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HE 177/2006 vp metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain

muuttamisesta Yleistä

Hallituksen esityksessä on onnistuttu paikantamaan esityksen
valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteet, niistä syystä tyydyn
valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteiden osalta viittaamaan esityksen
suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskevaan jaksoon (s. 54-59).

Mielestäni esitykseen ei sisälly suuria valtiosääntöoikeudellisia ongelmia tai
puutteita edellä mainittujen perustuslainsäännösten näkökulmasta. Ehdotettu
sääntely ei yleisesti ottaen muodostu ongelmalliseksi perustuslain kannalta niillä
perusteilla, joita hallituksen esityksessä tuodaan esiin. Valtiosääntöoikeudellisesti
kysymys onkin lähinnä muutamista tarkistuksista ja muista lisänäkökohdista
ehdotettuun sääntelyyn ja perusteluista ilmenevään.

Yksityiskohtaisia huomioita

Yhdenvertaisuus

Lakiehdotuksen 8 § mukaan tukien määriä voitaisiin eriyttää alueittain
metsätaloudellisten olosuhteiden ja hallinnollisten rajojen perusteella. Ehdotus
merkitsi maanomistajien asettamista eriarvoiseen asemaan
luonnonolosuhteiden ja hallinnollisten rajojen perusteella.

Perustuslain 6 §:n nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei
ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa eri asemaan muun muassa henkilöön
liittyvän syyn vuoksi. Perustuslain esitöiden mukaan
yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä myönnettäessä lailla etuja ja
oikeuksia kansalaisille. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei voida pitää
perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri
asemaan asettamiselle perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen
kuuluvat maassaliikkumisoikeus ja asuinpaikan valitsemisen vapaus (PeVL
59/2001 vp , s. 2/1). Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää siis
lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun muassa alueellisiin näkökohtiin
katsomatta.

(Muodollisen) yhdenvertaisuuden vaatimus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan
siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketa. Nähdäkseni onkin selvää, että
perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännös ei aseta estettä nyt ehdotetun
mukaiselle sääntelylle, joka liittyy kiinteästi erilaisiin, todennettavissa oleviin
luonnonolosuhteisiin (ks. mm. esityksen
liitteenä oleva taulukko eri alueiden tehoisan lämpötilan summasta) hallinnollisten rajojen
ohella. Luonnonolosuhteet eivät itse asiassa ole sellainen henkilöön liittyvä syy, jonka
perusteella perustuslain 6 § kieltää asettamasta ketään eri asemaan ilman hyväksyttävää
perustetta. Sitä paitsi ehdotuksella tavoitellaan perustuslain ja yhdenvertaisuussääntelynkin
kannalta hyväksyttäviä päämääriä, jotka liittyvät metsien hyvän hoidon ja käytön edistämiseen
sekä tällä tavoin perustuslain 20 §:ssä ilmaistuun vastuuseen ympäristöstä.

Kaiken kaikkiaan kysymys on siten asiasta, joka kuuluu lainsäätäjän harkintavaltaan ja jonka
nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä.



Edellä todetun lisäksi on huomattava, että maatalous- tms. tukien myöntämisen ja tukien
suuruuden riippuminen luonnonolosuhteista ja tähän liittyen alueellisista seikoista on myös
EY:n taloustukilainsäädännön ja -politiikan ilmentämä ratkaisumalli. Kysymyksessä on siten
perusteltu - oikeastaan edellytettykin - ratkaisu myös EY-tason näkökulmasta.

Asetuksen- ja määräystenantovaltuudet

Ehdotettu sääntely perustuu olennaisesti lainsäädäntövallan delegoinnin varaan.
Lakiehdotukseen sisältyy lukuisia asetuksenantovaltuussäannöksiä, joiden mukaan yhtäältä
valtioneuvoston ja toisaalta maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla (ks. kootusti s. 56-57)
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä erilaisista lain tasolla säännellyistä asioista.

Nähdäkseni asetuksen- ja määräystenantovaltuussäännökset eivät ole ongelmallisia
perustuslain 80 §:n kannalta. Sille, että ao. alan normisto rakentuisi asetus- ja
määräystenantovaltuussäännösten runsauden vuoksi olennaisesti lakia alemmanasteisen
norminannon varaan, on sinänsä esitettävissä valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä
perusteita, jotka liittyvät sääntelyn teknisluontoisuuteen sekä riippumiseen EY-
lainsäädännöstä ja budjettiratkaisuista. Tosin omaksutusta ratkaisusta seuraa, että
normikokonaisuus muodostuu vaikeasti hallittavaksi ja pirstaleiseksi, mikä ei ole
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksetön seikka, etenkin kun otetaan huomioon sääntelyn
kytkennät esim. perustuslain 18 §:ssä turvatun ammatin ja elinkeinovapauden perusoikeuteen
(ks. myös Pe VL 25/2005vp ja siinä maatalouselinkeinon sääntelyn sekavuudesta ja vaikeasti
hallittavuudesta sanottu).

Lakiehdotus on sopusoinnussa sen perustuslain 80 §:stä johdettavan perusajatuksen kanssa,
että yhteiskunnalliselta tms. painoarvoltaan merkittävimmistä asioista, joista ei kuitenkaan
tarvitse säätää lailla perustuslain takia, säädetään valtioneuvoston asetuksella, kun taas
luonteeltaan leimallisen teknisistä ja yhteiskunnalliselta merkitykseltään vähäisistä asioista
säädetään ministeriön asetuksella. Valtuussäännökset eivät havaitakseni koske yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden kannalta välittömästi merkityksellisiä seikkoja,
vaan ne ovat luonteeltaan lakitasoista sääntelyä tarkentavia ja täydentäviä sekä kohdistuvat
pääosin tavalla tai toisella teknisluonteisiin
seikkoihin. Havaitakseni valtuussäännöksiin sisältyy järjestään niiden lakisääntelyä
"tarkentavaa" luonnetta ilmentävä maininta.

Lisäksi on huomattava, että asetuksenantajien toimivalta rajoittavat lakiehdotuksen säännösten
lisäksi yhtäältä EY:n perustamissopimuksen valtiontukia koskeva sääntelyjä toisaalta myös
eduskunnan päätökset valtion talousarvioon otettavista määrärahoista yms. Nämä seikat
yhdessä muodostavat siten sen kokonaisuuden, jota "tarkempia" tai "täydentäviä" säännöksiä
valtioneuvostoja ministeriö voisivat valtuussäännösten nojalla antaa (ks. myös PeVL 46/2001
vp , s. 2/1, PeVL 47/2001 vp , s. 2-3, PeVL 48/2001 vp , s. 3/II). Sidonnaisuus EY:n
valtiontukisääntelyyn ei tosin ilmene nimenomaisesti laista. Sitä vastoin esityksen
sidonnaisuus EY:n valtiontukisääntöihin tulee esiin etenkin siitä, että koko lakia ei voida
saattaa voimaan ennen kuin komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän kokonaisuudessaan.
Sidonnaisuus valtiontalousarvioon tulee parhaiten esiin lakiehdotuksen
voimaantulosäännöksestä.

En pidä ongelmallisena edes sitä, että vasta valtioneuvoston asetuksen 3 §:stä olisi luettavissa,
että maa jakautuisi nimenomaan kunnittain kolmeen tukialueeseen, kun taas lakiehdotuksen 8
§:ssä "vain" säädettäisiin, että tukien määrä voidaan 4 ja 5 luvussa tarkoitettuja poikkeuksia
lukuun ottamatta eriyttää alueittain metsätaloudellisten ja hallinnollisten rajojen perusteella



sekä sen mukaan, onko kyseessä oma työ, työn teettäminen tai yhteishanke. Nähdäkseni
esityksen perusteluissa (s. 32-33) tuodaan riittävästi esiin valtiosääntöoikeudellisesti
hyväksyttäviä perusteita valtioneuvoston näinkin laajalle ja perusteiltaan
tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvalle päätösvallalle (, jota siis kuitenkin suuntavat ja
määrittävät lakiin kirjatut luonnonolosuhteisiin ja hallinnollisiin rajoihin perustuvat
näkökohdat.) Nähdäkseni perustuslain 80 § ei siis ehdottomasti edellytä, että jo laista pitäisi
olla luettavissa, että maa jakautuu kunnittain nimenomaan kolmeen tukialueeseen, jotka on
määritelty lakipykälässä mainittujen metsätaloudellisten yms. seikkojen perusteella. Tässä
yhteydessä on otettava myös huomioon, että ehdotetut tuet ovat harkinnanvaraisia, ts. tuen
saajilla ei ole niihin subjektiivista oikeutta, eikä tuen myöntämistä tarkoittava päätöksenteko
siten perustu ns. oikeusharkintaan. Jos näin olisi laita, tästä seuraisi tiukempia edellytyksiä
lakitasoiselle sääntelylle.

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen

Olen samaa mieltä siitä, että lakiehdotuksen säännöksiä metsäkeskuksista ja niille annettavista
tehtävistä on tarkasteltava perustuslain 124 §:n kannalta.

Tältä osin esityksen valtiosääntöoikeudellisesti mielenkiintoisin kysymys näyttäisi liittyvän
siihen, ovatko metsäkeskukselle esitettävät tehtävät - tukien myöntäminen, maksaminen,
valvonta, takaisinperintä ja ympäristötukisopimusten tekeminen, irtisanominen ja purkaminen
- ainakin osaksi sellaisia, että niihin liittyy sellaista perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua
merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka voidaan antaa vain viranomaiselle. (Sitä vastoin
muut perustuslain 124 §:ssä tarkoitetut edellytykset julkisen hallintotehtävän siirtämiselle
näyttäisivät täyttyvän. Esityksen mukaisten hallintotehtävien antamiselle metsäkeskuksille on
nähdäkseni esitettävissä perustuslain
kannalta hyväksyttävät perusteet. Siirtäminen näyttäisi olevan tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Ehdotettu sääntely ei vaaranna perusoikeuksia,
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita.)

Nähdäkseni ratkaisevaa on perustuslain 124 §:n näkökulmasta se esityksessä omaksuttu
ratkaisu, että asiamiehelle määrättävää kieltoa, tuen takaisinperintää sekä
ympäristötukisopimuksen irtisanomista ja purkamista koskeva päätösvalta annettaisiin
metsäkeskusten sijasta Maaseutuvirastolle. Metsäkeskuksen rooliksi jäisi taas esityksen
tekeminen Maaseutuvirastolle tuen palauttamista ja takaisinperintää sekä sopimuksen
purkamista ja irtisanomista koskevissa asioissa. Lakiesityksessä omaksuttu ratkaisu on
perusteltu, koska näitä asioita koskevaan päätöksentekoon sisältyy sellaista merkittävää
julkisen vallan käyttöä perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jota ei voitaisi antaa
metsäkeskukselle. (Lakiehdotuksen 36 §:n otsikko on tosin harhaanjohtava, koska sen valossa
syntyy käsitys, jonka mukaan metsäkeskuksella olisi oikeus irtisanoa sopimus. Itse
pykälätekstistä kuitenkin ilmenee, että irtisanomista koskeva päätösvalta on
maaseutuvirastolla mm. metsäkeskuksen esityksestä. Otsikkoa olisi syytä muuttaa pykälän
sisältöä vastaavaksi).

Äsken todettu koski metsäkeskuksen tehtäviä lakiehdotuksen 8 luvussa säädetyissä asioissa.
Muualla lakiehdotuksessa metsäkeskukselle kaavailluissa tehtävissä ei mielestäni ole kysymys
sellaisesta merkittävästä julkisen vallan käytöstä, jonka antaminen metsäkeskukselle olisi
perustuslain 124 §:n vastaista. Metsäkeskukselle ehdotettuihin tehtäviin sisältyy sinänsä tuen
myöntämisen ja maksamisen osalta (luku 6) hallintopäätösten tekoa tukipäätösten tekemisen
muodossa. Päätöksentekoa koskevat kuitenkin asianmukaiset muutoksenhakumekanismit,
minkä lisäksi käsillä olevat tuet eivät ole suuruudeltaan mitenkään huomattavia, eivätkä siten
myöskään erityisen merkittäviä tulonlähteitä maanomistajille.



Edellä todetun ja hallituksen esityksestä ilmenevän pohjalta päädyn kantaan, jonka mukaan
esitys on ongelmaton perustuslain 124 §:n kannalta.

Huomautus ja väliaikainen kielto 24 §

Nähdäkseni lakiehdotuksen 24 olisi paikallaan lisätä maininta siitä, että metsäkeskuksen ja
maaseutuviraston on varattava asiamiehelle oikeus tulla kuulluksi ennen huomautuksen tai
väliaikaisen kiellon antamista.

Tuen palauttaminen ja takaisinperintä 34 §

Tuen palauttaminen ja takaisinperintä määräytyisivät valtionosuuslain 5 luvussa säädetyn
mukaan.

Valtionosuuslain 20 §:n mukaan "[valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa
virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa.
Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida
käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 10
euroa, se saadaan jättää palauttamatta."

Nähdäkseni tuen palauttamisen kannalla on kuitenkin merkitystä sillä, johtuuko virheellisyys
tms. saajan vai viranomaisen lukuun laskettavasta teosta tai laiminlyönnistä. Jos teko tai
laiminlyönti on seurausta viranomaisen virheellisestä toiminnasta, tuen saajalla on tietyin
edellytyksin oikeus luottaa viranomaisen päätökseen lopputuloksella, jolla on nähdäkseni
merkitystä tuen palauttamista koskevassa päätöksenteossa (luottamuksensuoja). Ainakin asia
on merkityksellinen seikka kohtuullistamista koskevassa päätöksenteossa valtionosuuslain 26
§:n mukaisesti.

Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen 35 ja 36 §

Nähdäkseni lakiehdotuksen 35 ja 36 §:iin olisi sisällytettävä maininta siitä, että
maaseutuviraston on varattava maanomistajalle oikeus tulla kuulluksi ennen sopimuksen
purkamista ja irtisanomista.

Lain voimaantulo

Lakiehdotuksen 42 §:n voimaantulosäännöksen mukaan laki tulisi voimaan
valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.

Nähdäkseni lakiehdotuksen voimaantulosäännökselle on esitettävissä perustuslain 79 §:n 3
momentissa edellytetty "erityinen syy", joka tässä tapauksessa liittyy nimenomaan lain
voimaantulon sidonnaisuuteen siihen, että laki voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun
Euroopan komissio on hyväksynyt käsillä olevan tukijärjestelmän kokonaisuudessaan.

Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2006

Tuomas Ojanen
OTT, professori



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavana lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä metsätalouden

rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta (HE 177/2006 vp).

Lakiesityksessä on laajat säätämisjärjestysperustelut, joiden johtopäätöksiin voin yleisesti

ottaen yhtyä.

Perusoikeudet

Lakiehdotus ei ole nähdäkseni perusoikeuksien kannalta ongelmallinen. Lakiehdotus

mahdollistaa metsänomistajien asettamisen eri asemaan alueittain, mutta tähän on

perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämät hyväksyttävät perusteet. Lakiehdotus ei

poikkea muista tulonsiirtoja koskevista sääntelyistä, joilla pyritään vähentämään

tosiasiallista eriarvoisuutta. Säännökset asiamiehelle määrättävästä kiellosta koskettavat

elinkeinovapautta, kuten säätämisjärjestysperusteluissa (s. 55) todetaan, mutta ehdotetut

säännökset täyttävät perusoikeussääntelylle asetettavat vaatimukset. Säännökset, jotka

takaavat perustuslain 21 §:n mukaiset hyvän hallinnon vaatimukset metsäkeskusten

toiminnassa, ovat laissa metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta (8 §,

muut. 1145/2003). Lakiehdotuksen 40 §:n säännökset tukipäätöksiä koskevasta

s
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muutoksenhausta, jossa ensimmäisenä vaiheena olisi pakollinen

oikaisuvaatimusmenettely, ovat niin ikään perustuslain 21 §:n kannalta asianmukaiset.

Perustuslain 124 §

Metsäkeskukset eivät ole perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja viranomaisia, minkä vuoksi

niille uskottavien julkisten hallintotehtävien hoitamista on arvioitava tässä

perustuslainkohdassa säädetty edellytysten kannalta. Lisäksi on arvioitava, ehdotetaanko

niiden käytettäväksi sellaista merkittävää julkista valtaa, jota voidaan uskoa vain

viranomaiselle.

Olen edellä jo viitannut säännöksiin, jotka takaavat hyvän hallinnon menettelyllisten

vaatimusten sekä oikeusturvan noudattamisen metsäkeskusten toiminnassa.

Lakiehdotuksen mukaan metsäkeskusten tehtävinä olisivat metsätalouden tukien

myöntäminen, maksaminen, ja takaisinperintä sekä ympäristötukisopimusten tekeminen,

irtisanominen ja purkaminen. Valvonnassa noudatetaan lakiehdotuksen 33.2 §:n mukaan

valtionavustuskin 15-17 §:ää. Valtionavustuskin 17.3 §:n mukaan tarkastusta ei saa

toimittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa tilassa. Takaisinperintäpäätöksen taas tekee

ehdotuksen 34.2 §:n mukaan Maaseutuvirasto. Metsäkeskuksille ehdotettuun toimivaltaan

ei nähdäkseni sisälly perustuslain 12 4 §:n viimeisen virkkeen tarkoittamalla tavalla

merkittävänä pidettävää julkisen vallan käyttöä.

Lainsäädäntövallan delegointi

Lakiehdotuksen tarkoittamat tuet olisivat luonteeltaan harkinnanvaraisia siten, että niitä

voitaisiin myöntää vain valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa, eikä niihin

olisi lakiin perustuvaa subjektiivista oikeutta. Tämä vaikuttaa tukea koskevien säännösten

antamistasoon.

Kuten esityksen säätämisjärjestyksen perusteluissa on todettu, valtioneuvostolla on

vanhastaan ollut talousarvion soveltamismenettelyyn liittyvää norminantovaltaa, kuten

toimivalta antaa budjetin määrärahanormeja täydentäviä määräyksiä. Tähän toimivaltaan

ei ollut tarkoitus vaikuttaa perustuslain 80 §:ään otetuilla säännöksillä lainsäädäntövallan

delegoimisesta (HE 1/1998 vp, s. 132; ks. myös PeVL 47/2001 vp). Talousarviolakiin



lisättiinkin vuonna 2001 säännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan

antaa tarkempia säännöksiä määrärahan talousarvion mukaisesta käyttämisestä (7c §,

689/2001). Norminantovaltaa rajoittaisi se, että tuet kuuluvat EY:n valtiontukia koskevan

sääntelyn piiriin ja että ne edellyttävät komission hyväksyntää.

Lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin tukien

määrästä ja niiden määräytymisen perusteista sekä muista lain säännöksiä täydentävistä

tuen ehdoista ja määräytymisperusteista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

säädettäisiin lain säännöksiä tarkemmin hakijalle säädetyistä edellytyksistä, suunnitelman

ja toteutusselvityksen sisältövaatimuksista, suometsän hoitohankkeeseen liittyvän

vesiensuojelusuunnitelman sisältövaatimuksista, energiapuun tilavuuden mittaamisesta,

energiapuun luovutusta koskevasta selvityksestä, metsäluonnon hoitohankkeiden

suunnitelman sisältövaatimuksista, tuen hakemisesta, hakemuksessa ilmoitettavista

tiedoista, ympäristötukea koskevaan pöytäkirjaan merkittävistä tiedoista, metsäkeskusten

tehtäviin kuuluvien tarkastusten määrästä ja kohdentamisesta sekä muista valvonnan

järjestämisen teknisistä yksityiskohdista.

Vaikka asetuksenantovaltaa voidaankin perustella perustuslain 80 §:n säännöksistä

riippumattomasti budjetin soveltamiseen liittyvällä norminantovallalla, sen jakautumista

valtioneuvoston ja ministeriön kesken on nähdäkseni arvioitava tämän pykälän ja sen

esitöiden nojalla. Hallituksen perustuslakia koskevan esityksen (HE 1/1998 vp, s. 132)

mukaan ministeriölle voitaisiin osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisissa sekä

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa. Maa- ja

metsätalousministeriölle ehdotettua asetuksenantovaltaa rajoittaisivat lain ja

valtioneuvoston asetusten säännökset siten, että se ei nähdäkseni ylitä perustuslain

esitöissä ministeriön norminantovallalle piirrettyä ääriviivoja.

Johtopäätös

Lakiehdotukseen ei nähdäkseni sisälly valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia

säännöksiä.

Porthaniassa 7.11.2006

Kaarlo Tuori
Perustuslakivaliokunta 8.11.2006
Apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö



1. Perusoikeudet

1.1 Yhdenvertaisuus

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lakiehdotuksen 8
§:ään sisällytettäisiin säännös, jonka mukaan tuet voitaisiin eriyttää alueittain
metsätaloudellisten olosuhteiden ja hallinnollisten rajojen perusteella.

Maanomistajat ovat eriarvoisessa asemassa luonnonolosuhteista johtuen. Alueittain
tehtävällä tukien määrän eriyttämisellä vähennettäisiin eriarvoisuutta siten, että suhteessa
suurempi tuki kohdistettaisiin niille, jotka harjoittavat metsätaloutta heikommissa
luonnonolosuhteissa. Samantyyppistä luonnonolosuhteisiin perustuvaa tukien eriyttämistä
on myös maatalouden tuissa (esimerkkinä maa- ja puutarhatalouden kansalliset tuet).

Perustuslain 6 §:ssä kielletään ihmisten asettaminen ilman hyväksyttävää syytä eri
asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilaiset luonnonolosuhteet eivät ole
henkilöön liittyvä syy.

Tuen määrä voitaisiin eriyttää myös sen mukaan, onko kyseessä oma työ, työn
teettäminen vai yhteishanke. On taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa
hankkeita suurempina kokonaisuuksina. Tähän kannustettaisiin sillä, että
yhteishankkeista voitaisiin maksaa korotettu tuki. Toisaalta tuen määrässä tulisi ottaa
huomioon tuettavasta toiminnasta maanomistajalle aiheutuneet kustannukset.

Esityksessä katsotaan, ettei tukien eriyttäminen sen mukaan, onko kyseessä oma työ vai
ulkopuolisella teettäminen, ole myöskään henkilöön liittyvä syy.

1.2 Elinkeinovapaus

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Lakiehdotuksen 24 §:ään sisällytettäisiin
asiamiehelle annettavaa huomautusta ja kieltoa koskeva säännös.

Ehdotettu asiamiehelle määrättävä kielto eroaisi hallintolain 12 §:n 2 momentin
esiintymiskiellosta siinä, että ehdotettu kielto olisi yleinen ja määräaikainen. Hallintolain
esiintymiskielto kohdistuu yksittäiseen hallintoasiaan. Ehdotettu kielto olisi ajallisesti,
sisällöllisesti ja alueellisesti rajattu. Kielto voitaisiin määrätä enintään vuodeksi ja se
koskisi tukiin liittyvien asiakirjojen laatimista.

On siis huomattava, että kielto kohdistuisi vain asiakirjojen laatimiseen. Asiamiehenä
toimiva henkilö voisi toteuttaa tuettavia töitä tai hankkeita asianomaisen metsäkeskuksen
toimialueella. Verrattuna liiketoimintakieltoon (liiketoimintakiellosta annettu laki
(1059/1985)) ehdotetun kiellon rajoituksia asiamiehen oikeuteen harjoittaa ammattiaan
voidaan pitää vähäisenä.

Kiellon määräisi maaseutuvirasto metsäkeskuksen esityksestä ja kielto olisi voimassa
vain ao. metsäkeskuksen toimialueella. Asiamiehellä olisi oikeus hakea päätökseen
muutosta.
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Ehdotettu kielto saattaa olla katsottavissa sellaiseksi puuttumiseksi asiamiehen
elinkeinovapauteen, jota voidaan pitää merkittävänä julkisen vallan käyttönä. Tästä
syystä kiellon määrääjänä olisi maaseutuvirasto. Lisäksi kielto olisi ajallisesti,
sisällöllisesti ja alueellisesti rajattu. Kieltoa voidaan pitää tarpeellisena ja
tarkoituksenmukaisena sekä maanomistajien etujen että julkisen talouden kannalta.
Kieltoa voidaan pitää myös niiden asiamiehenä toimivien edun mukaisena, jotka hoitavat
tehtävänsä asianmukaisesti.

1.3 Vastuu ympäristöstä

Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on muun muassa pyrittävä turvaamaan
jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.

Esityksen mukaan tuettavien töiden on oltava taloudellisesti ja metsien biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia (lakiehdotuksen 5 §).
Vaatimus koskee kaikkia esityksessä tarkoitettuja tukia. Mainitun perusoikeuden
toteutumista edistävät lisäksi esitykseen sisältyvät ympäristötukea ja metsäluonnon
hoitohankkeiden tukea koskevat säännökset (lakiehdotuksen 4 luku).

1.4 Oikeusturva

Hyvän hallinnon takeet säädetään perustuslain 21 §:ssä perusoikeudeksi. Julkisella
vallalla on velvollisuus turvata lailla säädetyt hyvän hallinnon takeet. Hyvän hallinnon
takeita ovat oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta.

Esityksessä tarkoitettuja tukia käsitellessään metsäkeskusten olisi noudatettava, mitä
hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään. Tukien käsittelyyn
sovellettaisiin pääsääntöisesti myös valtionavustuslakia. Valtionavustuslaki sisältää
voimassa olevaa lakia tarkempia säännöksiä liittyen tukiasian käsittelyyn.

Esitykseen sisällytettäisiin säännös, jonka mukaan laskentaperusteen mukaan
määräytyvän tuen maksatuksesta tulee tehdä erillinen hallintopäätös (lakiehdotus 26 § 2
mom.). Tuensaajan kannalta tämä tarkoittaa, että hän saisi päätöksen, josta kävisi siis
ilmi, onko kaikki esitetyt kustannukset tai työ- ja tarvikemäärät hyväksytty. Tuensaajalla
olisi muutoksenhakumahdollisuus, jos hän pitäisi päätöstä virheellisenä.

Tukien muutoksenhaun ensimmäisenä vaiheena olisi pakollinen
oikaisuvaatimusmenettely. Näin on myös valtionavustuslaissa. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen haettaisiin muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Takaisinperintää ja asiamiehelle annettua kieltoa koskevaan
päätökseen ei kuitenkaan sisällytettäisi pakollista oikaisuvaatimusmenettelyä, koska
niissä tapauksissa oikaisuvaatimusmenettelyn hyödyt olisivat tuensaajan kannalta
vähäisemmät kuin tuen myöntämistä koskevissa asioissa.

Asiamiehelle määrättävää kieltoa voidaan arvioida tuenhakijan oikeusturvan
näkökulmasta. Kielto olisi asiamieskohtainen. Koska kielto ei kohdistu asianomaiseen
organisaatioon, maanomistaja voisi pyytää asiamiehen tilalle toisen henkilön samasta tai
muusta asiantuntijapalveluja tarjoavasta organisaatiosta. Näin ollen kielto ei vaikeuttaisi



maanomistajan mahdollisuuksia käyttää hallintoasian hoidossa apuna asiamiestä, jos
maanomistaja sen katsoo tarpeelliseksi.
1.5 Omaisuuden suoja

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Esitykseen sisältyvä
yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä koskeva erityissäännös liittyy perusoikeuksiin.
Nykyiset säännökset ovat kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetussa laissa (1349/1996).
Mainittu laki sisältää menettelysäännökset myös lainojen osalta. Koska lainoista esitetään
luovuttavaksi, sisällytettäisiin ehdotettuun pykälään mainitun lain säännökset ainoastaan
siltä osin kuin niitä on sovellettu tukien myöntämiseen.

Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus edellyttää usein, että toimenpiteet voidaan
suunnitella ja toteuttaa siten, että ne koskevat mahdollisimman yhtenäisiä laajahkoja
alueita. Toimenpiteiden tällaista keskittämistä ei kuitenkaan voida aina toteuttaa parhaalla
mahdollisella tavalla, jos alueella on yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä. Tällöin voi
syntyä vaikeuksia sen vuoksi, että kaikkia yhteisomistuksessa olevan kiinteistön omistajia
ei tavoiteta tai kaikki heistä eivät anna suostumustaan toimenpiteen toteuttamiseen. Työn
toteuttaminen vaatii yleensä kiinteistön kaikkien yhteisomistajien suostumuksen. Siksi
yhteisomistuksessa olevaa kiinteistöä hoitavien, säädetyn osuuden omistavien
yhteisomistajien tulisi voida saada aikaan rahoitettava toimenpide tarvittaessa myös ilman
muiden yhteisomistajien suostumusta.

Esityksen mukaan yhteisomistuksessa olevan kiinteistön sellaisilla yhteisomistajilla
yhteisesti, jotka omistavat kiinteistöstä vähintään neljänneksen ja joihin kuuluvat
kiinteistöä hoitavat yhteisomistajat, olisi oikeus koko kiinteistön osalta ryhtyä tämän lain
nojalla tuettavaan toimenpiteeseen ja ottaa vastaan tukea, jos he luopuvat vaatimasta
muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yhteisomistajilta toimenpiteen
toteuttamiskustannuksia. Vaadittava omarahoitusosuus on omiaan estämään
toimenpidettä haluavia yhteisomistajia ryhtymästä harkitsemattomiin toimenpiteisiin.

Lakiehdotuksen 29 §:n 1 momentti vastaisi sisällöltään kiinteistön yhteisomistajien
osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
annetun lain 1 §:n 2 momenttia. Perustuslakivaliokunta on silloisen hallituksen esityksen
osalta lausunnossaan (PeVL 44/1996) katsonut, että ehdotus on nähtävissä tapana
järjestää kiinteistön käyttöä koskevia mahdollisia erimielisyyksiä ja riitoja ja että ehdotus
täyttää myös perusoikeusrajoitukselle asetettavan hyväksyttävän perusteen.

2. Säädöstaso

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. On
korostettava, että esityksessä tarkoitetut tuet ovat harkinnanvaraisia. Tuet ovat
budjettisidonnaisia. Lisäksi tuen myöntäjällä on myös tarkoituksenmukaisuuteen liittyvää
harkintavaltaa. Tästä syystä esitys ei sisällä säännöksiä maanomistajan tai muun
tuensaajan oikeudesta saada tukea. Metsätalouden tuet poikkeavat siis luonteeltaan
lakisääteisistä tuista, korvauksista ja etuuksista, jolloin oikeus saada tukea, korvausta tai
etuutta perustuu suoraan lakiin ja jolloin laissa säädetään myös yksityiskohtaisesti tuen
määräytymisestä.



Esitys on rakennettu siten, että tuen myöntämisen perusteista säädettäisiin lailla.
Lakiehdotuksen 1-5 luvuissa määriteltäisiin, mihin toimenpiteisiin ja hankkeisiin tukea
voitaisiin myöntää, ja tukien myöntämisen keskeisimmät edellytykset. Muista tukien
myöntämisen edellytyksistä ja tukien määrästä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvostolla on vanhastaan ollut talousarvion soveltamismenettelyyn liittyvää
norminantovaltaa samoin kuin toimivalta antaa budjetin määrärahanormeja täydentäviä
määräyksiä. Perustuslain säännöksillä lainsäädäntövallan siirtämisestä ja asetuksen
antamisesta ei ollut tarkoitus vaikuttaa valtioneuvoston tällaiseen norminantovaltaan sitä
rajoittavasti (ks. HE 1/1998 vp, s. 132/11 ja PeVL 47/2001 vp ja PeVL 39/2005 vp).

Tukien myöntämisen edellytyksistä ja tukien määrästä säädettäisiin siis valtioneuvoston
asetuksella. Tämä on linjassa valtionavustuskin ja valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988, muut. 689/2001) 7 c§:n kanssa.

Valtuutuksen tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen. Valtioneuvoston asetuksella
säädettävät edellytykset olisivat luonteeltaan laissa säädettyjä edellytyksiä täydentäviä.
Lakiehdotuksen 2-5 lukujen valtuussäännökset on muotoiltu jonkin verran
täsmällisemmin kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
(1559/2001) 3 luvussa. Metsätalouden tuet ovat luonteeltaan siinä mielessä
samankaltaisia kuin maa- ja puutarhatalouden kansalliset tuet, että kummatkin ovat
budjettisidonnaisia ja niiden sallittavuus määräytyy Euroopan yhteisön valtiontukia
koskevien säännösten mukaisesti. Metsätalouden tuet eivät kuitenkaan ole
maanomistajille samalla tavoin tärkeitä tulonlähteitä kuin maa- ja puutarhatalouden
harjoittajille.

Esitys sisältää myös muutamia maa- ja metsätalousministeriölle osoitettuja
asetuksenantovaltuuksia. Ne sisältyvät lakiehdotuksen 4, 7, 14, 15, 21, 22 ja 33 §;ään.
Asetuksella säädettävät seikat olisivat luonteeltaan teknisluonteisia ja yhteiskunnalliselta
ja poliittiselta merkitykseltään vähäisiä.

Lakiehdotuksen 6—9 luvuissa säädettäisiin tuen myöntämisestä ja maksamisesta, tukeen
liittyvistä velvoitteista ja valvonnasta sekä tuen takaisinperinnästä. Lisäksi sovellettaisiin
valtionavustuslakia. Esitys sisältää säännöksiä ympäristötukisopimuksen
tekomenettelystä ja sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. Lakiehdotuksen 6-9
luvuissa tarkoitetuista seikoista säädettäisiin lain tasolla. Hakemisesta ja hakemuksessa
ilmoitettavista tiedoista sekä ympäristötötukisopimusneuvotteluista laadittavaan
pöytäkirjaan merkittävistä tiedoista säädettäisiin kuitenkin maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella. Näitä seikkoja on pidettävä teknisluonteisina.

Esityksessä tarkoitettuihin tukiin sovellettaisiin valtionavustuskin valvontaa koskevia
säännöksiä. Esitykseen sisältyy valvontaa koskeva erityissäännös, joka koskee tuettavan
työn tai hankkeen toteuttajaa. Tällöin valvonnan osalta sovellettavaksi tulisivat
valtionavustuskin 16 ja 17 §. Tarkastusoikeudesta ja tarkastuksen suorittamista koskevat
säännökset olisivat siten lain tasoisia.

3. Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Perustuslain 124 §:n 1 momentin mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle
kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai



muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Metsäkeskukset eivät ole viranomaisia. Metsäkeskuksille on eri laeilla säädetty tehtäviä,
jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä. Metsäkeskukset hoitavat nykyisin kestävän
metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin perustuen kyseisen lain täytäntöönpanoon
liittyviä tehtäviä.
Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki on metsäkeskuksia
koskeva organisaatiolaki. Lain muuttamiseen liittyvä hallituksen esitys (HE 178/2006) on
annettu samanaikaisesti tämän esityksen kanssa. Metsäkeskuslakia koskevan esityksen
tavoitteena on saattaa metsäkeskusten hoitamat julkiset hallintotehtävät vastaamaan
perustuslain vaatimuksia. Maaseutuvirastolle siirrettäisiin sellaiset metsäkeskusten
tehtävät, joihin voidaan katsoa sisältyvän merkittävää julkisen vallan käyttöä. Muuta kuin
merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät organisoitaisiin metsäkeskuksissa
nykyistä selkeämmin muusta toiminnasta erilleen tehtävien hoidon riippumattomuuden ja
puolueettomuuden turvaamiseksi.

Esityksen mukaan metsäkeskusten tehtävänä olisi metsätalouden tukien myöntäminen,
maksaminen, valvonta, takaisinperintä ja ympäristötukisopimusten tekeminen,
irtisanominen ja purkaminen. Uutena asiana olisi huomautuksen tai kiellon antaminen
asiamiehelle. Nämä ovat selvästi katsottavissa julkisen vallan käyttöä sisältäviksi
tehtäviksi. Erikseen on kuitenkin arvioitava, sisältävätkö nämä tehtävät merkittävän
julkisen vallan käyttöä. Merkittävänä julkisen vallan käyttönä on pidettävä esimerkiksi
itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten
merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp, s. 179/11).

Asiamiehelle annettava kielto voidaan katsoa asianomaisen henkilön perusoikeuksiin
puuttumiseksi. Vaikka kielto on ajallisesti, sisällöllisesti ja alueellisesti rajattu ja vaikka
kieltoa koskevasta päätöksestä on muutoksenhakuoikeus, ehdotettu kielto saattaa olla
katsottavissa puuttumiseksi merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin. Muista
metsäkeskusten tehtävistä -tukien myöntäminen, maksaminen, valvonta, takaisinperintä ja
ympäristötukisopimusten tekeminen, irtisanominen ja purkaminen - on osa sellaisia,
joihin saattaa myös liittyä puuttumista merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että paluumuuttoavustuksen keskeyttäminen ja
takaisinperiminen ovat sellaisia tehtäviä, joita voi antaa vain viranomaiselle (PeVL
18/2001 vp). Toisaalta perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt ongelmallisena sitä, että
työttömyysturvalain mukaisia toimeenpanotehtäviä hoitavat työttömyyskassat, jotka eivät
ole viranomaisia (PeVL 46/2002 vp). Työttömyysturvalain (1290/2002)
toimeenpanotehtäviin sisältyy myös työttömyysetuuden takaisinperintää koskevia
säännöksiä. Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt ongelmallisena myöskään sitä, että
yksityisoikeudellisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän korkeakoulun
opintotukilautakunnalle annetaan opintotuen myöntämiseen ja takaisinperintään liittyviä
tehtäviä (PeVL 14/2003 vp). Työttömyysetuuksia ja opintotukea koskee kuitenkin
ulosmittauskielto. Esityksessä tarkoitettujen tukien osalta olisi tarkoituksenmukaista, että
vastedeskin takaisinperittävät tuet voitaisiin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetyssä
järjestyksessä.

Esityksen mukaan asiamiehelle määrättävää kieltoa, tuen takaisinperintää sekä
ympäristötukisopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevan ratkaisuvallan tulisi olla
viranomaisella eli maaseutuvirastolla. Maaseutuvirasto tekisi päätökset mainituissa



asioissa metsäkeskuksen esityksestä. Esitys on tältä osin linjassa myös edellä mainitun
metsäkeskuksia koskevan lainmuutosesityksen kanssa.

Metsäkeskukset ovat hoitaneet yksityismetsätalouden edistämis- ja valvontatehtäviä
erinimisinä organisaatioina vuodesta 1929 lähtien. Viimeisin isompi organisaatiomuutos
tehtiin vuonna 1995 (metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu
laki (1474/1995)). Hallituksen iltakoulu teki 9.2.2005 periaatepäätepäätöksen
metsäkeskusten ja metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kehittämisestä. Iltakoululle
raportoitiin 19.10.2005 periaatepäätöksen toteuttamisesta.
Iltakoulu päätti, että metsälakien toimeenpanotehtävät on jatkossakin
tarkoituksenmukaista hoitaa itsenäisten, alueellisten metsäkeskusten toimesta. Päätös
perustuu siihen, että nykymuotoinen metsäkeskusorganisaatio on keskimäärin tuottanut
hyviä tuloksia. Pienomistusvaltaisissa olosuhteissa tehokas metsäpolitiikka edellyttää
lainvalvonnan ohella metsätalouden edistämistä.

Metsäkeskusten tekemiin hallintopäätöksiin olisi muutoksenhakuoikeus. Nykyisen lain
mukaan rahoituksensaaja voi valittaa metsäkeskuksen päätöksestä suoraan hallinto-
oikeuteen. Esityksen mukaan muutoksenhaun ensimmäisenä pakollisena vaiheena olisi
valtionavustuslain tarkoittama oikaisuvaatimusmenettely. Tämän jälkeen tuensaajalla
olisi oikeus tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Asiamiehelle annettavaa kieltoa sekä
takaisinperintää ja ympäristötukisopimuksen irtisanomista ja purkamista koskevaan
maaseutuviraston päätökseen ei kuitenkaan sovellettaisi pakollista
oikaisuvaatimusmenettelyä. Näistä päätöksistä voisi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen.

4. Metsäkeskuksen muutoksenhakuoikeus

Esitykseen sisältyy säännös, jonka mukaan metsäkeskuksella olisi oikeus hakea muutosta
maaseutuviraston ja hallinto-oikeuden päätökseen, jos maaseutuviraston päätös poikkeaa
metsäkeskuksen esityksestä tai jos hallinto-oikeus muuttaisi maaseutuviraston päätöstä tai
kumoaisi sen.

Hallintolain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Mainitun lain 6 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa
niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun
vuoksi tarpeen.

Metsäkeskus ei ole viranomainen. Metsäkeskus on kuitenkin yleinen metsälainsäädäntöä
toimeenpaneva julkinen organisaatio, jonka tehtäviin kuuluu valvoa julkista etua. Tästä
syystä on tarkoituksenmukaista, että metsäkeskuksella olisi oikeus valittaa sellaisesta
takaisinperintää tai asiamiehelle asetettua kieltoa koskevasta päätöksestä, jonka
maaseutuvirasto on tehnyt metsäkeskuksen aloitteesta. Vastaavasti metsäkeskuksen
valitusoikeuden tulisi koskea hallinto-oikeuden päätöstä.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt viranomaisen
muutoksenhakuoikeutta

hallintolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisena ja katsonut etenkin viranomaisen
yleisen muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1
momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin viranomainen
saatetaan nähdä asianosaisen muodolliseksi vastapuoleksi. Valiokunta on toisaalta
katsonut viranomaisen muutoksenhakuoikeuden perustuslain näkökulmasta



ongelmattomaksi, jos se on liittynyt esimerkiksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden
ylläpitoon liittyviin perusteisiin (PeVL 4/2004 vp ja PeVL 4/2005 vp).

Metsäkeskukselle ehdotettu muutoksenhakuoikeus liittyy tarpeeseen ylläpitää
metsäkeskuksen tehtäväksi säädetyn lainsäädännön toimeenpanotehtäviä koskeva
soveltamis- ja oikeuskäytäntö yhtenäisenä. Metsäkeskukset tekevät vuosittain noin 60
000 valituskelpoista päätöstä. Lukuun sisältyy muitakin kuin metsätalouden tukiin
liittyviä päätöksiä. Vuoden 2005 aikana näistä 24:ään haettiin muutosta. Valitusten
vähäinen määrä merkitsee, että niihin annetuilla ratkaisuilla ohjataan merkittävässä
määrin metsäkeskusten soveltamiskäytäntöä.

Metsäkeskuslain muuttamista koskevalla hallituksen esityksellä maaseutuvirastolle
siirrettäisiin sellaiset metsäkeskukselle säädetyt tehtävät, joihin voidaan katsoa sisältyvän
merkittävän julkisen vallan käyttämistä. Metsäkeskuksista siirrettäväksi ehdotettavat
tehtävät ovat muodostaneet perustan metsälainsäädännön valvontatehtävälle.
Toimeenpanotehtävien jakaminen kahdelle organisaatiolle saattaa joissain tapauksissa
johtaa toimivaltuuksien hämärtymiseen, mikä puoltaa metsäkeskuksen valitusoikeutta.
Lisäksi on todettava, että korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan
(KHO:2003:44) katsonut, että metsäkeskuksella oli sen valvottavana olevan julkisen edun
vuoksi hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mukainen valitusoikeus
metsänhoitoyhdistyksistä annettuun lakiin perustuvassa asiassa ilman
metsänhoitoyhdistyslain nimenomaista säännöstä. Kun metsäkeskusta ei kuitenkaan voida
pitää viranomaisena, valitusoikeus järjestettäisiin esitykseen sisältyvillä
erityissäännöksillä.



Teuvo Pohjolainen ^ /   .
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Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle met-
sätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta (HE 177/2006 vp).

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän kunnioittavasti

seuraavan.

1 Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi metsätalouden rahoituslaki. Esityksen tavoitteena on

hallituksen esityksen mukaan lisätä metsätalouden tukien vaikuttavuutta, selkeyttää ja yksinkertaistaa tukiehtoja

sekä keventää tukiin liittyvää hallinnollista työtä. Tuensaajien kannalta on myönteistä, että tukijärjestelmää

yksinkertaistetaan, sillä nykyinen pirstaleinen ja monimutkainen tukijärjestelmä aiheuttaa vaikeuksia saada

selville kulloinkin voimassa olevien tukiehtojen tarkkaa sisältöä. Yksinkertaistaminen merkitsee tuensaajien

oikeuksien selkeytymistä ja siten keskinäisen yhdenvertaisuuden paranemista.

Yhtenä keskeisenä syynä lain kokonaisuudistukseen on esityksen mukaan tarve uudistaa kestävän metsätalouden

rahoituksesta vuonna 1996 annettua lakia muutenkin sillä tavoin, että se täyttää uu-
2



dessa perustuslaissa asetetut vaatimukset. Tämä koskee erityisesti asetuksenantovaltuuksien entistä

täsmällisempää määrittelyä.

Hallituksen esityksellä voidaan katsoa olevan merkitystä myös PeL 20 §:n kannalta. Ehdotettujen tukimuotojen

käytön yhteisenä edellytyksenä (5 §) on, että tuettavien töiden tulee olla biologisen monimuotoisuuden

säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Näin ollen lakiehdotuksen voidaan katsoa edistävän

ympäristöperusoikeuden toteutumista. Sanotulla tavalla lain tavoitteita ja uudistuksen perusteita on pidettävä

valtiosäännön kannalta kannatettavina.

2 Yhdenvertaisuus

Hallituksen esityksen mukaan (1. lakiehdotus 8 §) tukien määrä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta

eriyttää alueittain metsätaloudellisten olosuhteiden ja hallinnollisten rajojen perusteella sekä sen mukaan, onko

kyseessä oma työ, työn teettäminen tai yhteishanke. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää tukien

määrästä ja niiden määräytymisen perusteista. Asetusluonnos on toimitettu lakiehdotuksen liitteenä eduskunnan

tietoon.

Sanottua sääntelyä on tarpeen arvioida yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Perustuslain 6 §:n yhden-

vertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun muassa asuinpaikkaan katsomatta.

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin pitänyt jonkinasteiseen erilaisuuteen johtavaa ko-keilulainsäädäntöä sinänsä

hyväksyttävänä yhdenvertaisuuden kannalta. Valiokunta on tällöin korostanut, "ettei

yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin

yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn", ja että esimerkiksi kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa

muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä

alueellisessa suhteessa (ks. esim. PeVL 4/2003 vp ja PeVL 70/2002 vp).

Metsätalouden rahoituslain tarkoituksena on edistää metsien hyvää hoitoa ja käyttöä (1 §). Tämä -ja erityisesti 4

luvussa säännelty metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen - muodostaa hyväksyttävän, viime

kädessä perustuslain 20 §:n ympäristövastuusäännökseen liittyvän perusteen tukisääntelylle ja myös sille, että

tukimäärät vaihtelevat maan eri osissa. Ehdotetun sääntelyn merkitystä perustuslain yhdenvertaisuussäännösten

kannalta vähentää, että porrastetun tuen avulla pyritään vähentämään sitä eriarvoisuutta, jota luonnonolosuhteet

eri alueiden maanomistajille aiheuttaa.



Lisäksi on muistettava, että tuen piiriin hakeutuminen on metsänomistajille vapaaehtoista ja rahoituksen

myöntäminen on ehdotettujen säännösten mukaan harkinnanvaraista. Kenelläkään ei siten ole (subjektiivista)

oikeutta saada ehdotetussa laissa tarkoitettua rahoitusta Tuen alueellinen porrastaminen on sen vuoksi

metsäomistajien muodollisen yhdenvertaisuuden kannalta vähäinen eikä muodostu perustuslain 6 §:n kannalta

ongelmalliseksi. (Näin myös PeVL 4/2003 vp.)

Tukialueet on ehdotetussa säännöksessä (8 §) jätetty määrittelemättä ja viitattu vain valtioneuvoston asetukseen,

jossa asia on tarkoitus säännellä. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin katsonut, että lainsäädäntövallan

verraten avoimeen delegointiin perustuva sääntelytapa on kuitenkin sopusoinnussa perustuslain kanssa, kun

otetaan huomioon tukien hakemisen perustumisen vapaaehtoisuuteen samoin kuin rahoituksen

harkinnanvaraisuuteen ja budjettisidonnaisuuteen (PeVL 47/2001 vp , s. 2-3) liittyvät näkökohdat (Ks. PeVL

4/2003 vp ja siinä viitatut valiokunnan aikaisemmat tulkintakan-nanotot).

Alueellisen tukiporrastuksen ohella lakiehdotus sallii tukimäärän eriyttämisen myös taloudellisten syiden

perusteella. Sen vuoksi tuen määrä voidaan eriyttää sen mukaan, onko kyseessä oma työ, työn teettäminen vai

yhteishanke. HE:n perustelujen mukaan on taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa hankkeita

suurempina kokonaisuuksina. Tätä on tarkoitus tukea tuen suuremmalla määrällä. Tuen määrässä on tarkoitus

ottaa huomioon myös maanomistajalle aiheutuneet kustannukset. Tämä merkitsee, että tuen määrä omalle työlle

on vähäisempi kuin jos työ teetetään ulkopuolisella. Lakitekstistä ei käy ilmi, mihin suuntaan tukimäärä muuttuu

riippuen siitä, onko kyseessä oma työ, työn teettäminen vai yhteishanke. Asia käy ilmi vasta asetuksesta.

Voidaan kysyä, olisiko tarpeellista, että porrastuksen periaatteet näkyisivät lakitekstissä, kun kysymyksessä on

kuitenkin tuen hakijoiden asettaminen keskenään jossain määrin erilaiseen asemaan.

3 Toimenpiteet yhteisomistuksen piiriin kuuluvilla tiloilla

Hallituksen esityksen mukaan (1. lakiehdotus 25 §) yhteisomistajilla, jotka omistavat kiinteistöstä vähintään

neljänneksen ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteisomistajat, on oikeus ryhtyä ehdotetun lain nojalla

tuettavaan toimenpiteeseen, jos he luopuvat vaatimasta muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yhteisomistajilta

toimenpiteen toteuttamiskustannuksia.

Ehdotus rajoittaa niiden yhteisomistajien oikeutta määrätä omaisuudestaan, jotka eivät halua ryhdyttäväksi

kyseisiin toimenpiteisiin. Toimiin liittyisi lisäksi vastuita, rajoituksia ja seuraamusmah-dollisuuksia. Samalla

ehdotukset antavat toimenpiteitä haluavalle yhteisomistajaryhmälle vallan sitoa muut omistajat omaisuutta

koskeviin taloudellisiin vastuihin ja sitä kautta myös taloudellisen edun menettämisriskiin.



Ehdotetut rajoitukset ovat kuitenkin sopusoinnussa lailla säätämisen ja myös täsmällisyys- ja tark-

karajaisuusvaatimuksen kanssa. Ehdotettu päätösvaltajärjestely on alaltaan rajattu. Ehdotetun päätös valtajärj

estelyn piiriin kuuluvia asioita voidaan pitää metsävarojen kansantaloudellisen merkityksen johdosta tärkeinä

yleisen edun kannalta. Ehdotus on nähtävissä tapana järjestää kiinteistön käyttöä koskevia mahdollisia

erimielisyyksiä ja riitoja. Tällaisin perustein perustuslakivaliokunta on aikaisemmin tulkinnut, että muiden

yhteisomistajien oikeuksien loukkaaminen ei merkitse näiden perusoikeuksien sellaista loukkaamista, että se olisi

esteenä lain käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (ks. PvL 44/1996 vp).

4 Asetuksenantovaltuudet

Olen edellä jo viitannut lakiehdotuksen asetuksenantovaltuuksiin eräiltä osin. Hallituksen esityksen rakenteen

mukaan asetuksenantovaltuus on kuitenkin niin keskeinen elementti sääntelykokonaisuut-ta, että on perusteltua

tarkastella sitä vielä erikseen.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut perusteellisesti samantapaista sääntelykokonaisuutta tarkasteltuaan

Hallituksen esitystä laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (PeVL 47/2001 vp). Nyt ehdotetun lain

yhtenä tarkoituksena on saattaa metsätalouden rahoituksesta annettu lainsäädäntö vastaamaan perustuslaista

johtuvia vaatimuksia muun muassa uudistamalla asetuksenantovaltuudet. Lakiehdotus sisältää säännöksiä eri

tukimuodoista, tukien määräytymisperusteista sekä tukien takaisinperinnästä. Merkittävä osa tukijärjestelmän

sääntelystä on kuitenkin ehdotettu toteutettavaksi valtioneuvoston asetuksella.

Tukien määristä ja niiden määräytymisen perusteista säädetään lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin mukaan

valtioneuvoston asetuksella. Samoin valtioneuvoston asetuksella on ehdotettu säädettäväksi paitsi kunkin

tukimuodon erinäisistä yksityiskohdista myös tuen muista ehdoista ja määräytymisperusteista (9 §:n 5 mom., 10

§:n 4 mom., 11 §:n 3 mom., 12 §:n 4 mom., 13 §:n 6 mom. ja 14 §:n 4 mom., 15 § 3 mom., 16 § 5 mom., 18 § 3

mom., 19 § 3 mom.). Maa-ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan lakiehdotuksen mukaan tarkempia

säännöksiä muun muassa tuen hakemisesta sekä sopimuspöytäkirjan sisällöstä sekä metsäkeskusten tehtäviin

kuuluvista tarkastuksista (21 §:n 3 mom., 22 §:n 4 mom., 33 §:n 3 mom.).

Lainsäädäntövallan laajahkoon delegointiin perustuvaa ehdotusta on arvioitava perustuslain 80 §:n kannalta. Sen

1 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn

valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista,

jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslain 80 §:n 1 momentin lähtökohtana on, että



asetukset antaa valtioneuvosto. Ministeriö voidaan valtuuttaa antamaan asetuksia lähinnä teknisluonteisissa sekä

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (ks. PeVL 34/2000 vp , s. 3-4 ja PeVL

43/2000 vp , s. 2-3). Valtuuttavaan lakiin kohdistuu perustuslakivaliokunnan käytännössä asetettuja vaatimuksia

sen täsmällisyydestä ja tarkkuudesta.

Hallituksen esityksen mukaan tukia voidaan myöntää valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa (2 §).

Tuet ovat siten budjettisidonnaisia ja harkinnanvaraisia. Lailla ei ole ehdotettu säädettäväksi tukijärjestelmän

soveltamisalan piiriin kuuluvan henkilön oikeudesta saada tukea. Tuet voivat olla kuitenkin metsän omistajien

kannalta merkityksellisiä tulonlähteitä, minkä vuoksi tukijärjestelmän perusteista on perusteltua säätää lailla.

Valtioneuvoston asetuksenantovaltuudet ovat lakiehdotuksessa yleensä riittävän tarkasti rajattuja lukuun

ottamatta 8 § 1 momentin valtuutusta, jossa todetaan, että "valtioneuvoston asetuksella säädetään tukien

määrästä ja niiden määräytymisen perusteista". Sanottu valtuutus on väljä, vaikka lakiehdotuksessa toki on

säännöksiä eri tukien määräytymisen perusteista.

Valtuudet rajautuvat ehdotetun lain säännöksillä ja eduskunnan päätöksillä valtion talousarvioon otettavista

määrärahoista, niiden käyttötarkoituksista ja muista talousarvion perusteluista (ks. PeVL 13/1994 vp ).

Valtioneuvostolla on vanhastaan ollut talousarvion soveltamismenettelyyn liittyvää norminantovaltaa samoin

kuin toimivalta antaa budjetin määrärahanormeja täydentäviä määräyksiä. Perustuslain säännöksillä

lainsäädäntövallan siirtämisestä ja asetuksen antamisesta ei ole ollut tarkoitus vaikuttaa valtioneuvoston

tällaiseen norminantovaltaan sitä rajoittavasti (ks. HE 1/1998 vp , s. 132/TT). Valtioneuvoston toimivallasta on

perustuslakiuudistuksen jälkeen lisätty yleissäännös valtion talousarviosta annettuun lakiin. Sen 7 c §:n mukaan

tarkempia säännöksiä määrärahan talousarvion mukaisesta käyttämisestä voidaan antaa valtioneuvoston

asetuksella.

Ehdotus tarkemman tukisääntelyn delegoimisesta valtioneuvoston asetuksella toteutettavaksi ei edellä esitetyn

perusteella ole perustuslain kannalta ongelmallinen. Olisi kuitenkin asianmukaista, että valtuuksien nojalla

annettavien asetusten muuta sääntelyä täsmentävä luonne ilmenee ehdotettua selvemmin itse valtuussäännösten

tekstistä (esim. "Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin..:'; ks. myös PeVL 39/2001 vp , s. 2/II).

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin (PeVL 47/2001 vp) korostanut, että perustuslain 80 §:n 1 momentin

säännös lain alasta rajoittaa suoraan asetuksella annettavien säännösten sisältöä samoin kuin valtuussäännösten

tulkintaa (ks. esim. PeVL 39/2001 vp , s. 3/1). Valtioneuvoston tai ministeriön asetuksella ei siten voida antaa

säännöksiä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista eikä muista lain alaan kuuluvista asioista. Tuen



hakijaan ei esimerkiksi voida asetuksella kohdistaa muita kuin laista johtuvia velvoitteita säädettäessä

tukimuotoja koskevissa valtuussäännöksissä tarkoitetuista "muista tuen ehdoista ja määräytymisperusteista".

5 Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Hallituksen esityksen perusteluissa on laajahkosti arvioitu metsäkeskuksille - jotka eivät ole viranomaisia -

annettua toimivaltaa suhteessa PeL 124 §:ään, jossa säännellään julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin

viranomaiselle. Lakiehdotuksessa on mielestäni oikein havaittu, että eräät metsätalouden

rahoituslakiehdotukseen sisältyvät tehtävät (asiamiehelle määrättävä kielto ja tuen takaisinperintää sekä

ympäristötukisopimuksen purkamista ja irtisanomista koskeva päätös) ovat niin merkittävää julkisen vallan

käyttämistä, ettei niitä voida PeL 124 §:n mukaan antaa muille kuin viranomaisille.

Hallituksen esitykseen sisältyy metsäkeskuksille annettu valvontatehtävä (33 §), missä yhteydessä * viitataan

valtionavustuskin 15-17 §:iin. Tästä huolimatta lakikokonaisuudesta jää epäselväksi, millä oikeudella

metsäkeskuksen tarkastaja mahdollisesti liikkuu metsänomistajan omistamilla mailla, mahdollisesti jopa

kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella. (Valtionavustuskin 17 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan ko. lain

soveltamisessa sovelletaan verraten laajaa rikosoikeudellisen kotirauhan piiriä). Metsäkeskus ei - ilman

viranomaisstatusta - perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön valossa (esim. PeVL 46/2001 vp ja

40/2002 vp) voi suorittaa mitään tarkastuksia kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa (ei myöskään mahdollista

kuittien tarkastusta tällaisessa paikassa, vrL 32.1 §).

Ehdotetussa 33 §:ssä metsäkeskusten valvontatehtävä koskee tukien myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön

liittyviä edellytyksiä ja tukiin liittyvien velvoitteiden noudattamista (kurs. tässä). Perusoi-keusrajoituksiin

liittyvän täsmällisyysvaatimuksen näkökulmasta ehdotettu sääntely näyttää väljältä. PeV on aikaisemmin

katsonut, että tämän tapaisia säännöksiä oli asianmukaista tarkistaa täsmällisemmiksi (PeVL 48/2001 vp).

Edellä mainituista syistä tulisi harkita valvonta- ja tarkastusoikeuden täsmentämistä laissa.

Harkittava kysymys nähdäkseni on vielä se, miten tulee suhtautua metsäkeskuksen tuen myöntämistä ja tuen

lopullista määrää koskevan päätöksen muutoksenhakujärjestelmään. Lakiehdotuksen (40 §) mukaan

muutoksenhaun (pakollinen) ensimmäinen vaihe olisi oikaisuvaatimus metsäkeskukselle ja vasta sen johdosta

tehtyyn päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla.



Muutoksenhaun käsitteleminen on lähtökohtaisesti aina merkittävää julkisen vallan käyttöä ja lain-

käyttötoimintana sitä ei voida lainkaan siirtää 124 §:n nojalla viranomaisten ulkopuolelle. Nyt ehdotetussa

muodossa oikaisuvaatimuksen käsittely olisi kuitenkin luonteeltaan tavanomaista hallintotoimintaa, jossa vain

pyynnöstä käsitellään jo ratkaistu asia uudelleen hallintomenettelyssä (asian käsittelyssä, niin kuin ensivaiheen

päätöksenteossakin, noudatetaan hallintolakia, julkisuuslakia ja kielilakia sekä perustuslain sääntelyn mukaan

hyvän hallinnon periaatteita). Kun oikaisuvaatimusmenettely tarjoaa mahdollisuuden selvien virheiden nopeaan

ja joustavaan korjaamiseen, eikä sillä estetä varsinaisen muutoksenhaun tekemistä, katson, että ehdotettu

oikaisuvaatimusten käsittelyn salliminen metsäkeskuksille on sopusoinnussa PeL 124 §:n sääntelyn ja sen

vakiintuneen tulkinnan kanssa.
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HALLITUKSEN ESITYS

Lakiesityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi metsätalouden rahoituslaki, minkä lisäksi

tuloverolakiin ehdotetaan eräitä vähäisiä muutoksia. Laissa on tarkoitus säätää metsä-

talouden tukien myöntämisen perusteista. Ehdotetut tuet ovat harkinnanvaraisia. Tukien

myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin

menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi myös valtionavustuslakia. Esityksen

tavoitteena on lisätä tukien vaikuttavuutta, selkeyttää ja yksinkertaistaa tukiehtoja sekä

keventää tukiin liittyvää hallinnollista työtä.

Yksi keskeinen syy lain kokonaisuudistuksessa on tarve uudistaa kestävän metsä-

talouden rahoituksesta annettua lakia sillä tavoin, että se täyttää uudessa perustuslaissa

asetetut vaatimukset. Tukien määrästä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä

ajankohtana. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen.

Lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan sääntelyä muun muassa

perustuslain 6 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden perusteella, perustuslain 21 §:n mukaisen

oikeusturvan valossa ja perustuslain 80 §:n mukaisten asetuksenantovaltuuksien kannalta.

Hallituksen mielestä ehdotetut lait voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esityksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan

lausunto.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yhdenvertaisuus

Tukien määrä voidaan I. lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin mukaan eriyttää alueittain

metsätaloudellisten olosuhteiden ja hallinnollisten rajojen perusteella sekä sen mukaan,

onko kyseessä oma työ, työn teettäminen tai yhteishanke.

Sääntelyä on tarpeen arvioida perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

Sen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää

perustetta asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella.
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Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Lainsäädännölle on toisaalta

ominaista, että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä

eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista tasa-arvoa. Perusoikeusuudistuksen

esitöiden ja perustuslakivaliokunnan käytännön valossa on kuitenkin katsottu, ettei

yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä

kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (HE 309/1993 vp, s. 42— 43,

PeVL 59/2002 vp, s. 2/II, PeVL 1/2006 vp, s. 2/1, PeVL 38/2006 vp, s. 2/1). Valiokunta ei

ole pitänyt pelkkää maantieteellistä kriteeriä hyväksyttävänä erotteluperustee-na

perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta (PeVL 59/2001 vp, s. 2/1). Olennaista kuitenkin on,

voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (HE

309/1993 vp, s. 44/1, PeVL 14/2006 vp, s. 2/1, PeVL 25/2006 vp, s. 2/1).

Sääntelyn tarkoituksena on pyrkiä vähentämään maanomistajien välistä eriarvoisuutta

siten, että suhteessa suurempi tuki kohdistettaisiin niille maanomistajille, jotka harjoittavat

metsätaloutta heikommissa olosuhteissa. Alueellisen eriyttämisen toteuttaminen

metsäkeskus- ja kuntarajoja noudattaen on hallinnollisesti yksinkertaista. Myös hankkeiden

toteuttaminen suurempina kokonaisuuksina on taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Kun

lakiehdotuksen tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan edistää metsien hyvää hoitoa ja käyttöä,

edistää se eriarvoisuuden vähentämisen ohella myös perustuslain 20 §:n mukaista vastuuta

ympäristöstä. Lisäksi tukien hakeminen on metsänomistajille vapaaehtoista ja rahoituksen

myöntäminen harkinnanvaraista. Kenelläkään ei siten ole subjektiivista oikeutta saada laissa

mainittua rahoitusta. Perustuslakivaliokunnan mielestä metsänomistajien muodollisen

yhdenvertaisuuden kannalta sääntelyn merkitys on verrattain vähäinen eikä muodostu

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi (PeVL 4/2003 vp, s.

2).

Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotukseen sisältyy lukuisa säännöksiä asetuksenantovaltuuksista sekä valtioneu-

vostolle (8 §:n 1 momentti, 9 §:n 5 momentti, 10 §:n 4 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 §:n

4 momentti, 13 §:n 6 momentti, 14 §:n 4 momentti, 15 §:n 3 momentti, 16 §:n 5 momentti,

18 §:n 3 momentti ja 19 §:n 3 momentti) että maa-ja metsätalousministeriölle (4 §:n 5
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momentti, 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 1 momentti, 12 §:n 5 momentti, 15 §:n 3 momentti, 21

§:n 3 momentti, 22 §:n 4 momentti ja 33 §:n 3 momentti). Asetuksenantovaltaa rajoittaa

perustuslain 80 §:n 1 momentti, jonka mukaan lailla on kuitenkin säädettävä yksilön

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten

kuuluvat lain alaan. Perustuslain esitöiden mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään

laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä muista asioista, joiden merkitys

sitä vaatii. Ministeriölle voitaisiin osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisemmissa sekä

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa ja

toimeenpanovaltaan kuuluvissa asioissa (HE 1/1998 vp, s. 132). Perustuslakivaliokunnan

näkemyksen mukaan sääntelyssä on mainittuja periaatteita noudatettu.

Sääntely paikoin on verrattain avointa, kuten 8 §:n 1 momentissa, jonka mukaan

valtioneuvoston asetuksella säädetään tukien määrästä ja niiden määräytymisen perusteista.

Sääntelyn väljyyttä voidaan perustella sillä, että lakiehdotuksessa tarkoitetut tuet ovat

harkinnanvaraisia ja että niitä voidaan myöntää vain valtion talousarvioon otettavan

määrärahan puitteissa. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta saada tukea. Valtion

talousarviolain 7 c §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia

säännöksiä määrärahan talousarvion mukaisesta käyttämisestä. Asiaan vaikuttaa myös se,

että tuet kytkeytyvät EY:n taloustukilainsäädäntöön ja edellyttävät komission hyväksyntää

(ks. PeVL 43/2006 vp, s. 2/II, PeVL 48/2001 vp, s. 3/II). Vaikka lakiehdotuksessa onkin

joitakin säännöksiä eri tukien määräytymisen perusteista, pitää perustuslakivaliokunta

asianmukaisena, että 8 §:n 1 momenttia vielä täsmennetään siten, että valtioneuvoston

asetuksella säädetään tarkemmin tukien määrästä ja niiden määräytymisen perusteista

(PeVL 25/2005 vp, s. 4/II, PeVL 39/2001 vp, s. 2/II).

Oikeusturva ja takaisinperintä

Metsäkeskus voi 1. lakiehdotuksen 24 §:n 1 momentin edellytyksin antaa asiamiehelle

huomautuksen ja maaseutuvirasto saman pykälän 2 momentin mukaisin edellytyksin

enintään vuoden pituisen kiellon laatia 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja. Maaseu-

tuvirasto voi 35 §:n 1 momentissa momentin nojalla määrätä ympäristötukisopimuksen

purettavaksi ja jo maksetun tuen takaisinperittäväksi sekä 36 §:n 1 momentin perusteella
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ympäristötukisopimuksen irtisanottavaksi ja jo maksetun tuen osittain takaisinperittäväksi

mainituissa lainkohdissa mainituin edellytyksin.

Perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan oikeus tulla kuulluksi ja muut hyvän hal-

linnon takeet turvataan lailla. Perustuslakivaliokunta pitää asianmukaisena, että ennen

mainittuja päätöksiä asianosaista tulee kuulla. Sääntelyä on tältä osin syytä vielä täsmentää.

Tuki, joka tulee valtionavustuslain 20 §:n nojalla palauttaa, tulee 1. lakiehdotuksen 34

§:n 1 momentin nojalla maksaa takaisin metsäkeskukselle. Palautuksen edellytyksenä on

mainitun valtionavustuslain säännöksen mukaan virheellisesti, liikaa tai ilmeisen

perusteettomasti saatu valtionavustus. Perustuslakivaliokunta on sääntelyn

oikeasuhtaisuuden näkökulmasta viimeaikaisessa käytännössään kiinnittänyt huomiota

siihen, että liikaa maksettu tuki on voinut johtua myös tuen saajasta riippumattomista syistä

tai jostakin vähäisestä virheestä, väärinkäsityksestä tai tiedosta (PeVL 45/2006 vp, 3/II,

PeVL 43/2006 vp, s. 3/II). Perustuslakivaliokunta on erilaisten tukien takaisinperinnän ja

lupien peruuttamisien yhteydessä pitänyt välttämättömänä sitoa toimenpide vakaviin tai

olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että asianosaiselle annetut

huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden

puutteellisuuksien korjaamiseen ja ettei mainittuja toimenpiteitä tule toteuttaa ennen kuin

asianosaiselle on annettu mahdollisuus korjata virheensä (PeVL 45/2006 vp, s. 3— 4, PeVL

43/2006 vp, s. 3/II, PeVL 41/2006 vp, s. 3/1, PeVL 28/2005 vp, s. 2/1, PeVL 7/2005 vp, s.

9). Valiokunta pitää aiheellisena, että sääntelyä vielä tältä osin täydennetään.

Lain voimaantulo

Lain voimaantulosta säädetään 1. lakiehdotuksen 42 §:n 1 momentin mukaan valtioneu-

voston asetuksella. Tuen myöntämispäätöksiä voidaan tämän lain nojalla tehdä 31 päivään

joulukuuta 2013 asti. Tämän lain tarkoitukseen osoitettuja varoja voidaan käyttää 31

päivään joulukuuta 2018 asti, jos kyse on tämän lain mukaisesti metsänuudistamiseen taikka

yhteishankkeena toteutettavaan suometsän hoitoon tai metsätien tekemiseen myönnetyn

tuen maksamisesta. Muiden tämän lain mukaisesti myönnettyjen tukien maksamiseen varoja

voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 2016 asti. Esityksen perustelujen mukaan Euroopan

yhteisön valtiontukisääntöjen vuoksi laki voi tulla voimaan vasta sen jälkeen kun Euroopan
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yhteisöjen komissio on hyväksynyt esitetyt tuet. Valtiontukisääntöjen uudistamistyön

vuoksi komission hyväksyntä on mahdollista saada vain määräajan voimassa oleville

tukijärjestelmille.

Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se

tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen

voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Erityisenä syynä

perustuslakivaliokunnan käytännössä on pidetty lain voimaantulon sidonnaisuutta

Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 41/2006 vp, s. 4/1, PeVL

39/2006 vp, s. 3/II, PeVL 18/2006 vp, s. 5, PeVL 7/2005 vp, s. 11 /II, PeVL 14/2004

vp, s. 5). Tällä perusteella ottaen lisäksi huomioon tukijärjestelmien määräaikaisuus

sääntelylle on valiokunnan mielestä olemassa perustuslain 79 §:n 3 momentin

mukainen erityinen syy.

Lausunto

X, Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd jäs.
Heidi Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
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Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x

Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen


