huipulta (711 metriä) koilliseen Ounasjarven välistä 
suojelualueen (raakut ja jokihelmisimpukat sivuuttaen) länsipuolelta Ounasvaaran itäisen 
huipun kautta puistonrajalle. Toisaalta se rajautuu Pyhäkeron länsi-luoteeseen 
yhteismetsän ja Vieltojärven perikunnan palstojen risteykseen. Rajojen määrittelyä 
täsmentää tarvittaessa karttapiirros. 
 

Tällä alueella ei ole suojeltavia kohteita tai lajeja tutkimuksen mukaan. Sitä on 
vanhastaan käytetty paikallisen väestön tarpeisiin. Siellä on sijainnut mainittu pieni 
retkeilymaja, joka on hävinnyt. Alue on Enontekiön kunnan matkailuelinkeinon 
kehittämiselle erittäin tärkeä. Nyt se on rajoitusten vuoksi saavuttamattomissa. 



 

 

Vastaavaa mahdollisuutta ei ole Hetan kuntakeskuksessa käytettävissä. Vanhat oikeudet 
tukevat alueen moninaiskäyttöä. 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
Hallitusneuvos Hannu 
Karjalainen 25.2.2004 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pallas - Yllästunturin kansallispuiston 
perustamisesta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille 
annetun lain muttamisesta (HE 169/2003 vp) 
 

Esitys 
 

Pallas - Yllästunturin kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin Länsi-Lapin 
merkittävin tunturien jakso siihen liittyvine metsineen ja soineen. Puiston 
pohjoinen osa, Pallas-Ounastunturin alue, koostuu lähes kokonaisuudessaan 
vuonna 1938 perustetusta Pallas-Ounastunturin kansallispuistosta. Puiston 
eteläistä osaa, Ylläs-Aakenustunturin aluetta koskevat puolestaan valtioneuvoston 
periaatepäätökset vanhojen metsien suojelusta (27.6.1996) sekä valtakunnallisesta 
soidensuojelun perusohjelmasta (26.3.1981). Alue sisältyy lähes kokonaisuudessaan 
myös Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Ehdotuksen mukaisen 
suurkansallispuiston pinta-ala on noin 102 000 hehtaaria. 
 

Lailla (83/1938) perustettu Pallas-Ounastunturin kansallispuisto sisältyy 
kokonaisuudessaan Pallas - Yllästunturin kansallispuistoalueeseen. Tämän vuoksi 
mainittua lakia esitetään samalla muutettavaksi kumoamalla siitä Pallas-
Ounastunturin kansallispuistoa koskevat kohdat. 
 

Perustettavan kansallispuiston luonnonsuojelullisesta merkityksestä on 
yksityiskohtainen selostus lakiehdotuksen perusteluissa. Kansallispuiston hoitoa ja 
käyttöä varten tarpeelliset suunnitelmat on jo laadittu. Samoin alueen 
palveluvarustus luontokeskuksineen ja reitistöineen on rakennettu varsin 
kattavaksi. Kansallispuisto on siten palveluvarustukseltaan käytännössä jo varsin 
"valmis". 
 

Lausunnot 
 

Asiasta annetuissa lausunnoissa puiston perustamiseen on lähtökohtaisesti 
suhtauduttu varsin myönteisesti. Eräissä lausunnoissa on kuitenkin katsottu, että 
valmistelussa on sivuutettu paikallisten asukkaiden oikeudet ja tähän liittyen myös 
kiistetty valtion yksinomainen omistusoikeus alueisiin. Useissa lausunnoissa on 
kiinnitetty huomiota myös perustettavan kansallispuiston nimeen. 
 

Paikallisten asukkaiden oikeuksien huomioon ottaminen puistoa perustettaessa 
 



 

 

Kansallispuistojen yksityiskohtaiset rauhoitusmääräykset ja niitä koskevat 
poikkeukset sisältyvät nykyään suoraan luonnonsuojelulakiin (13 - 15 §:t). Lain 16 
§:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää laissa jo olevien yleisten 
poikkeusten lisäksi aluekohtaisista poikkeuksista kansallispuiston 
rauhoitussäännöksiin. Nämä voivat koskea muun ohella oikeutta metsästää, 
luontaiselinkeinojen harjoittamista tai saamelaisten oikeuksien huomioon 
ottamista alueen käyttämisessä. Pallas - Yllästunturin kansallispuiston osalta on 
tarkoitus lain vahvistamisen yhteydessä antaa valtioneuvoston asetus, jossa 
säädettäisiin kansallispuiston alueella harjoitettavasta metsästyksestä ja 
kalastuksesta. 
Poronhoidon ohella em. seikat liittyvät lausunnoissakin esiin tuotuihin kysymyksiin 
paikallisten asukkaiden oikeuksien huomioon ottamisesta puistoa perustettaessa. 
 

Poronhoito on sallittu suoraan luonnonsuojelulain säännöksen (LsL 14 §:n 1 
momentin 6-kohta) nojalla koko puiston alueella. 
 

Kalastus on tarkoitus tarkoitus järjestää siten, että se vastaa nykyisen Pallas-
Ounastunturin kansallispuistossa noudatettua käytäntöä. Puistossa on 
lähtökohtaisesti verraten vähän kalastuksen kannalta merkityksellisiä vesiä. Kalastus 
tulisi olemaan varsin laajalti sallittu niissä vesissä, joilla on merkitystä kalastuksen 
kannalta. Myös kalaston hoitoon liittyviä toimenpiteitä on tarkoitus sallia tietyissä 
vesissä, kuten Pallasjärvessä. Luonnonsuoje-lusyistä tarkoitus on kuitenkin kieltää 
kalastus, mukan lukien onkiminen ja pilkkiminen niissä vesissä, joissa on luontainen 
purotaimenkanta sekä vesissä, jotka ovat tunturinieriän eteläisimpiä 
esiintymisalueita. Kalastusta koskevat luonnonsuojelulain 15 §:n 3 kohta sekä 
myöhemmin säädettävä valtioneuvoston asetus. 
 

Metsästys on metsästyslain 8 §:n mukaisesti tarkoitus sallia paikallisille asukkaille 
puiston alueella lukuun ottamatta matkailukeskusten läheisyydessä olevia alueita ja 
tunturien lakialueita. Metsästykselle sallitut alueet tullaan rajaamaan myöhemmin 
annettavan valtioneuvoston asetuksen liitekarttaan. 
 

Valtioneuvosto teki 18.6.2003 päätöksen kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja 
Muonion kuntien välillä, jolloin Pallas - Ounastunturin kansallispuiston Kittilän 
puoleinen osa siirtyi Muonion kuntaan. Asia ei sinänsä liity nyt kyseessä 
kansallispuiston perustamiseen. Kuntajaon muutos vaikuttaa käytännössä kuitenkin 
siihen, että niillä tulevan puiston alueilla, joilla paikallisille asukkaille sallitaan 
metsästystä, päätöksen seurauksena näillä alueilla voivat vastedes käydä metsällä 
Muonion kunnan asukkaat Kittilän kunnan asukkaiden sijasta. Asian perusta on 
metsästyslain 8 §:n säännöksessä, jossa säännellään kuntalaisen oikeudesta metsästää 
kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla. Kansallispuiston perustamisella ei ole 
tämän periaatteen syrjäyttävää vaikutusta. 
 

Perusoikeuksia koskevia näkökohtia 
 

Pallas - Yllästunturin kansallispuiston Enontekiön kuntaan kuuluva osa sijoittuu 
saamelaiskäräjistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle saamelaisten kotiseutualueelle. 
Suomen perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on 
oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten 
kulttuurimuotoon on katsottu kuuluviksi myös saamelaisten perinteiset elinkeinot, 
kuten poronhoito sekä metsästys ja kalastus. Paikallisten asukkaiden oikeuksien 



 

 

huomioon ottaminen edellä selostetulla tavalla täyttänee myös perustuslaissa asetetun 
vaatimuksen saamelaisten kulttuurimuodon ylläpidon kannalta. 
 

Perinteisten oikeuksien turvaaminen tapahtuu kansallispuistoa perustettaessa eri 
säädös-ja päätöksentekotasoilla: luonnonsuojelulaissa, erikseen säädettävällä 
valtioneuvoston asetuksella sekä osittain myös kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman valmistelun ja puiston järjestyssäännön vahvistamisen 
yhteydessä. Laajemmassa mitassa mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole 
perusoikeuksiin rinnastettavia oikeuksia. 
 

Maa-ja metsätalousministeriössä on valmisteltu ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi 
Metsähallituksesta. Lakiehdotuksen 3 §:ssä on säännös Metsähallituksen 
yhteiskunnallisista velvoitteista. Pykälän 2 momentin mukaan "Saamelaiskäräjistä 
annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttöjä suojelu on 
Sovitettava yhteen siten, että saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen 
harjoittamisen edellytykset turvataan". Kun saamelaisten 

 

kotiseutualue on lähes kokonaan Metsähallituksen hallinnassa, tarkoittaisi pykälän 
säätäminen käytännössä sitä, että lain velvoite tulisi muun ohella koskemaan kaikkia 
em .alueelle sijoittuvia erämaa-alueita ja kansallispuistoja, muun muassa 
perustettavaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa. 
 
 

Kansallispuistoa koskeva valtioneuvoston asetus 
 

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus valmistelevat yhteistyössä Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoa koskevaa asetusta, jossa edellä todetun mukaisesti on tarkoitus 
säätää alueella harjoitettavasta kalastuksesta ja poikkeuksista luonnonsuojelulain 
metsästystä koskeviin kieltoihin. Metsähallitus on käynyt ennalta neuvotteluja 
mainituista seikoista asianomaisten paikallisten tahojen kanssa. 
Ympäristöministeriön tietojen mukaan ne periaatteet, jotka kalastuksen ja 
metsästykseen liittyen on esitetty hallituksen esityksen perusteluissa, on laajalti 
hyväksytty paikallisten tahojen keskuudessa. 
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Pallas - Yllästunturin kansallispuistosta, joka 
koostuisi vuonna 1938 perustetusta Pallas — Ounastunturin kansallispuistosta ja Ylläs - 
Aakenustunturin alueesta sekä kumottavaksi Pallas - Ounastunturin kansallispuistoa koskevat 
kohdat vuonna 1938 säädetystä laista eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
valtionmaille. 
 

Saamelaiskäräjät pitää uuden kansallispuiston perustamista sinänsä perusteltuna suojelun 
kannalta. Alueen pohjoisosa kuuluu kuitenkin saamelaisten kotiseutualueeseen, missä 
saamelaiskäräjälain (975/1995) 3 §:n mukaisilla saamelaisilla on valtiosääntöoikeudellinen 
erityisasema, josta on säädetty aineellisesti perustuslain 17 §:n 3 momentissa ja hallinnollisesti 
sen 121 §:n 4 momentissa. Saamelaisten alkuperäiskansaan kuuluvat saamen kielen 
perusteella määräytyvät saamelaiset, joiden joukossa ovat viimeisten henkikirjojen mukaiset 
lappalaiset jälkeläisineen sekä ne maakirjojen mukaisten lappalaisten jälkeläiset, jotka 
korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun mukaan täyttävät saamelaismääritelmän 
lainmukaiset ehdot (KHO 22.9.1999 taltio 3181). Saamelaiskäräjät pitää saamelaisista 
vaaliluetteloa. Saamelaisten ryhmän ulkopuolella ei ole tiedossa nimeltä yhtään elossa olevaa 
lappalaista. 
 

Saamelaisten näkökulmasta Saamelaiskäräjillä on puiston perustamisen suhteen epäilyjä, 
jotka liittyvät perustuslain omaisuudensuojaan ja asetuksenantorajoitukseen sekä 
perustuslain säännösten ja kansainvälisten sopimusten määräysten riittävään huomioon 
ottamiseen. 
 

Omaisuuden suoja 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n mukaisesti Pallas - Yllästunturin kansallispuistoon kuluu noin 102 000 
hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Kolarin 
kunnissa. Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevasta kansallispuiston osasta 
Saamelaiskäräjät haluaa tuoda esille seuraavan epäilynsä valtion maanomistusoikeudesta. 
 

Saamelaisten maahan kohdistuva omistusoikeus valtionmaalla on ollut jo pitkään 
selvittämättä valtion ja saamelaisten välisessä suhteessa. Valtioneuvoston oikeuskansleri 
kiinnitti perustuslain mukaisen perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien valvontatehtävänsä 
puitteissa (PL 108 §, aikaisemmin HM 46 §) huomiota asiaan kertomuksessaan 
oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1998. 
Oikeuskansleri lausuu "Omaisuuden suojaa" koskevana asiana kertomuksensa kohdassa 15) 
Saamelaisten kotiseutualue seuraavaa: "Oikeusministeriölle on tehty esitys toimenpiteisiin 

mailto:etunimi.sulainirni@samediggi.inet.fi


 

 

ryhtymisestä mahdollisen saamelaisten maanomistusoikeuden ja ILO:n 
alkuperäiskansasopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseksi. Eduskunta ja sen eri 
valiokunnat ovat eri yhteyksissä korostaneet selvityksen tärkeyttä. Maanomistusoikeuden 
selvittäminen oli vuonna 1993 annettu silloisen saamelaisvaltuuskunnan tehtäväksi. Työ on 
kuitenkin siihen osoitettujen ja käytettävissä olevien voimavarojen johdosta edistynyt hitaasti 
ja pysähtynyt (1029/1/97)." (K 9/1999 vp s. 45/1 ja II). 
Saamelaisten mahdollisen maanomistusoikeuden selvittämistä koskeva asia tuli 
ajankohtaiseksi Saamelaiskäräjien toimitettua 16.7.1997 oikeuskanslerille tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kokouksessaan 11.12.1997 hyväksymänsä kannanoton. 
Kannanotto koski maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilän vastausta kansanedustaja 
Erkki Pulliaisen kirjalliseen kysymykseen n:o 994/1997 saamelaisten kotiseutualueen 
valtionmaan myynnin oikeudellisesta perustasta. (Ks. myös oikeuskanslerin kertomus K 
9/1999 vp s. 112/11. Kertomuksen otsikko "7.5. Saamelaisasiain neuvottelukunta" on 
virheellinen: pitäisi olla "7.5. Saamelaiskäräjät".) 
 

Vuonna 2002 valmistui Saamelaiskäräjien Maaoikeustyöryhmän selvityksen I osamietintö, 
joka koski saamelaisten kotiseutualueen maanomistuskysymystä valtion 
maanomistusoikeuden osalta. Selvityksen kiinteistöoikeudelliset tarkastelut sisältyvät osittain 
myös Kaisa Korpijaakko-Labban artikkeliin "Valtionmaat Suomen kiinteistöjärjestelmässä - 
erityisesti silmällä pitäen saamelaisten maaoikeusasiaa." Artikkelinsa yhteenvedossa 
Korpijaakko-Labba lausuu, että yksityisoikeuksien kannalta pohjoisten valtionmetsien 
omistussuhteita ei milloinkaan ole tarkemmin selvitetty sen enempää isojakotoimituksissakuin 
missään muussakaan maanmittaustoimituksessa, eli maanmittauskielenkäyttöä noudattaen 
niiden on katsottava muodostavan isojakojen ns. "jakoperiä". Hän päätyy johtopäätökseen, 
jonka mukaan lain ja perustuslain omaisuudensuojan kannalta valtion metsämaan 
julistamista lailla kiinteistöksi (jakolain muutos 984/1976) on selkeästi pidettävä perustuslain 
vastaisena. (Kaisa Korpijaakko-Labba: Valtionmaat Suomen kiinteistöjärjestelmässä — 
erityisesti silmällä pitäen saamelaisten maaoikeusasiaa. Oikeustiede - Jurisprudentia XXXVI. 
Saarijärvi 2003, s. 299 - 350 erit. 340-342, liitteenä) 
 

Arvion taustalla on tieteelliseen tutkimustietoon perustuva käsitys saamelaisten 
aikaisemmasta, (nykyiseen valtion)maahan kohdistuneesta omistusoikeudesta (ks myös Pe VL 
3 ja 6/1990 vp), jonka myös oikeusministeriön nimeämä asiantuntija Juhani Wirilander 
myönsi tutkimuksessa näytetyksi. (Lausunto maanomistusoloista ja niiden kehityksestä 
saamelaisten kotiseutualueella. Juhani Wirilander, oikeustieteen tohtori 8.8.2001. 
Oikeusministeriö, s. 63) 
 

ILO:n alkuperäiskansasopimuksen 169 ratifioinnin esteitä ei ole poistettu muuttamalla 
kansallista lainsäädäntöä vastaamaan yleissopimuksen määräyksiä (Ks Korpijaakko-Labba 
2003: 301-2 ja 344-346). Saamelaisten omaisuuden suoja ei toteudu siis ILO:n 
alkuperäiskansasopimuksen 169 osalta. 
 

Esityksen kohdassa 2.1. Taloudelliset vaikutukset lähdetään kuitenkin siitä, että 
kansallispuiston sisälle jääviä yksityisomistuksessa olevia alueita hankitaan myöhemmin 
valtiolle ja liitetään puistoon suojeluohjelmien toteuttamiseksi vuonna 1996 talouspoliittisessa 
ministerivaliokunnassa hyväksytyn rahoitusohjelman puitteissa. Tämän vuoteen 2007 
ulottuvan ohjelman mukaisesti Metsähallitus myy valtionmaita saamelaisten 
kotiseutualueeltakin rahoittaakseen luonnonsuojelualueiden hankintaa myös saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella. Vuonna 2002 kyseisiä maanmyyntituloja oli 12,6 miljoonaa 
euroa, jotka käytettiin luonnonsuojelualueiden hankintaan vuonna 2003. 
 

Valtion omistusoikeus esityksessä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvalla 
Enontekiön kunnan alueella ei näytä saamelaisten ja Suomen valtion välisessä suhteessa 



 

 

selvältä sen paremmin varallisuusoikeudelliselta kuin valtiosääntöoikeudelliseltakaan 
kannalta. Kun valtion omistusoikeus valtionmaahan on saamelaisten omaisuuden suojaa 
ajatellen epävarma, valtion ei Saamelaiskäräjien mielestä tulisi myydä valtionmaata saamelaisten 
kotiseutualueelta, koska lainhuudatuksen ja määräajan kulumisen myötä omistusoikeus 
maahan siirtyy lopullisesti ostajalle olipa alueen myyjänä esiintynyt Suomen valtio alueen 
oikea omistaja tai ei. Valtionmaan myynti saattaa siten kaventaa saamelaisten oikeutta 
omaisuuteensa tavalla, joka ei ole sopusoinnussa sen 
paremmin perustuslain omaisuuden suojan kuin ILO:n alkuperäiskansasopimuksen 169 
kanssa perustuslakivaliokunnan aikaisempien tulkintojen mukaan (ks esim. PeVL 30/1993 vp 
s. 2/1 ja II). 
 

Asetuksenantorajoitus 
 

Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen osassa 2. Tarkemmat säännökset ia määräykset 
todetaan, että luonnonsuojelulain 16 §:n valtuutuksella on tarkoitus antaa valtioneuvoston 
asetus, jolla turvattaisiin erityisesti saamelaisten ja muiden paikallisten asukkaiden perinteisiä 
oikeuksia. Nämä oikeudet liittyvät poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen harjoittamiseen. 
 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996), jossa saamelaiset mainitaan erityisenä ryhmänä, säädettiin 
kuulematta saamelaisia eduskunnan erityisvaliokunnassa. Luonnonsuojelulain 16 §:n 
mukaisesti asetuksella voidaan säätää aluekohtaisia poikkeuksia rauhoitussäännöistä koskien 
muun ohella saamelaisten oikeuksien huomioon ottamista alueen käyttämisessä. Laki annettiin 
20.12.1996 ja se tuli voimaan 1.1.1997. 
 

Uudessa perustuslaissa, joka annettiin 11.6.1999 ja joka tuli voimaan 1.3.2000 tiukennettiin 
asetuksenantomahdollisuutta. Perustuslain 80 § 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn 
valtuutuksen nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos 
asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. 
 

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt perustuslain 80 §:n 1 momentin asettamaa 
asetuksenantovaltuutusta useissa lausunnoissaan. Lausunnossaan hallituksen esityksestä laiksi 
maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista perustuslakivaliokunta totesi (PeVL 47/2001 vp - 
HE 168/2001 vp) seuraavaa: "Valiokunta korostaa, että perustuslain 80 §:n 1 momentin 
säännös lain alasta rajoittaa suoraan asetuksella annettavien säännösten sisältöä samoin kuin 
valtuussäännösten tulkintaa (ks esim PeVL 39/2001 s.3/I) Valtioneuvoston ja ministeriön 
asetuksella ei siten voida antaa säännöksiä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
eikä muista lain alaan kuuluvista asioista." 
 

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan kansallispuistoon sovelletaan mitä luonnonsuojelulain 13-15 
§:ssä säädetään rahoituksesta lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 5.. .kohtaa. Kyseinen 5. 
kohta koskee onkimista ja pilkkimistä, jotka on tarkoitus kieltää lakiehdotuksen 3 §:n 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan Pallas-Ounastunturin puoleisella osalla siten, että 
kielto kattaa tunturinieriän eteläisimmät esiintymisalueet, Pallasjarven taimenen kutuvedet 
sekä vedet, joissa on luontainen purotaimenkanta. Kielto on tarkoitus saattaa voimaan 
asetuksella. 
 

Jo ennen uutta perustuslakia perustuslakivaliokunta tarkasteli poronhoitolain 
muutosehdotusta saamelaisten valtiosääntöoikeudellisen aseman kannalta. 
Perustuslakivaliokunta totesi, että poronhoitolakiehdotuksen 1 §:n 2 momentti merkitsee sitä, 
että saamelaisille alkuperäiskansana hallitusmuodon 14 §:n 3 momentin perusteella kuuluvia 
oikeuksia voidaan ainakin sanonnallisesti kovin avoimesti rajoittaa ministeriön päätöksellä. 



 

 

Perustuslakivaliokunta totesi lisäksi, että ministeriön päätöksen käyttäminen ei ole 
sopusoinnussa sen kanssa, että perusoikeusrajoituksista tulee säätää lailla. (PeVL 44/1996 vp - 
HE 229/1996 vp) 
 

Luonnonsuojelulaissa ei ole vielä otettu kantaa saamelaisten oikeusasemaan 
luonnonsuojelualueilla. Saamelaiskäräjien mielestä saamelaisten perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien rajoituksista ei tulisi säätää asetustasolla. Esityksessä mainittu 
luonnonsuojelulain 16 §:n mukainen asetus on 
juuri kyseiseen säädöstason valintaan liittyvä kysymys, joka myös saamelaistoimikunnan 
mietinnön mukaan tulisi selvittää. Toimikunta lausui, että eräät suojelualueita koskevat 
saamelaisten ja muun paikallisen väestön oikeuksia määrittävät säännökset annetaan 
asetuksissa ja sitä alemmantasoisissa säädöksissä. "Toimikunta toteaa, että tätä ei voida pitää 
saamelaisten perusoikeuksien kannalta perusteltuna." (KM 2001:14 s. 81 ja 134) 
 

Yhtenäinen kansallispuistoalue - erilaiset säännökset eri osissa 
 

Lopuksi Saamelaisvaltuuskunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotuksen 
mukaisen kansallispuiston eri alueilla vallitsee erilainen oikeustila. Alueen Enontekiön kunnan 
puoleinen osa kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Erityisesti tällä alueella saamelaisilla 
alkuperäiskansana on perustuslain 17 § 3 momentin mukainen perusoikeus ylläpitää omaa 
kieltään ja kulttuuriaan siihen kuuluvine perinteisine elinkeinoineen kuten poronhoito, 
kalastus ja metsästys. Perusoikeussäännöstä täydentää perustuslain 121 §:n 4 momentin 
säännös saamelaisten itsehallinnosta kieltään ja kulttuuriaan koskevissa asioissa saamelaisten 
kotiseutualueella. 
 

Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana ilmenevät perustuslain perustelujen mukaan 
kansainvälisten sopimusten määräyksistä. (HE 309/1993 vp s. 65/11). Näitä sopimuksia ovat 
erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan mainitsemat Suomessa laintasoisesti 
voimassa oleva kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 27 
artikla, Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva yleissopimus ja 
ILO:n alkuperäiskansasopimus, jota Suomi ei ole vielä ratifioinut, (ks edellä mainittujen 
lisäksi esim. PeVL 3/1990 vp, 8/1993 vp ja 27/1997 vp) 
 

Mainittu valtiosääntöoikeudellinen säännöstö edellyttää Saamelaiskäräjien mielestä sen, että 
oikeustilaa saamelaisten kotiseutualueella käsitellään erikseen ja saamelaisten asemaa 
käsitellään lakiehdotuksen perusteluissa laintasoisten säännösehdotusten yhteydessä eikä 
hallituksen esityksen tavoin osassa 2. Tarkemmat säännökset ja määräykset, mikä viittaa 
asetustasoon ja sitä alempiin määräyksiin. 
 

Tästä lähtökohdasta saamelaisten kotiseutualueen raja tulisi merkitä lakiehdotuksen yhteydessä 
olevaan karttaan, jotta olisi tiedossa, millä alueella ovat voimassa mitkäkin säännökset. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden 
luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 
muuttamisesta (HE 169/2003 vp) 
 
 

Kansallispuiston perustamisen edellytykset 
 

Kansallispuiston perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään luonnon-
suojelulain (1996/1096) 11 §:n mukaan lailla. Kansallispuisto voidaan 
perustaa vain valtion omistamalle alueelle, sen alueen on oltava vähintään 
1000 hehtaaria ja alueella on oltava erityistä luonnonsuojelullista merkitystä. 
 

Lailla perustamisen vaatimus merkitsee lähinnä sitä, että kansallispuistoa ei 
voida perustaa asetuksella tai hallintopäätöksellä. Sen sijaan luonnon-
suojelulain 11 §:n säännös kansallispuiston laintasoisesta perustamisesta ei 
luonnollisestikaan sisällä avointa toimivaltaa säätää lailla kansallispuiston 
perustamisesta ilman rajoituksia. Tällaisen perustamislain säätämisessä on 
joka tapauksessa erikseen otettava huomioon perustuslain asettamat puitteet 
ja vaatimukset, vaikka perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 21/1996 
valtiopäivät todennut luonnonsuojelulain sinänsä olevan perustuslain 
mukainen. Kun arvion kohteena on konkreettinen luonnonpuiston 
perustamislaki, sitä on siis joka tapauksessa arvioitava muun muassa 
perusoikeussäännösten ja lainsäädäntövallan alaa määrittelevien säännösten 
kannalta. 

 

Perusoikeudet 
 

Lakiehdotuksen arvioinnissa keskeisimpiä ovat perusoikeudet, jotka 
määrittelevät vastuuta ympäristöstä (PL 20 §), omaisuuden suojaa (PL 15 §) 
sekä saamelaisten oikeutta ylläpitää omaa kulttuuriaan (PL 17 §). Lisäksi 



 

 

lakiehdotus voi vaikuttaa myös paikallisten asukkaiden elinkeinovapauteen 
(PL 18§). 
 

Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Pykälän 2 momentin 
perusteella julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Perustuslakivaliokunta on katsonut 1 momentin 
säännöksen olevan tarkoitettu koskemaan kaikkien vastuuta (PeVM 25/1994 
vp, s. 10/1). Tämän taustalla oli valiokunnan mielestä ajatus siitä, että 
momenttiin liittyy erityisen vahvasti luonnon itseisarvon ja tulevien 
sukupolvien oikeuksien ulottuvuus. Pykälän 2 momentin voidaan katsoa 
vaikuttavan ensisijaisesti lainsäätäjän ja muiden norminantajien toimintaan 
(HE 308/1993 vp, 67). Vastuuta ympäristöstä koskevan perusoikeuden 
kannalta hallituksen esityksen voidaan arvioida sopeutuvan perustuslain 
määrittelemiin puitteisiin. 

 

Koska kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle alueelle, 
perustuslain 15 §:ssä määriteltyyn omaisuuden suojaan liittyvät näkökohdat eivät 
välittömästi realisoidu. Tämän vuoksi perustuslakivaliokuntakaan ei erikseen 
nimenomaisesti arvioinut luonnonsuojelulain 11 §:n säännöstä. Omaisuuden suojan 
kannalta on tässäkin tapauksessa keskeistä, että kansallispuiston perustaminen 
kohdistuu valtion alueelle, johon valtiolla on lainhuuto. Vaikka omaisuuden suoja ei 
siten aktualisoidu ongelmallisella tavalla, huomiota on kuitenkin aiheellista kiinnittää 
siihen, että useissa lausunnoissa on hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
kiistetty valtion yksinomainen omistusoikeus kansallispuiston alueisiin. Mikäli 
valtion omistusoikeus osoittautuisi epäselväksi, omaisuuden suojaa tulisi 
epäilemättä arvioida eritellymmin. 
 

Lakiesitys voisi omaisuuden suojan kannalta olla ongelmallinen, jos valtiolle 
kuuluva omistusoikeus osoittautuu perusteiltaan avoimeksi. Kun asiaa koskeva 
selvitys on esityksen perustelujen mukaan vireillä, omaisuuden suojan merkitykseen 
ei siis vielä liene mahdollista esittää yksiselitteistä kantaa. 
 

Saamelaisten oikeus ylläpitää omaa kulttuuriaan (PL 17 §) on tässä yhteydessä 
merkityksellinen, koska alueella asuu ja harjoittaa kulttuuriaan saamelaisia, joiden 
kotialueelle kansallispuistoon kuuluvat alueet sijoittuvat. Elinkeinovapaus (PL 15 §) 
liittyy tässä tapauksessa läheisesti juuri saamelaisten kulttuuriseen asemaan ja sitä 
määrittäviin perinteisiin elinkeinoihin. Tosin lakiesitys voinee vaikuttaa myös 
paikallisten ei-saamelaisten asukkaiden elinkeinovapauteen. Esityksen vaikutuksia 
näiden kahden perusoikeuden kannalta ei ole sanottavasti selvitetty esityksen 
perusteluissa, joten seuraava arvio on pääpiirteinen. 
 

Elinkeinovapauden kannalta on merkitystä ainakin sillä, että poronhoito olisi 
kansallispuistossa sallittu välittömästi luonnonsuojelulain 14 §:n 1 momentin 6 
kohdan perusteella. Kalastusta ja metsästystä koskevat paikallisten asukkaiden 
oikeudet olisi tarkoitus määritellä ja turvata erikseen. Mikäli tällainen määrittely on 
riittävän laaja ja täsmällinen, lakiesitys sopeutuu näiden elinkeinojen osalta 
sisällöllisesti perustuslain 17 §:n puitteisiin. 
Asetuksenantovaltuus 

 



 

 

Luonnonsuojelulain 16 §:n mukaan aluekohtaisia poikkeuksia laintasoisista 
rauhoitussäännöksistä voidaan säätää asetuksella. Tällaiset poikkeukset 
voivat koskea muun muassa oikeutta metsästää, luontaiselinkeinojen 
harjoittamista ja saamelaisten oikeuksien huomioon ottamista alueen 
käyttämisessä. Tähän säännökseen tukeutuen hallituksen esitykseen sisältyy 
4 §, jonka mukaan tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan 
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. 
 

Luonnonsuojelulain 16 §:ää ei arvioitu perustuslain kannalta 
delegointivaltuutena perustuslakivaliokunnan lausunnossa 21/1996 vp. 
Tuolloin voimassa ollut perustuslaki ei nimittäin sisältänyt tähän 
nimenomaisia perusteita. Lakiesityksen 4 §:ää, jonka taustalla on 
luonnonsuojelulain 16 §:n sisältämää asetuksenantovaltuus, on nyt kuitenkin 
arvioitava erityisesti lainsäädäntövallan siirtämistä määrittelevän perustuslain 
80 §:n kannalta. 
 

Esityksen perusteluissa on suhteellisen yksityiskohtaisesti selostettu 
lakiesityksen 4 §:n tarkoitusta. Siinä määritellyllä asetuksella olisi tarkoitus 
lähinnä säännellä paikallisten asukkaiden oikeutta kalastukseen ja 
metsästykseen. Kalastuksen osalta määriteltäisiin alueellisesti 
kohdennettuna paikallisten asukkaiden oikeus onkimiseen ja pilkkimiseen. 
Lisäksi asetuksella määriteltäisiin Metsähallitukselle lupatoimivalta sallia 
kalastus muuallakin puiston alueella. Metsästysoikeus paikallisille asukkaille 
perustettaisiin metsästyksen kannalta tärkeimmille alueille, vaikka verraten 
laajat osat puiston alueesta olisivat metsästyskiellon piirissä. 
 

Ehdotetun asetuksenantovaltuuden sisältöä on selostettu lakiesityksen 
perusteluissa, mutta valtuutta ei ole oikeastaan lainkaan määritelty tarkemmin 
laissa. Tässä suhteessa täytäntöönpanoa koskevat säännökset on erittäin 
epämääräinen ja väljä asetuksenantovaltuuden peruste. Valtuutussäännöstä 
ei siten voida pitää riittävän täsmällisesti rajattuna (ks. myös PeVL 5/1999 vp). 
Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan viranomaiselle voidaan 
kylläkin lailla antaa toimivalta liikkumis- ja oleskelukieltojen asettamiseen 
maantieteellisesti rajatuilla alueilla (ks. esim. PeVL 21/1997 VP). Tällaisia 
luonteeltaan hallinnollisina määräyksinä pidettäviä kieltoja voidaan asettaa 
viranomaisen - siis myös valtioneuvoston - päätöksellä. Valiokunta ei ole 
myöskään nähnyt estettä säätää valtuudesta, jonka nojalla esimerkiksi 
sisäasiainministeriö voi antaa tavanomaisia poliisimääräyksiä ministeriön 
asetuksella (PeVL 11/2001 vp). 

Nyt ehdotettu asetuksenantovaltuus olisi kuitenkin tällaisia hallinnollisia määräyksiä 
yleisempi ja yksilön oikeuksien. Lisäksi se olisi perusoikeuksienkin suojan kannalta 
myös varsin merkityksellinen. Esityksen perusteluissa esitettyjen tietojen mukaan 
asetuksella olisi tarkoitus säätää nimenomaisesti myös yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista, vaikka tällaisista seikoista tulee perustuslain 80 §:n 1 
momentin mukaan säätää lailla. Tällainen säädösvalta olisi tosin alueellisesti 
rajattua, mutta tämä rajoittava näkökohta ei voine olla niin merkittävä, että 
asetuksenantovaltuus voitaisiin muotoilla ehdotetulla tavalla erittäin väljästi. 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta on siten aiheellista määritellä 
säädettävässä laissa tarkemmin ne paikallisten asukkaiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteet, joita voidaan täsmentää asetuksella. 



 

 

Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden 
dosentti julkisoikeuden 
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Hallituksen esitys nro 169/2003 vp laeiksi Pallas - Yllästunturin 

kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
valtionmaille annetun lain muuttamisesta 
 
 
 

Hallituksen esitys sisältää lakiehdotuksen Pallas - Yllästunturin kansallispuiston 

perustamiseksi. Perustettavaksi ehdotettu lähes sadan kilometrin pituinen ja pinta-

alaltaan 102 000 hehtaarin laajuinen kansallispuisto koostuisi pääosin nykyisestä 

Pallas - Ounastunturin kansallispuistosta sekä ns. Ylläs - Aakenustimturin 

alueesta. Hallituksen esityksen mukaan ehdotettu alue täyttää luonnonarvojensa 

puolesta ne edellytykset, jotka luonnonsuojelulain 10 ja 11 §:t asettavat 

kansallispuiston perustamiselle. Pääosa ehdotetun kansallispuiston alueista 

sisältyy valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymään Natura 2000 -verkostoa 

koskevaan Suomen ehdotukseen. Perustettavan kansallispuiston maat ovat valtion 

omistuksessa. Alueen yksityisomistuksessa olevat maat jäävät tässä vaiheessa 

puiston ulkopuolelle, mutta myöhemmässä vaiheessa ne on tarkoitus hankkia 

valtion omistukseen ja liittää kansallispuistoon. Osa ehdotetusta kansallispuistosta 

sijaitsee Enontekiön kunnan alueella ja kuuluu siten ns. saamelaisten 

kotiseutualueeseen (Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974, 4 §). 

Hallituksen esitykseen ei sisälly säätämisjärjestysperusteluja. Esityksestä käy kmtenkin 

ilmi, että ehdotuksella voi olla kytkentöjä saamelaisten kalastusta, metsästystä ja poron-

hoitoa koskevien perinteisten oikeuksien käytön kannalta. Asialla on valtiosääntöistä 



 

 

merkitystä ensinnäkin siksi, että Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien (yleensä) maata 

omistamattomien ja luontaiselinkeinoista huomattavan osan toimeentulostaan saavien ja 

lähinnä saamelaisväestöön kuuluvien henkilöiden perinteisten, nautintaperusteisiin 

oikeuksiin rinnastuvien oikeuksien on ainakin kalastusoikeuksien osalta katsottu perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä vakiintuneesti (ks. esim. Pe VL 7/1978 vp, 5/1981 vp, 

9/1982 vp 30/1993 vp, 27/1997 vp) olevan sellaisia varallisuusarvoisia etuja, jotka nauttivat 

omaisuuden perustuslainsuojaa. Lisäksi PL 17.3 §:n mukaan mm. saamelaisilla 

alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perusoi-

keusuudistuksen esitöiden mukaan tällä säännöksellä turvataan vähemmistöjen kielellis-

ten oikeuksien ohella muun muassa sellaisten saamelaisten kultmurimuotoon kuuluvien 

perinteisten elinkeinojen kuin poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen harjoittamista 

(HE 309/1993 vp, s. 65/11). Näin ollen voidaan siis katsoa, että perustuslaki suojaa 

saamelaisten perinteisiä oikeuksia niin kalastukseen, metsästykseen kuin poronhoitoonkin. 
 

Käsillä olevan hallituksen esityksen osalta on siten olennaista tarkastella, miten ehdotetun 

kansallispuiston pemstaminen vaikuttaa ko. ryhmän oikeuksiin kalastaa, metsästää ja 

harjoitta poronhoitoa puiston alueella. Jos ehdotettu puiston pemstaminen rajoittaa näitä 

oikeuksia, on tarpeellista selvittää, täyttävätkö rajoitukset perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset. Kriittisin kysymys tässä suhteessa näyttäisi liittyvän vaatimukseen 

rajoittavan sääntelyn lakitasoisuudesta. Poronhoidon osalta asia ei näytä ongelmalliselta, 

sillä luonnonsuojelulain 14.1 §:n 6-kohdan perusteella kansallispuistossa saa harjoittaa 

poronhoitoa poronhoitolain mukaisesti. Sen sijaan kalastus- ja metsästysoikeuden 

rajoitustoimivallan osalta on jossakin määrin epäselvää, jääkö niiden lopullinen sisältö 

riippumaan valtioneuvoston asetuksesta tai viranomaisen harkinnasta. Kalastuksen osalta 

hallituksen esityksessä todetaan, että "kaikki puiston vesialueisiin kohdistuvat erityispe-

rusteiset kalastusoikeudet jäisivät sellaisinaan voimaan luonnonsuojelulain 77 §:n 

säännöksen perusteella." Ilmeisesti esityksessä on tässä kohdin ldrjoitusvirhe ja tarkoi-

tuksena on viitata luonnonsuojelulain 71 §:ään, jonka mukaan: 

(kyseinen) "laki tai sen nojalla tehdyt päätökset eivät rajoita sellaisen oikeuden 

käyttämistä, joka ennen rauhoitusmääräysten voimaantuloa perustettuna rasitteena, 

vuokraoikeutena tai muuna vastaavana oikeutena kohdistuu luonnonsuojelualuee-

seen. Tällainen oikeus voidaan kuitenkin lunastaa valtiolle." 



 

 

 

Nähdäkseni on kyseenalaista, muodostaako tämä säännös (luettuna yhdessä luonnon-

suojelulain 13-16 §:ien kanssa) riittävän selkeän ja yksiselitteisen lakitasoisen kiinnekoh-

dan saamelaisten perinteisten metsästys- ja kalastusoikeuksien mahdollisille rajoituksille 

perustettavan kansallispuiston alueella. Pikemminkin näyttää siltä, että ehdotus jättää 

näiden oikeuksien sisällön määrittämisen kohtalaisen itsenäisesti valtioneuvoston 

asetuksen varaan ja ilmeisesti myös Metsähallituksen harkinnasta riippuvaksi. Näin 

laajoja ja avoimia delegointivaltuuksia ei voine perusoikeusrajoituksen kohdalla pitää 

hyväksyttävänä, vaan ehdotettua sääntelyä olisi aiheellista täydentää niin, että lakitasoisin 

säännöksin määritellään riittävän yksiselitteisesti näiden oikeuksien rajoittamista 

koskevan harkinnan keskeiset suuntaviivat. Sinänsä ei liene aihetta epäillä, etteivätkö 

puiston perustamisella tavoiteltavat luontoarvojen suojeluun ja matkailun edistämiseen 

tähtäävät intressit voisi olla niin painavia, että ne muodostavat hyväksyttävän perusteen 

rajoittaa kyseisiä metsästys- ja kalastusoikeuksia. Onhan kysymys toimenpiteestä, jolla 

julkinen valta pyrkii kantamaan vastuutaan PL 20.1 §:n tarkoittamasta luonnon ja sen 

monimuotoisuuden turvaamisesta. 
 

Muilta osin ehdotuksen perustuslaillisuuteen ei nähdäkseni liity merkittäviä ongelmia. 

Kun kansallispuisto perustetaan valtion omistamalle maalle, ei siihen liity esimerkiksi 

yksityisten maanomistajien kannalta sellaisia ongelmia, jotka olisivat merkityksellisiä 

esityksen säätämisjärjestysharkinnan kannalta. Myöskään ihmisoikeussopimusten 

kannalta ei Pallas - Yllä^tmturin kansallispuiston perustamiseen nähdäkseni liity erityisiä 

ongelmia. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Teuvo Pohjolainen 
25.2.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Edus-
kunnalle laeiksi Pallas - Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnon-
suojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta (HE 
169/2003 vp) 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan: 
 
 
 

1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on selostettu laajasti luonnonsuojelullisia 

perusteita, joiden nojalla Pallas - Yllästunturin kansallispuisto ehdotetaan 

perustettavaksi. Kansallispuiston alueeseen kuuluu havumetsiä, tunturikoivikoita, 

tunturikangasta ja soita. Alueen eläimistö on runsaslajinen. Kansallispuistolla on 

suuri merkitys myös uhanalaisen lajiston säilymisen kannalta. 
 

Ehdotettuun Pallas - Yllästunturin kansallispuistoon kuuluvat vuonna 1938 

perustettu Pallas - Ounastunturin kansallispuisto sekä Natura 2000 -verkoston 

laatimisen yhteydessä kansallispuistoon liitettäviksi tarkoitetut alueet. Edelleen 

uuteen kansallispuistoon sisällytettäväksi ehdotettu Ylläs - Aakenustunturin alue 

sisältyy valtioneuvoston 20.8.1998 päättämään ehdotukseen Natura 2000 -

verkostoksi. Perustettavan kansallispuiston alueet ovat valtion omistuksessa. 

Ehdotettu Pallas - Yllästunturin kansallispuiston alue täyttää hallituksen esityksen 



 

 

mukaan luontoarvojensa perusteella luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin 

mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. 
 

Hallituksen esityksen mukaan kansallispuiston perustaminen nähdään alueella myönteisenä 

myös matkailun kehittämisen kannalta. Paikallisena tavoitteena on luoda kansallispuistosta 

alue, johon kestävä ja ympäristöä säästävä retkeily- ja virkistyskäyttö sekä matkailutoiminta 

voivat pitkäjänteisesti tukeutua. 
 

Ottaen huomioon ehdotetun kansallispuistoalueen huomattavat luonnonarvot, Natura-

suojelun toteuttamisen ja paikallisen elinkeinotoiminnan edut kansallispuiston perustamista 

voidaan pitää tärkeänä. Asia liittyy olennaisesti perustuslain 20 §:n ympäris-

töperusoikeussäännökseen, jonka merkitystä perustuslakivaliokunta on laajasti arvioinut 

muun muassa luonnonsuojelulain säätämisen yhteydessä (PeVL 21/1996) 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista ei olekaan kansallispuiston perustaminen sinänsä, 

vaan lähinnä se, onko ehdotuksella vaikutusta sellaisiin yksityisen tai kansanryhmän 

oikeuksiin, joihin puuttuminen loukkaisi perustuslaillisia oikeuksia tai joista olisi muutoin 

säädettävä laissa. Relevanssia tässä yhteydessä on saamelaisten oikeuksilla 

alkuperäiskansana. 
 
 
 

2. Luonnonsuojelualue, käyttöoikeuden rajoitukset ja saamelaisten oikeus ylläpitää omaa 

kulttuuriaan 
 

Lakiehdotuksessa vaativat perustuslain kannalta huomiota kansallispuiston aiheuttamat 

rauhoitussäännökset ottaen huomioon paikallisten asukkaiden perinteiset oikeudet. 

Luonnonsuojelulain nojalla kalastusta ja metsästystä on rajoitettu kansallispuiston alueella. 

Kansallispuiston perustaminen merkitsee siten sinänsä rajoituksia metsästykselle ja 

kalastukselle. Esillä olevassa hallituksen esityksessä (1. lakiehdotuksen 3 §) kalastusoikeuksia 

esitetään rajoitettavaksi laajemmin, kuin luonnonsuojelulain mukaan kansallispuistossa 

yleensä. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa viitataan luonnonsuojelulain 16 §:ään, jonka mukaan 

asetuksella voidaan säätää aluekohtaisia poikkeuksia kansallispuiston rauhoitus-

säännöksistä. Edelleen esityksen perusteluiden (s. 7) mukaan Pallas - Yllästunturin 



 

 

kansallispuiston perustamiseen liittyen "on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus, jolla 

turvattaisiin erityisesti saamelaisten sekä muiden paikallisten asukkaiden perinteisiä 

oikeuksia". 
 

Lakiehdotusten valtiosääntöoikeudellinen merkitys perustuu siihen, että Kansallispuiston 

Enontekiön kunnassa olevat alueet sijoittuvat saamelaiskäräjistä annetun lain 4 §:n 

mukaisille saamelaisten kotiseutualueelle. Kyseessä ovat pääosin alueet, jotka jo nykyisin 

kuuluvat Pallas - Ounastunturin vuonna 1938 perustettuun kansallispuistoon, jonka 

toteuttamisen aikaan kysymys perustuslainmukaisuudesta ei noussut esille. Näihin alueisiin 

on tarkoitus lisätä eräitä "sitä täydentävinä alueina" Natura 2000 -verkoston laatimisen 

yhteydessä kansallispuistoon liitettäväksi tarkoitetut alueet, muun muassa Pallasjärvi ranta-

alueineen, Könkäsentunturi — Raijanselkä sekä eräät muut laajennusalueet. 
 

Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä jo ennen perusoikeusuudistusta (esimerkiksi Pe VL 

7/1978 vp, 5/1981 vp ja 30/1993 vp) katsonut maata omistamattomilla paikkakuntalaisilla 

kolmessa pohjoisimmassa kunnassa olevan sellaisia oikeuksia kalastukseen (ja 

metsästykseen), jotka nauttivat perustuslaissa turvattua omaisuudensuojaa. 
 
 

Vuoden 1978 lausunnossa valiokunta totesi silloin käsiteltävänä olleen, kalastusta 
kolmessa pohjoisimmassa kunnassa koskevan lakiehdotuksen merkitsevän sitä, että 
"maaomaisuutta vailla olevien luontaiselinkeinoista huomattavan osan 
toimeentulostaan saavien lähinnä saamelaisväestöön kuuluvien kuntalaisten 
perinteinen oikeus kalastukseen, jota on pidettävä hallitusmuodon takaaman 
omaisuudensuojan piiriin kuuluvana varallisuusarvoisena etuna, kaventuu 
kalastusoikeuden tullessa luvanvaraiseksi ja maksulliseksi." Valiokunta katsoi, että 
lakiehdotus on käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Vuoden 1981 lausunto annettiin hallituksen esityksestä, jonka pohjalta säädettiin 
vuoden 1982 kalastuslaki. Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että 
pohjoisten kuntien kalastuskysymykset on syytä viipymättä seivittää erikseen. Laki- 
ja talousvaliokunta päätyi tämän jälkeen ehdottamaan sitä, että silloinen 
kalastuslainsäädäntö - vuoden 1951 kalastuslaki - jää kyseisillä alueilla edelleen 
väliajaksi voimaan (LtVM 18/1981 vp). Uuteen kalastuslakiin tulikin laki- ja 
talousvaliokunnan tämän ehdotuksen mukainen 129 §:n 4 momentti. 
 

Vuoden 1993 lausunto annettiin hallituksen esityksestä, jossa ehdotettiin muun 
muassa vuoden 1982 kalastuslain 129 §:n 4 momentin kumoamista. Valiokunta 
katsoi tuolloin kyseisen lainkohdan kumoamisen vaativan lakiehdotuksen 
käsittelemistä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisesti. Valiokunta totesi lisäksi, 
ennen muuta Kansainvälisen työjärjestön piirissä vuonna 1989 hyväksyttyyn 
alkuperäiskansojen asemaa koskevaan yleissopimukseen n:o 169 viitaten, ettei 
tällaista muutosta pidä toteuttaa edes perus-tuslainsäätämisj ärj estyksessä. 

 



 

 

 

Edellä mainitut lausunnot on annettu ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta. Pe-

rusoikeusuudistuksen jälkeen - nykyisin perustuslaissa - perusoikeusluvun 17 §:n 3 

momentin nojalla saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Kulttuurin ylläpitämiseen on vakiintuneesti luettu saamelaisten 

perinteisten elinkeinojen - mm. poronhoito, metsästys ja kalastus - harjoittaminen. 
 

Lisäksi on mainittava kansainvälisten sopimusten perusoikeussääntelyn kanssa saman 

suuntaiset velvoitteet. Tällaisia sopimuksia ovat Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 

19/1990), Yhdistyneiden Kansakuntien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus 

(SopS 8/1976; ns. KP-sopimus), 1.2.1998 voimaan tullut vähemmistöjä koskeva Euroopan 

neuvoston puitesopimus sekä Kansainvälisen työjärjestön piirissä vuonna 1989 hyväksytty 

alkuperäiskansojen asemaa koskeva yleissopimus n:o 169. Esimerkiksi KP-sopimukseen 

sisältyy 27 artikla vähemmistön oikeuksista. Muun muassa sopimusta valvovan 

ihmisoikeuskomitean käytännön valossa on todettavissa, että saamelaisten kalastukseen 

liittyvien oikeuksien harjoittaminen on osa heidän vähem-mistökulttuuriaan. 
 

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt kalastusoikeuden rajoitusten ja perustuslain ja 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten saamelaisille alkuperäiskansana turvaamien 

oikeuksien välisiä suhteita laajasti muun muassa lausunnossaan lakiehdotuksesta ka-

lastuslain muuttamiseksi vuonna 1997 (PeVL 27/1997). 

Esillä olevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan poronhoidon harjoittaminen 

poronhoitolain (848/1990) mukaisesti on sallittu kansallispuistossa suoraan luonnon-

suojelulain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella. Esitetty kansallispuistolaki ei siten tältä 

osin vaikuttaisi saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen. Sen sijaan 

kansallispuistossa on - kuten edellä on todettu - luonnonsuojelulain nojalla kalastuksen ja 

metsästyksen osalta rajoitteita. Siltä osin, kun kysymyksessä ovat Pallas - Ounastunturin 

kansallispuistoon nykyisin kuuluvat alueet, periaatteellista muutosta ei ole. 
 

Kalastuksen osalta luonnonsuojelulain kautta tulevat rajoitteet vaikuttaisivat esillä olevan 

lakiehdotuksen 3 § huomioiden laajemminkin kuin luonnonsuojelulaissa itsessään on 

säädetty. Rajoitteet laajenevat myös alueellisesti nykytilanteeseen verrattuna siltä osin, kuin 

kysymyksessä ovat Pallas - Ounastunturin kansallispuistoon liitettävät uudet alueet. Näitä 

lakiehdotuksen täytäntöönpanon aiheuttamia rajoitteita on hallituksen esityksen mukaan 

tarkoitus lieventää myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella, jolla turvattaisiin 



 

 

erityisesti saamelaisten sekä muiden paikallisten asukkaiden perinteisiä oikeuksia. Tätä 

silmällä pitäen lakiehdotukseen on esitetty sisällytettäväksi säädösvallan delegointia 

tarkoittava 4 § (Tarkemmat säännökset), jonka mukaan "Tarkemmat säännökset tämän lain 

täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella". 
 

Esitetty konstruktio, jonka mukaan kansallispuiston perustaminen Enontekiön kunnan 

alueelle lain säännöksin rajoittaa saamelaisten perinteisten elinkeinojen - kalastuksen ja 

metsästyksen - harjoittamista nykytilanteeseen verrattuna laajemmalla alueella sekä osittain 

luonnonsuojelulakia laveammin siltä osin kuin asetuksella ei myöhemmin rajoituksia 

lievennetä, on ongelmallinen em. saamelaisten kulttuurin ylläpitämistä tarkoittavan 

perustuslain ja ihmisoikeussopimusten tarkoittaman suojan kanssa. Ehdotettu konstruktio 

merkitsee, että saamelaisten oikeudet jäisivät asiallisesti asetuksen sääntelyn varaan, osittain 

asetuksen nojalla jopa Metsähallituksen lupapäätöksen varaan. 
 

Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan vakiintunut tulkintakäytäntö olisi tarkoi-

tuksenmukaista, että laissa taattaisiin siinä yksilöidysti säädettävin perustein kolmessa 

pohjoisessa kunnassa vakinaisesti asuville korvauksetta kalastamiseen tarvittava lupa 

kansallispuiston Enontekiön kunnan niillä alueilla, joilla kalastusoikeus on perinteisesti ollet. 

Tämä tarkoittaisi, että suoraan lailla säilytetään paikallisen väestön vanhaan käytäntöön 

perustuva mahdollisuus kalastaa korvauksetta valtion vesillä. Vastaava säännös tulisi 

kirjoittaa myös metsästyksen osalta. Perustuslakivaliokunta on katsonut (PeVL 27/1997), että 

tällainen lainsäädäntötoimi täyttää ne ylimuistoisen nautinnan ja laajan käyttöoikeuden 

kautta omaisuudensuojaan palautuvat vaatimukset, joita on pidetty silmällä valiokunnan 

aiemmissa kannanotoissa maata omistamattomien asukkaiden perinteisistä oikeuksista. 
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Hannu Karjalainen    (26.2.2004    
10:30): > 
>Eilisessa perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisessa nousi 
>käsittelyn loppuvaiheessa esille kysymys valtion omistusoikeudesta 
>perustettavan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueisiin, 
>erityisesti puiston Enontekiön puoleisessa osassa, joka samalla kuuluu 
>saamelaisten kotiseutualueeseen. Minulle jäi tehtäväksi vielä varmistaa 
>mainittu omistusoikeutta koskeva seikka. > 
>Lainhuutorekisterin mukaan Pallas- Ounastunturin kansallispuiston 
>(lakiehdotuksen liitekartassa vihreä alue) Enontekiön puoleinen osa 
>koostuu Pallas - Ounastunturin kansallispuisto -nimisestä tilasta RN:o 
>2:1. Tila sijoittuu Enontekiön kunnan Valtion metsämaat -nimiseen >kylään.  
Rekisterin mukaan tilan omistaa Suomen valtio,   tilaa hallinnoiva >laitos 
on Metsähallitus. Omistusoikeuden rekisteröinti on tapahtunut >24.9.2003. > 
> 
>ystävällisin terveisin 
> 
>Hannu Karjalainen 
> 
> 
> 

Sami Manninen 
valiokuntaneuvos, perustuslakivaliokunta 
puh: +358 9 432 2077 gsrn: +358 50 381 9490 fax: +358 9 432 2711 
sami.manninen@eduskunta.fi 
00102 Eduskunta 

Tulostanut: Lyytinen 
Riitta 

Sivu 1 2.3.200415:14 
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SÄMEDIGGI 
SÄMITIGGE 
SAAMELAISKÄRÄJÄT 
99870 Inari 
puh (016) 665 011 
faksi (016) 671 323 
e-mail 
etunimi.sukunimi@samediggi.inet.fi 

2.3.2004 
Dnro 157/LU.4 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunta 
Valiokuntasihteeri Jarmo 
Vuorinen 

 
Asia: Saamelaiskäräjien asiantuntija-

kuulemiseen liittyvä täydennys 
Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto 
HE 169/2003 

 

Asiantuntijakuulemisessanne keskiviikkona 25.2.2004 klo 10 lakimiessihteeri Heikki J. 
Hyvärinen nosti esille kysymyksen valtion lainhuudosta valtionmaahan. Lakiehdotuksen 2 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa ovat seuraavat maininnat: "Kansallispuistoon kuuluvat alueet 
ovat valtaosin niin sanottua vanhaa valtionmaata...Valtiolla on kiinteistörekisterijärjestelmän 
mukaan lainhuuto kaikkiin edellä mainittuihin alueisiin." 
 

Perustuslakivaliokunnan eräs jäsen esitti tuolloin arvelun, että valtion saanto on lainhuutoa 
haettaessa tutkittu, joten valtion omistusoikeus on kunnossa perustettavan kansallispuiston 
osalta. Puheenjohtaja Kimmo Sasi ilmoitti, että kysymys lainhuudatuksesta selvitetään. 
Saamelaiskäräjien toimesta asiaa on tähän mennessä selvitetty seuraavin tuloksin. 

1. Lainsäädäntö. Maakaaren (540/1995) 11:4 §. "Lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt. 
Valtion metsämaan.. .omistusoikeutta ei kirjata lainhuutona..." 

2. Käytäntö. Metsähallitus haki kirjeellään 23.9.2003 Lapin käräjäoikeudelta omistusoikeuden 
ja hallinnoivan viranomaisen kirjaamista mm Pallas-Ounastunturin kansallispuiston alueeseen, 
(liite L, hakemus + ote luettelosta valtion metsämaista). 
 

Lapin käräjäoikeus ratkaisi asian 22.10.2003 yksilöiden lainhuudon kohteeksi kansallispuiston 
alueen ja saannoksi "Suomen valtion", (liite 2, ote Lapin käräjäoikeuden todistuksesta 
omistusoikeuden rekisteröinnistä) 
 

Lapin käräjäoikeus antoi saamelaiskäräjille pyynnöstä 1.3.2004 Pallas-Ounastunturin 
kansallispuistoa koskevan lainhuutotodistuksen, jonka mukaan omistusoikeus on 24.9.2003 
rekisteröity Suomen valtiolle ja aluetta hallinnoiva viranomainen on Metsähallitus (liite 3. Lapin 
käräjäoikeuden lainhuutotodistus). 
 

3. Arvio. Kuten saamelaiskäräjien hallituksen esitystä koskevasta asiantuntijalausunnosta 
liitteineen 
ilmenee (s.2), ovat nykyisten valtionmaiden alueet saamelaisten kotiseutualueella tieteellisen 
tutkimustoiminnan ja oikeusministeriön määräämän asiantuntijan lausunnon mukaan 
kuuluneet 
aikaisemmin omistusoikeudella lapinkylien osakkaille tai lapinkylille (vrt PeVL 3 ja 6/1990). 
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3.1 Suomen valtiolla ei ole siviilioikeutemme mukaisia oikeudellisia perusteita väittämälleen 
omistusoikeudelle valtionmaahan, joka aikaisemmin kuului omistusoikeudella lapinkylille. 
Lapinkylien oikeudenomistajien omistusoikeus ei ole siirtynyt laillisella saannolla Suomen 
valtiolle eikä valtio ei edes väitä saaneensa valtionmaita laillisella saannolla aikaisemmilta 
omistajiltaan. 

2(3) 
 
 
 
Lapin käräjäoikeuden ilmoittamaa "saanto — Suomen valtio" Suomen valtiolla ei ole. Mainitun 
ilmoituksen taustalla on tekniseksi järjestelyksi tarkoitettu muutos siirtymisestä jakolain 
muutoksella vuonna 1976 maakirjan ja tonttikujan pidossa automaattiseen tietojenkäsittelyyn. 
Tällä järjestelyllä valtionmaat luotiin "tyhjästä" kiinteistöjärjestelmän osaksi ja sellaisina 
itsenäisen omistusoikeuden yksiköiksi ja maarekisteriyksiköiksi seuraavasti: 

- Ennen vuotta 1976 valtion metsämaalla ja sille perusteluilla suojelualueilla ei ollut 
yhtään kiinteistön aineellista tunnusmerkkiä kuten laillista rajaa, laillista saantoa eikä 
merkintää maarekisterissä. 

- Kun valtion metsämaat eivät ennen vuotta 1976 olleet erityisiä esineitä, valtionmaat eivät 
voineet olla Suomen valtion maanomistusoikeuden kohteina. Maanmittauksen kannalta 
kyse oli isojaon "jakoperistä" - alueista, joita isojakotoimitukset eivät olleet koskeneet. 

- Valtion metsämaiden oltua vuoteen 1976 saakka kiinteistöjaotukseen kuulumattomia 
alueita, ne julistettiin jakolain 284 §:n muutoksella (984/1976) kiinteistöiksi, joilla 
samanaikaisesti muutetun 282 §:n mukaan tarkoitettiin itsenäistä maanomistuksen 
yksikköä, joka tulee merkitä maarekisteriin. 

- Mainittu jakolain muutos perustui seuraavaan hallituksen esitykseen: "Hallituksen 
esitys Eduskunnalle laiksi tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien 
alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
10/1975 II vp)". 

- Muutoksen perustelut valtionmaan osalta olivat hallituksen esityksessä seuraavat: 
"Valtion metsämaat niille perustettuine luonnonsuojelualueineen sekä yleiset vedet 
puuttuvat nykyisin maarekisteristä. On katsottu, että kaikki tässä kappaleessa mainitut 
ryhmät voitaisiin, koska ne muodostavat omistusoikeusyksikköjä, merkitä kiinteistöinä 
kiinteistörekisteriin." (s. 120, kursiivi tässä) 

- Muuta laillista perustetta Suomen valtion nykyiselle "omistusoikeudelle" valtionmaahan 
ei ole tiedossa. 

 

Tältä perustalta valtionmaat on ymmärretty kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 §:ssä 
kiinteistörekisteriin merkittäviksi kiinteistöiksi. Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 2 §:ssä 
säädetään: "Tässä laissa tarkoitetaan 1) kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomistuksen 
yksikköä, joka kiinteistörekisterilain (392/1985) nojalla on merkittävä kiinteistönä 
kiinteistörekisteriin." 
 

Lailliseen saantoon perustuva omistajanhallinta on edelleenkin kaiken kiinteistöoikeutemme 
peruskivenä. Suomen valtiolla ei ole valtionmaihin laillista saantoa eikä valtion lainhuutoa 
hakiessaan tarvitse näyttää saantoaan sen paremmin kuin edellisen omistajan omistusoikeutta, 
mikä on vastoin kiinteistöoikeuden perusteita. Laillisen saannon vaatimus koskee myös valtiota. 
Omistajanhallinnan yleisiin edellytyksiin liittyy puolestaan vilpittömän mielen vaatimus. 
Vilpillisessä mielessä tapahtuva hallinta ei ole omistaianhallintaa. Valtion vilpittömän mielen 
peruslähtökohtana pitäisi olla tieto siitä, miten ja koska valtio on saanut omistusoikeuden 
saamelaisten kotiseutualueen valtionmaihin. Valtiovallan puolelta ei ole missään vaiheessa tuotu 
julkisesti esille sitä, että sen nykyinen "omistusoikeus" perustuu edellä sanottuun järjestelyyn. 
Uusimpien lausuntojensa mukaan maanmittauslaitos ei edes tiedä perustuuko valtion väittämä 
maanomistusoikeus valtionmaihin käsitteeseen erämaa (lausunto 12.2.2002), joilla tarkoitetaan 



 

 

valtiolle vanhastaan omistusoikeudella kuuluneita alueita, vai käsitteeseen liikamaa (lausunto 
31.3.2000), jotka saattoivat syntyä vasta isojakotoimituksissa. 

- Mikäli valtion väittämän maanomistusoikeuden perustana olisi erämaa-käsite, olisi 
Pallas-Ounastunturin kansallispuisto voitu vuonna 1938 perustaa valtion vanhastaan 
omistamalle valtionmaalle. Erämaa-käsite kuitenkin sulkisi pois lapinkylien vanhan 
omistusoikeuden alueisiin, mitä oikeutta pidetään nykyisin pohjoismaisissa 
tiedeyhteisöissä toteen näytettynä. 
Jos taas valtion väittämä omistusoikeus valtionmaahan nojautuisi liikamaa-käsitteeseen, 
ei Pallas-Ounastunturin kansallispuistoa olisi vuonna 1938 voitu perustaa Enontekiön 
puolelle, koska liikamaat syntyvät vasta isojakotoimitusten yhteydessä. Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen isojakoa ja verollepanoa koskevaan erillislakiin (157/1925) perustuvat 
isojakotoirrutukset saatiin kuitenkin suoritetuiksi loppuun vasta 1960-luvulla eikä tämä 
lainsäädäntö tuntenut liikamaiden erottamista valtiolle: liikamaita ei siten voinut olla 
vuonna 1938. 

 

3.2. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta valtionmaan kiinteistöluonnetta koskevat oikeudelliset 
järjestelyt ovat seuraavissa suhteissa kestämättömiä ja estävät Saamelaiskäräjien mielestä 
uuden kansallispuiston perustamisen. 
 

Saamelaisvaltuuskunta ei tiedä perustuslakivaliokunnan käsitelleen edellä mainittua vuoden 
1976 hallituksen esitystä, johon perustuvilla jakolain 284 ja 282 §:n muutoksilla suunnaton 
maaomaisuus siirrettiin eduskunnassa muodollisesti valtion omistukseen keskusteluitta ja 
perusteluitta. 
 

Vuoden 1976 jakolain muutos, joka heikensi saamelaisten asemaa annettiin sen jälkeen, kun 
Suomi oli liittynyt YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. 
 

Maahan kohdistuva omistusoikeus ei lakkaa itsestään (vrt. PeVL 3/1990 vp). 
Perustuslakivaliokunnan asiantuntijakäytännön mukaan lapinkylien maanomistusoikeuden tai 
vastaavan oikeuden lakkaaminen edellyttää nimenomaisuutta. Mikael Hiden lausui 
perustuslakivaliokunnassa 19.5.1978 hallituksen esityksestä HE 243/76 vp Eduskunnalle Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa suoritettavaa vesialueiden rajankäyntiä sekä kalastamista 
pohjoisella vesialueella koskevaksi lainsäädännöksi sekä samaa asiaa koskevan LA 129/76 vp 
johdosta muun ohella seuraavaa: 

"...Jos lähdetään siitä, että lapinkylillä on aikanaan ollut myös 
viranomaiskäytännössä tunnustettu omistusoikeus alueeseensa (tai ainakin enempi 
oikeus kuin kruunulla), niin kuin näyttää ilmeiseltä ei tämän oikeuden voida 
katsoa menettäneen merkitystään tai hävinneen pelkästään sillä perusteella, että 
on kulunut paljon aikaa tai että yleisesti on lähdetty siitä, että ko. oikeutta ei enää 
ole. Jotta sen voitaisiin katsoa hävinneen täytyisi nähdäkseni voida osoittaa joko 
selvä lainsäätäjän kannanotto siitä, että ko. oikeutta ei enää ole tai sitten 
lainvoimaisia viranomaisratkaisuja, joissa ko. oikeus on selväsanaisesti poistettu 
tai selväsanaisesti lähdetty siitä, että sitä ei enää ole...." 

Tällaista lapinkylien oikeuden lakkauttavaa lakia tai lainvoimaista toimitusta ei ole tiedossa. 
 

Omaisuuden suojan kannalta valtion metsämaa-rakennelma näyttää kestämättömältä. Ennen 
vuotta 1976 valtionmaat eivät olleet kiinteistöjä, joten ne olisi tullut silloisen lain ja nykyisen 
kiinteistönmuodostamislain (41 §) mukaan muodostaa kiinteistönmuodostamistoimituksessa 
kiinteistöiksi eikä muulla tavoin. Toimituksessa jokaisella, joka katsoo itsellään olevan 
paremman oikeuden muodostettavan kiinteistön alueeseen, tulee lain mukaan olla mahdollisuus 
esittää vaatimuksensa toimituksen asianosaisena. Tätä mahdollisuutta ei ole suotu 
valtionmaiden osalta kellään, kun valtionmaat julistettiin edellä kerrotulla tavalla vuonna 1976 



 

 

suoraan lailla nojalla kiinteistöiksi ja merkittiin ilman kiinteistötoimitusta ja perusteellista 
selvitystä alueen omistus-ja muista oikeussuhteista toimistotyönä kiinteistörekisteriin. 

 
 

Puheenjohtaja    merk. 
Pekka 
Aikio 

 

(HE 169/2003 koskevan lausunnon täydentämisestä päätti 2.3.2004 puheenjohtaja Pekka Aikio) 
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23.09.2003 3129/651/2003 

 
 

Lapin käräjäoikeus 
Toivonnicmcnöe 1 
99601 
SODANKYLÄ 
 
 

Hakemus omistusoikeuden ja hallinnoivan viranomaisen / laitoksen kirjaamisesta 
 
 
 

Haemme seuraaviin lainhuudatettuihin kohteisiin hallinnoivan viranomaisen / 
laitoksen kirjaamista ja lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen 
omistusoikeuden ja hallinnoivan viranomaisen / laitoksen kirjaamista. 

Kohteet 

Omistaja 
 
Haltija 
 
 
Hakija 
 
 
 
 
Peruste 
 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 

Liitteenä olevat kiinteistöluettelot 
 
Suomen valtio 
 
Metsähallitus Y-
tunnus 0116726-7 
 
Metsähallitus PL 
94,01301 Vantaa 
Vernissakatu 4 
puhelin 0205 64 100 

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden 
hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta 1070/2002 
 
 
Vantaalla 23. päivänä syyskuuta 2003 

 
 

Liisa Teppo    l'y 

Yhteystiedot Kiinteistdasiantuntija Liisa Teppo 
 
Puhelin 
Fax 
Sähköposti 

0205 64 4487 0205 64 
4296 liisa.teppo® 
metsa.fi 

SAAPU! I h .  

DU 2ÖÖ3 

HAKEMUS 

http://metsa.fi/
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Luettelo Metsähallituksen hallinnassa olevista kiinteistöistä ja määräaloista

 23.9.2

003 



 

 

(Omistusoikeuden ja hallinnoivan laitoksen kirjaaminen) 

 KUNF* EM KIINTEISTÖN NIMI RN:O   LAATU               KARTTANINTA-ALA     LISÄ M. 

s
} 

47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT PALLAS-OUNASTUNTURIN KA NSALLIS 2 : 1 K SuojeJuahieJdkteistö (valtion nuolle pci. (s-lain muk. suojelualue) 

HI 
47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT UTON PALSASUON SOIDENSUOJELUA  : 3 

K 
SuoJclualueldinteisU) (valtioa maalle per. Is-lain muk. suojelualue) 

\f 47 ENONTEKIÖ «93 VALTION METSÄMAAT PÖYK1SVUOMAN SOIDENSUOJELUALUE 2 • 4 K SuojeluahieJdinielsie (valtion maalle pci. Is-lain tnuk. suojelualue) 

\I 
47 ENONTEKIÖ »93 VALTION METSÄMAAT SOTKA VUOMAN SOIDENSUOJELUALUE 2 : 3 

K 
SucjelualudöiitteLslC (valtion maalle p«. is-lain muk. suojelualue) 

V

'  

47 ENONTEKIÖ EM VALTION METSÄMAAT JIET AN AS V UOMAN SOIDENSUOJELUAL 2 : 6 K SuoJeluahiekiiMeUtö (valtion maille per. Is-lain muk. suojelualue) 

\! 47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT LUPPOKURUN LEHTOJENSUOJELUALUE 2 :-7 
K 

SuojduataduinleuU) (vallian maalle pei. Is-lain tnuk. suojelualue) 

\! 47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT TERMISLEHDON LEHTOJENSUOJELUAL 2 
: S K 

SuojcluahteUinteiMD (valtion maalle per. Ij-lammuk. suojelualue) 

V 
47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT SAARAVUOMAN-KUOSKISENV UOMAN SO 2 : 10 K SuojeluaJueldinteisM) (valtioamaalle per. Is-lain muk. suojelualue) 

V 47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT LÄTÄSENON-HJETA/OEN SOIDENSUOJ 2 : n K . Suejelualuekiioteislö (valuna aaalle per. Is-lain muk. suojelualue) 

\I 
47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT ENONTEKIÖN VALTIONMAA I 10 : I K Valtion metsämaa 

> 

\f 47 ENONTEKIÖ »93 VALTION METSÄMAAT ENONTEKIÖN VALTIONMAA II 11 : l K 
Vallianmeirtna» Ok         '" }{>£-  /''.V 

N.' 47 ENONTEKIÖ 193 VALTION METSÄMAAT ENONTEKIÖN VALTIONMAA III 12 : 1 K Vallian metsämaa                  19112,82 Osa loisen laitoksen 

V 
47 ENONTEKIÖ 893 VALTION METSÄMAAT PALLASJÄRVEN TUTKIMUSALUE 12 : 2 

K 
Valtioa metstsua 

47 ENONTEKIÖ »93 VALTION METSÄMAAT ENONTEKIÖN VALTIONMAA IV 13 
.; J 

K Valtio» meutmaa 

 47 ENONTEKIÖ »93 VALTION METSÄMAAT HETTA 100 : 4 K Valtion metsämaa 

MCLSÄHNTLIT
TTTAEII 
HALLINNASSA 



 

 

 
M i/VJ      U<i   JBA     XO;<4<i   rAA  U1DD13V4I Jeuueuxtst&j.,   ra 

K    3) 
LÄPIN KÄRÄJÄOIKEUS TODISTUS 

OMISTUSOIKEUDEN 
REKISTERÖINNISTÄ 

24.9.2003 
Ratkaistu 

 
 
 

1711 
22.10.2003 

Metsähallitus 
Liisa Teppo 

PL 94 
01301   VANTAA 

KOHDE 
 
 

SAANTO 

47-893-2-1 
ENONTEKIÖ/47,  VALTION METSÄMAAT/893 
PALLAS - OUNASTUNTURIN KANSALLIS RNiO 2:1 

Suomen valtio 
 

KOHDE 
 
 

SAANTO 

KOHDE 
 

SAANTO 

KOHDE 
 

SAANTO 

KOHDE 

47-893-2-3 
ENONTEKIÖ/47,  VALTION METSÄMAAT/893 IIT0N 
PALSASUON SOIDENSUOJELUA RN:0 2:3 

Suomen valtio 

47-893-2-4 
ENONTEKIÖ/47,  VALTION METSÄMAAT/893 
PYÖRISVUOMÄN SOIDENSUOJELUALUE KN:0 2:4 

Suomen valtio 

47-893-2-5 
ENONTEKIÖ/47,  VALTION METSÄMAAT/893 
SOTKAVUOMAN SOIDENSUOJELUALUE RN:0 2:5 

Suomen valtio 

47-893-2-6 
ENONTEKIÖ/47,  VALTION METSÄMAAT/893 
JIETANASVUOMAN SOIDENSUOJELUA!, EN:O 2:6 

 
SAANTO Suomen valtio 
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7406 / hakemusmaksu 25 EUR 

Lähetetty postitse / annettu 
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fA  
Käräjäviskaali      Teija Simula-Moberg 
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29        
1 ( 1 )  

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS LAINHUUTOTODISTUS 

 

 

 
KUNTA 
KYLÄ 
RN:0 
NIMI 

ENONTEKIÖ / 47 
VALTION METSÄMAAT / 893 
2:1 
PALLAS - OUNASTUNTURIN KANSALLIS 
REKISTERÖITY     17.11.1986 
MAAPINTA-ALA     28047,508 hehtaaria 
VESIPINTA-ALA   270,8390 hehtaaria 
MUODOSTUNUT       47-893-12-1 

 

24.9.2003 / 1711 OMISTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTI 

Suomen valtio 

24.9.2003 / 1712 HALLINNOIVA VIRANOMAINEN / LAITOS 

Metsähallitus 
0116726-7 
 

Todistuksessa on tulostushetken kalenteripäivä ja 
siitä käyvät ilmi kaikki edellispäivän aikana tai 
sitä aikaisemmin vireille tulleet asiat. 

Toimistosihteeri Mervi Pellikka 

 
7428 / todistusmaksu 10 EUR 
 

Tilaaj a:       Saamelaiskäräj ät 

1.3.2004 

KIINTEISTÖ: 47-893-2-1 
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99870    INARI 

Lähetetty postitse / annettu 


