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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

Torstai 9.1.2003 kello 10.00 
 

ESITYSLISTA 122/2002 vp 

 
 
1. Nimenhuuto 
 

2. Päätösvaltaisuus 
 

3. HE 157/2002 vp laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muutta- 
misesta 
HE 158/2002 vp laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan   
täytäntöönpanosta annetun  lain muuttamisesta 

I käsittely 

Kuultavina: 
— lainsäädäntöneuvos Esko Laurila,  maa- ja metsätalousministeriö 
— hallitusneuvos Timo Tolvi, maa-ja metsätalousministeriö 
— professori Mikael Hiden 
— professori Tuomas Ojanen 
— professori Kaarlo Tuori 
— professori  Veli-Pekka Viljanen 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 

4. HE   18/2002   vp   laiksi Ahvenanmaan   itsehallintolain muuttami- 
sesta 
LA 106/2001 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta  (Sulo 
Aittoniemi /alk) 
TPA 219/2001 vp Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus (Sulo Aittoniemi /alk) 
TPA 269/2001 vp Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla (Sulo Aittoniemi /alk) 
TPA 47/2002 vp Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta (Sulo Aittoniemi 
/alk) 

Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi ed. Janssonin selvitys tilanteesta Ahvenanmaan 
maakuntapäivillä. 

 

5. Muut asiat 
— Tänään klo 18.30 tilaisuus sisäasiainministeriön tiloissa (Merimiehenkatu 
11). 
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ESITYSLISTA 122/2002 vp 
 
 
6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 10.1.2003 klo 9.30. 



 

 

 
 
Mikael Hidén 

 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA    9.1.2003   KELLO 10 
HE 157/02 vp   laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta 
ja 
HE 158/02 vp laiksi Euroopan yhteisön maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun 
lain muuttamisesta 

 
 
 
 

Sihteerin kirjeessä on todettu, että perustuslakivaliokunnan lausuntoa on pyydetty esityksen 157/02 vp 

sisältämän lakiehdotuksen 44,3 §:stä ja esityksen 158/02 vp sisältämän lakiehdotuksen 5,1 §:stä. 

Kumpikin säännös koskee oikeutta tarkastuksen toimittamiseen asunnossa. Kummastakin lainkohdasta 

on valiokunnan saamaan lausuntopyyntöön liitetty maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolla 

laadittu erillinen muistio. 
 

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut kotirauhan suojan ja viranomaisten tarkastusoikeuksien suhdetta 

nyt ehdotettujen järjestelyjen kanssa hyvin samankaltaisen - osin samassa laissa säädettävän - tilanteen 

merkeissä 14.11.2001 antamassaan kahdessa lausunnossa (pevl 46/02 vp ja pevl 48/02 vp). Näissä 

lausunnoissa ja niissä viitatuissa aikaisemmissa lausunnoissa omaksutun linjan enempi selostaminen ei 

tässä ole tarpeen. Yksi linjaus voidaan kuitenkin mainita. Valiokunta on vakiintuneesti tulkinnut PL 

10,3 §:ssä esitettyä kotirauhan piiriin ulottuvien toimenpiteiden oikeutus- ja rajoituskriteeriä "rikosten 

selvittämiseksi välttämättömistä....toimenpiteistä" (kriteeriä itse asiassa laventaen) niin, että kotirauhan 

piiriin ulottuva toimi voi olla tällä perusteella hyväksyttävä, jos toimi sidotaan säännöksissä siihen, että 

"on olemassa konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan". Valiokunta on näissä 

yhteyksissä myös korostanut vaatimusta ko. toimen välttämättömyydestä. 

Kun nyt ehdotettuja säännöksiä tarkastellaan valiokunnan mainittuissa lausunnoissa esitetyn valossa, ei 

näyttäisi olevan aihetta mihinkään suurempiin yleisiin huomautuksiin. Joidenkin yksityiskohtien 

tarkasteleminen näyttää kuitenkin aiheelliselta. 
 

Hieman epäselvää voi ehdotuksissa olla se, mitä asunnossa toimitettavissa tarkastuksissa ajatellaan 

voitavan etsiä tai tarkastaa (minkälaisten asioiden selvittämiseksi asuntoon tuleminen voisi olla 

välttämätöntä). Esitykseen 157/02 vp liittyvässä ministeriön muistiossa (Timo Tolvi 13.11.2002, s.l) 



 

 

esitetään, että tarkastuksissa ei yleensä ole tarvetta päästä asuntoon, mutta tällainen tarkastus voi 

kuitenkin olla välttämätön "muun muassa silloin, kun asunnon rakentamista, laajentamista tai 

peruskorjaamista on rahoitettu maatalouselinkeinojen rahoituslain nojalla. Tällöin on tarkastuksessa 

voitava selvittää, vastaako toteutettu rakennushanke päätöksen perusteena olleita suunnitelma-

asiakirjoja." Ymmärtääkseni tämänkaltaisissa kysymyksissä voi asuntoon pääseminen muodostua 

välttämättömäksi sen varmistamiseksi, että rahoituksessa asetettuja ehtoja on noudatettu. 

Ongelmallinen voi sen sijaan tässä suhteessa olla esitykseen 158/02 vp liittyvässä ministeriön 

muistiossa (Esko Laurila 19.11.2002, s. 1) annettu esimerkki siitä, mitä asuntoon ulottuvassa 

tarkastuksessa tarkastetaan. Muistiossa kirjoitetaan mm.: "...Tarkastuksen kohteena ei siten ole asunto 

kokonaisuudessaan, vaan sellainen kirjanpito ja muu kirjallinen aineisto, jota tavanomaisesti 

säilytetään asunnossa olevissa työtiloissa ja joka osoittaa sen, että tuensaaja on noudattanut niitä 

tuensaamisen ehtoja, joihin hän on sitoutunut . . . " Jos tarkoituksena on vain esim. relevantin 

kirjanpitoaineiston saaminen(saamisen varmistaminen), voisi ajatella, että siitä voitaisiin riittävästi 

huolehtia ko. aineiston esittämisvelvollisuudella ja siihen liitetyillä seuraamusuhilla. Muistion kuvaus 

viittaisi nyt kuitenkin siihen, että asuntoon tulemisen tarkoituksena voi esim. olla etsiä asunnosta 

kirjanpitoaineistoa (jota tuensaaja ei siis ole muuten suostunut esittämään). Jos mm. tällaista asunnossa 

tapahtuvaan konkreettiseen etsintään ulottuvaa valtuutta todella tarkoitetaan, olisi asianmukaista, että 

ajatellun tarkastusvaltuuden ulottuvuudet osoitettaisiin selvemmin lakitekstissä ja perusteluissa ja että 

selvemmin tulisi esille myös se, edellytetäänkö joissain tilanteissa turvauduttavan poliisin virka-apuun. 
 

Kummassakin em. säännöksessä asetetaan asunnossa suoritettavan tarkastuksen erääksi edellytykseksi 

se, että "tarkastus on välttämätön valvonnan kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi." Kun sanaa 

tarkastus käytetään lainkohdassa myös yleisterminä, olisi täsmällisyyden vuoksi paikallaan muotoilla 

ko. kohta tyyliin: "... tarkastuksen suorittaminen asunnossa on välttämätön…. " 
 

Esityksen 157/02 vp sisältämän lakiehdotuksen 44 §:ään ehdotetun asunnon tarkastamisoikeuden 

yhteydessä voidaan vielä viitata kolmeen kohtaan, jotka eivät näytä perusoikeutta koskevan säätelyn 

kannalta riittävän selviltä. Juuri ehdotetun lisäyksen edellä ko. momentissa on virke: "Tarkastus voi 

koskea sekä tuen saajaa että tuen välittäjää." Ehdotettu momentin kokonaisuus näyttäisi merkitsevän 

sitä, että asuntoon ulottuva tarkastus voi koskea myös tuen välittäjän asuntoa. Jos tätä ei ole tarkoitettu, 

se pitäisi tehdä selväksi. Jos tätä on tarkoitettu, pitäisi kai osoittaa miksi ja missä laajuudessa. - Nyt 

täydennettäväksi ehdotettua momenttia seuraavaksi momentiksi jäisi nykyisen säännöksen 3 momentti, 

jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä "tarkastuksen 

teknisestä suorittamisesta". Tällaista muotoilua voitiin pitää melko kesynä asiana silloin kun 



 

 

edelläolevat säännöskohdat selvästi jättivät kotirauhan piirin säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Kun säännös nyt tulee koskemaan myös viranomaisen konkreettista valtuutta puuttua perusoikeuteen, 

olisi aiheellista ainakin perusteluissa tuoda jotenkin esille, mitä tämän delegoidun säätelyvallan 

ajatellaan voivan sisältää kotirauhan suojaan puuttuvien toimien osalta. 
 

Kolmas tällainen lisäselvyyttä kaipaava kohta on ehdotetun kotirauhan piiriin puuttumisoikeuden 

suhde lain 46 §:n 3 momentin 8) kohtaan. Ko. kohdan mukaan tuen maksaminen voidana keskeyttää ja 

tuki määrätä takaisin maksettavaksi, jos tuen saaja kieltäytyy antamasta tarkastajalle valvontaan 

liittyviä tietoja tai asiakirjoja tai "avustamasta tarpeellisessa määrin tarkastuksen suorittamisessa". 

Uuden, asuntoon ulottuvaa tarkastusoikeutta koskevan kohdan suhdetta tähän säännökseen on 

tarkasteltu esitystä koskevassa ministeriön muistiossa (Tuomo Tolvi 13.11.2002, s. 3). Muistiossa on 

tässä kohden lähdetty siitä, että tuen saajalla olisi aina oikeus kieltäytyä (asuntoon ulottuvista) 

tarkastuksista ja että "sanktiona" olisi tällöin ko. takaisinperimismahdollisuus. Muistiossa myös 

ehdotetaan, että 44 §:ään otettaisiin tämän "kytkennän" vuoksi erillinen viittaus em. 46 :n 3 momentin 

8) kohtaan. Havaitakseni tätä (mahdollista) kytkentää ei ole lainkaan käsitelty hallituksen esityksessä. 

Sellaisena kuin 44 §:n uusi kohta on nyt kirjoitettu, se ei näyttäisi antavan tuen saajalle minkäänlaista 

oikeutta vastustaa/kieltää asunnossa suoritettavaa tarkastusta. Tämä sinänsä voi tietysti olla 

lainsäätäjän valinta. Kun kysymys kuitenkin on juuri perusoikeuden suojaan puuttumisvallan 

lisäämisestä lakiin, olisi minusta asianmukaista ellei välttämätöntä, että uuden lain säätäjä jotenkin 

osottaisi, mitä se katsoo em. 8) kohdan - erityisesti sen lopun "(kieltäytyy...) avustamasta tarpeellisessa 

määrin tarkastuksen suorittamisessa" - merkitsevän uuden, aikaisemmasta periaatteellisesti poikkeavan 

tarkastusvallan osalta. 
 
 
 
    - - - - - - - - 
 
 

Kunpaankin lakiehdotukseen liittyy vielä eräs periaatteellinen ongelma. Perustuslakivaliokunta 

kiinnitti ajoneuvolakiehdotuksesta viime lokakuussa antamassaan lausunnossa pevl 40/02 vp huomiota 

mm.  siihen, kuinka vähäisiksi katsottavien rikosten selvittämiseen tuolloin ehdotettu kotirauhan piiriin 

ulottuva tarkastusoikeus voisi liittyä. Valiokunta totesi tässä yhteydessä mm.: 

"Perustuslailla turvatun kotirauhan suojaan puuttuminen ehdotetun kaltaisten, 
moitittavuudeltaan hyvin vähäisten rikkomusten selvittämiseksi ei valiokunnan mielestä täytä 
vaatimusta perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuudesta (ks. myös PeVL 26/2001 vp, s. 5/1). 
Mahdollisuus toimittaa tarkastus kotirauhan piirissä ei tällaisissa tapauksissa ole painavan 
tarpeen vaatima. Vähäisten rikkomusten selvittämisessä tulee käyttää perusoikeuksien suojaan 



 

 

vähemmän puuttuvia keinoja. Lakiehdotuksesta on siksi poistettava 82 §:n 1 momentin ja 92 
§:n 1 momentin säännökset kotirauhan piirissä toimitettavista tarkastuksista, jotta se voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." 

 
 

Lausunnossa viitattu pevl 26/01 vp koski mm. radiolain muuttamista. Tuossa lausunnossaan valiokunta 

totesi mm.: "Perustuslaissa ei sinänsä ole asetettu erityisiä kvalifikaatioita niille rikoksille, joiden 

selvittämiseksi kotietsinnän toimittaminen on mahdollista. Valiokunta on toisaalta pitänyt selvänä, että 

kotietsintävaltuuksia ei voida kytkeä kuinka vähäisiin rikoksiin tahansa (ks. PeVL 6/1998 vp)." 
 

Nyt ehdotettuihin kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia koskeviin valtuutuksiin ei sisälly mitään 

konkreettista ilmoitusta siitä, mistä kaikista rikostyypeistä tai –rubrisoinneista voisi olla kysymys, 

eikä vastaavasti mitään tietoa siitä, minkälaisin rangaistusuhkin varustettujen rikosten selvittämisestä 

voisi olla kysymys. Ehdotettuihin kohtiin ei myöskään sisälly edes sentyyppistä säännöksen 

soveltamisalaa lievästi rajoittavaa määrettä, joka edellyttäisi ko. säännösten merkittävää (tai vast.) 

rikkomista ("...on perusteltua  syytä  epäillä säännöksiä merkittävästi rikotun tai rikottavan"). 

Ehdotuksissa käytetty muotoilu merkitsee sitä, että myös hyvin vähäisen säännösrikkomuksen epäilys 

voi merkitä valtuutta kotirauhan piiriin ulottuvaan tarkastukseen. Jos perustuslakivaliokunta edes 

kohtuullisesti seuraa äskenmainittujen kannanottojensa linjaa, valiokunta ei mielestäni voi päästää 

hyppysistään (tavallisessa laissa)  näin ylimalkaisen muotoilun varaan jätettyjä PL 10 §:n "rikosten 

selvittämiseksi" -perusteeseen nojaavia valtuuksia puuttua kotirauhan suojaan. Ko. valtuutukset olisi 

ts. kirjoitettava sillä tavoin, että ne selvästi soittavat, mitä (ei-vähäisiä) rikoksia koskevat epäilyt 

voivat johtaa valtuuteen loukata kotirauhan suojaa, tai ainakin osoittavat selvästi, että pienten 

rikkomusten epäilyt eivät voi johtaa tällaiseen valtuuteen. 

 



 

 

 6.1.2003/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitykset 157/2002vp ja 158/2002vp, niiltä osin kuin  
säännösehdotukset koskevat tarkastuksen toimittamista asunnossa 
 
Valtiosääntöoikeudellisen   arvioinnin   lähtökohdat ja perusteet 
 
Lakiehdotusten säännösehdotuksia tarkastuksen toimittamisesta asunnossa on arvioitava perustuslain 
10 §:n näkökulmasta. Pykälän 1 momentti turvaa jokaisen kotirauhan, mutta saman pykälän 3 
momentin nojalla lailla voidaan kuitenkin säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 
selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. 

Perustuslain 10 §:stä, luettuna erityisesti perustuslakivaliokunnan käytännön valossa, asettuu 
seuraavia vaatimuksia kotirauhan piiriin ulottuville tarkastuksille: 

(i) 
 
 

(ii) 
 
 

(iii) 

Toimi on hyväksyttävä "rikosten selvittämiseksi", jos toimi sidotaan siihen, että 
on olemassa konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (ks. 
esim. PeVL 40/2002vp ja PeVL 12/2002 vp). 
Tarkastus asunnossa voidaan toimittaa vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen 
kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi (ks. esim. PeVL 40/2002vp ja PeVL 
46/2001 vp).  
Kotirauhan suojaan puuttuminen ei ole mahdollista moitittavuudeltaan hyvin 
vähäisten rikkomusten selvittämiseksi, koska tällöin ei täyty vaatimus 
perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuudesta (ks. esim. PeVL 40/2002vp). 

 
Tarkastuksen   toimittaminen asunnossa 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (HE 157/2002vp) 44 §:n 3 
momentin mukaan "Asunnossa tarkastus saadaan toimittaa vain, jos on perusteltua syytä epäillä 
Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja säännöksiä, tätä lakia tai tämän lain 
nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan ja tarkastus on välttämätön valvonnan kohteena 
olevien seikkojen selvittämiseksi. Asunnossa tarkastuksen saa suorittaa vain viranomainen." - 
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamista koskevan 
lakiehdotuksen (HE 158/2002vp) 5 §:n 1 momentti on sanamuodoltaan täysin samanlainen. 
 
Säännösehdotuksiin tarkastuksen toimittamisesta asunnossa sisältyy seuraavia ongelmia, jotka ovat 
merkitykseltään myös sellaisia, että lakiehdotusta ei esitetyssä muodossa voida käsitellä tavallisessa 
säätämisjärjestyksessä.1 

                                                
1 Säännösehdotukset jättävät ehkä jossain määrin avoimeksi sen, kenen asuntoa tarkastusoikeus voisi 
loppujen lopuksi koskea. HE I57/2002vp:n 44 §:n 3 momentin valossa tarkastus asunnossa saattaisi 
koskea, paitsi tuen saajaa, myös tuen välittäjää. Tarkastuksesta asunnossa säätävää virkettä edeltää näet 
lause: "Tarkastus voi koskea sekä tuen saajaa että tuen välittäjää. Asunnossa tarkastus saadaan 
toimittaa ..." 



 

 

(I) Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai 
rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. 
Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan kotirauhan piiriin ulottuva toimi on perustuslain 10 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyttävä "rikosten selvittämiseksi", jos toimi sidotaan siihen, että 
on olemassa konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (ks. esim. PeVL 
40/2002vp ja PeVL 12/2002 vp). 

Säännösehdotuksissa tarkastuksen toimittamista ei ole kuitenkaan kytketty vain perusteltuun 
epäilykseen siitä, että lakia rikotaan tai on rikottu. Tarkastusoikeuden syntyminen on kytketty myös 
tilanteisiin, joissa on syytä epäillä "Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja 
säännöksiä, tätä lakia tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan." 

Nähdäkseni on selvää, että tarkastusoikeus ei voi syntyä pelkästään lakia alemmanasteisen 
säännöksen rikkomisesta, vaan ehdottomana edellytyksenä tulee olla, että on syytä epäillä nimenomaan 
lakia rikotun tai rikottavan. 

(II) Nähdäkseni tarkastuksen ulottaminen asuntoon on valtiosääntöoikeudellisesti täysin puimatonta 
perusoikeusrajoitukselle asettuvien hyväksyttävyys- ja suhteellisuusvaatimusten kannalta tilanteissa, 
joissa tukea on haettuja saatu asunnon rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen. Tällöin on 
mielestäni selvää, että tarkastus asunnossa saattaa olla tarpeen sen selvittämiseksi, vastaako toteutettu 
rakennushanke tosiasiassa tukipäätöksen perusteena olleita suunnitelma-asiakirjoja, ml. 
rakennuspiirustukset ja kustannusarviot. Tarkastusoikeus on näissä tilanteissa pitkälti samankaltainen 
kuin esimerkiksi rakennustarkastuksessa, jossa rakennustarkastaja ennen pitkää rakennushankkeen 
(esimerkiksi omakotitalon) päätyttyä tulee paikalle tarkastamaan, että rakennus tosiasiassa vastaa 
rakennuslupapäätöstä. 

Sen sijaan en ole aivan vakuuttunut asuntoon ulottuvan tarkastuksen pulmattomuudesta 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tilanteissa, joissa tarkastuksen kohteena olisi kirjanpito- ja 
muu kirjallisessa tai sähköisessä muodossa oleva aineisto, jota sinänsä tavanomaisesti säilytetään 
asunnossa olevissa työtiloissa. Voidaan nimittäin kysyä, mitä aitoa lisäarvoa tarkastuksella, joka 
kohdistuu asunnossa oleviin työtiloihin sijaitsevaan kirjalliseen tai sähköiseen aineistoon, saadaan 
siihen verrattuna, että tuenhakija tai -saaja muuten luovuttaisi tai toimittaisi tällaisen aineiston 
tarkastajalle tarkastusta varten. 

Nähdäkseni ei näin ollen ole ilman muuta selvää, että mahdollisuus toimittaa tarkastus 
kotirauhan piirissä kirjanpito- ja muun kirjallisen aineiston tarkastamiseksi on perustuslain 10 §:n 
edellyttämän painavan tarpeen vaatima (taikka "välttämätön"). Joka tapauksessa edellä esittämäni 
tarkoittaa, että mahdollisuus toimittaa tarkastus asunnon työtiloissa olevan kirjanpito- ja muun 
kirjallisen aineiston tarkastamiseksi voi olla lakiehdotuksissa tarkoitetulla tavalla "välttämätön" vain 
aivan poikkeustilanteissa, joissa tällaiseen kirjalliseen aineistoon kohdistuvaa tarkastusta ei voida 
toteuttaa perustuslain 10 §:ssä turvattuun kotirauhan suojaan kokonaan puuttumattomin tavoin. 
 
(III) Perustuslailla turvatun kotirauhan suojaan puuttuminen ei ole mahdollista moitittavuudeltaan 
hyvin vähäisten rikkomusten selvittämiseksi, koska tällöin vaatimus perusoikeusrajoituksen 
oikeasuhtaisuudesta ei täyty (ks. esim. PeVL 40/2002vp ja PeVL 26/2001 vp). Mahdollisuus toimittaa 
tarkastus kotirauhan piirissä ei tällaisissa tapauksissa ole myöskään painavan tarpeen vaatima. 

Lakiehdotuksiin ei sisälly erityisiä rangaistusvastuun perustavia säännöksiä. Tästä nähdäkseni 
seuraa, että tukien väärinkäyttöön liittyvä rikosoikeudellinen vastuu voi syntyä rikoslain 29 luvussa 
säännellyistä rikoksista julkista taloutta vastaan. Lähinnä kysymykseen tulevat 5-8 §:ssä tarkoitetut 
rikokset eli avustuspetos (5 §), törkeä avustuspetos (6 §), avustuksen väärinkäyttö (7 §) ja 
avustusrikkomus (8 §). 

Nähdäkseni tarkastus voidaan ehdotettujen säännösten nojalla toimittaa vain sellaisia 
rikkomuksia koskevien epäilyjen perusteella, joista voi rikoslain 29:5 ja 7 §:n nojalla tuomita sakkoon 



 

 

tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai rikoslain 29: 6 §:n nojalla vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

Sen sijaan rikoslain 29:8 §:n nojalla on mahdollista tuomita enimmillään sakkorangaistukseen. 
Avustusrikkomuksesta voidaan lisäksi jättää kokonaan rangaistus tuomitsematta, jos avustuksen 
takaisin perinnän harkitaan riittävän. 

Nähdäkseni asuntoon ulottuva tarkastus ei olekaan mahdollista tilanteissa, joissa olisi 
kysymys vain avustusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttävien rikkomusten selvittämisestä. Lisäksi 
tästä näkökohdasta asettuu seuraava yleinen rajoitus asuntoon kohdistuvien tarkastusten tekemiselle: 
tarkastuksen ulottaminen asuntoon ei ole mahdollista moitittavuudeltaan hyvin vähäisten 
säännösrikkomusten selvittämiseksi. (Moitittavuutta arvioidaan taas ennen muuta sen valossa, 
millainen rangaistusvastuu säännöksen rikkomiseen voi liittyä). 
 
Yhteenveto 
 
Kaiken kaikkiaan säännösehdotuksia voisikin vielä kehittää siihen suuntaan, että ne nykyistä 
selvemmin ilmentäisivät edellä esittämiäni seuraavia näkökohtia: 

(i) 
 
(ii) 

Tarkastus asunnossa saadaan toimittaa vain, jos on perusteltua syytä epäillä lakia 
rikotun tai rikottavan. 
Tarkastus asunnossa voidaan toimittaa vain moitittavuudeltaan 
vähäistä suurempien (laintasoisten) säännösrikkomusten 
selvittämiseksi. 

(iii)     Lisäksi olisi harkinnanarvoista, olisiko tarkastusoikeus asunnossa syytä sallia vain 
silloin, kun tukea on saatu asunnon rakentamiseen, laajentamiseen tai 
peruskorjaamiseen, koska asunnossa olevan kirjallisen aineiston tarkastaminen 
voidaan yleensä hoitaa muulla keinoin kuin asuntoon kohdistuvalla tarkastuksella. 

Helsingin yliopisto 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esityksiä 157/2002 vp laiksi maaseutuelinkeinojen 

rahoituslain muuttamisesta ja 158/2002 vp laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 

annetun lain muuttamisesta. Lausuntoa on pyydetty edellisen esityksen 44 §:n 3 momentista ja jälkimmäisen 

esityksen 5 §:n 1 momentista niiltä osin kuin säännösehdotukset koskevat tarkastuksen toimittamista asunnossa. 
 

Nykyisin voimassa olevien säännösten mukaan niissä tarkoitettua tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin 

kuuluvissa tiloissa. Hallituksen säännösehdotusten mukaan tarkastus voitaisiin suorittaa asunnossa "jos on 

perusteltua syytä epäillä Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja säännöksiä, tätä lakia tai tämän 

lain nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan ja tarkastus on välttämätön valvonnan kohteena olevien 

seikkojen selvittämiseksi". Asunnossa tarkastuksen saisi suorittaa vain viranomainen. Maa- ja 

metsätalousministeriössä laadittujen muistioiden mukaan tarkastus saataisiin kohdistaa myös "jos tuen saaja sitä 

pyytää esittääkseen selvitystä tuen käyttämisestä". Välttämättömyysedellytystä koskevat säännökset muutettaisiin 

kuulumaan seuraavasti: "Edellytyksenä on lisäksi, että tarkastuksen kohteena oleva seikka sijaitsee asunnossa 

(asunnossa olevissa työtiloissa) tarkastus siellä on muutenkin välttämätön valvontatehtävän suorittamiseksi". 
 

Kotirauhan suojaan puuttumisen edellytyksistä on perustuslain 10 §:n 3 momentissa säädetty ns. kvalifioidulla 

lakivarauksella. Säännöksen mukaan "lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 

selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Perustuslakivaliokunnan 

lausuntokäytännön (esim. Pe VL 19/2000 vp) tarkastus voidaan ulottaa kotirauhan suojan piiriin kuuluviin eli 

pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin, mikäli tarkastusoikeus sidotaan siihen, että on olemassa 

konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun. Ilmaus "perusteltu syy epäillä" täyttää tämän vaatimuksen. Myös 

välttämättömyysedellytys on ehdotuksissa otettu asianmukaisesti huomioon. Tämä koskee nähdäkseni jo hallituksen 

alkuperäisiä ehdotuksia, joita maa- ja metsätalousministeriössä laadituissa muistioissa on vielä täydennetty. 
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Kuten maa- ja metsätalousministeriössä laadituissa muistioissa on todettu, perustuslakivaliokunta on käytännössään 

suhtautunut varauksellisesti asianomaisen suostumukseen perusoikeuteen kajoamiseen oikeuttavana perusteena, 

vaikka ei ole toisaalta pitänyt sitä myöskään täysin merkityksettömänä. Muistioissa ehdotettu pyyntö edellyttää 

tarkastuksen kohteen aloitetta (kutsua), ja tällaisessa tilanteessa ei oikeastaan ole lainkaan syytä puhua kotirauhan 

suojaan puuttumisesta. 
 

Sekä hallituksen alkuperäisten ehdotusten että ministeriössä laadittujen muistioiden mukaan asunnossa tarkastuksen 

voisi suorittaa vain viranomainen. Tämän vuoksi tarkastusoikeuden ehdotettua laajennusta ei tarvitse arvioida sen 

perustuslain 124 §:ssä julkisen hallintotehtävän yksityiselle siirtämiselle säädetyn rajoituksen kannalta, jonka 

mukaan merkittävää julkista valtaa voidaan uskoa vain viranomaiselle. 
 

Yhteenvetona totean, että en näe valtiosääntöoikeudellisia esteitä asunnossa tapahtuvaa tarkastusta koskevien 

säännösten säätämiselle joko hallituksen alkuperäisten ehdotusten tai ministeriön muistioiden tarkoittamassa 

muodossa. Pitäisin kuitenkin asianmukaisena, että säännökset olisivat muotoiluiltaan mahdollisimman pitkälle 

yhdenmukaisia ja että niissä "tarkastuksen asuntoon kohdistamisen" sijasta puhuttaisiin "tarkastuksen toimittamisesta 

asunnossa". 
 
 
Porthaniassa 9.1.2003 

Kaarlo Tuori 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 157/2002 vp LAIKSI MAASEUTUELINKEINOJEN RAHOITUSLAIN 

MUUTTAMISESTA 

HE 158/2002 VP LAIKSI EUROOPAN YHTEISÖN YHTEISEN 

MAATALOUSPOLITIIKAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 

MUUTTAMISESTA 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.1.2003  

1. Lausunnon kohde 

Maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausuntoa hallituksen esityksen 

157/2002 vp sisältämän lakiehdotuksen 44 §:n 3 momentista ja esityksen 158/2002 vp sisältämän 

lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentista niiltä osin kuin säännösehdotukset koskevat tarkastuksen 

toimittamista asunnossa. Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön liitteenä on kummankin 

esityksen osalta maa- ja metsätalousministeriössä laadittu muistio, joka sisältää tältä osin hallituksen 

esitykseen verrattuna jossain määrin toisin muotoillut säännösehdotukset. Olen lähtenyt siitä, että 

arvioinnin kohteena ovat nimenomaan hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten muotoilut. 

Lausuntopyynnön johdosta olen rajoittanut tarkastelun koskemaan nimenomaan maa- ja 

metsätalousvaliokunnan lausunnossa ilmoitettuja säännöksiä, enkä ole arvioinut hallituksen esityksiin 

sisältyviä lakiehdotuksia muilta osin valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 

Hallituksen esityksen 157/2002 vp sisältämän lakiehdotuksen 44 §:n 3 momentin 

mukaan tarkastuksen suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tuen 

saajan kotieläinrakennukset, viljelmät, tuotanto- ja jalostuslaitokset, varastot, myynti- ja 

markkinointitilat sekä muut tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat olot. Tarkastus voi 

koskea sekä tuen saajaa että tuen välittäjää. Asunnossa tarkastus saadaan toimittaa vain, jos on 

perusteltua syytä epäillä Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja säännöksiä, tätä 

lakia tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan ja tarkastus on välttämätön 



 

 

valvonnan kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi. Asunnossa tarkastuksen saa suorittaa vain 

viranomainen. 

Hallituksen esityksen 158/2002 vp sisältämän lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentissa 

asunnossa suoritettavan tarkastuksen edellytykset on määritelty samansisältöisesti, mutta 

tarkastusoikeuden yleinen ala poikkeaa jossain määrin edellisen esityksen vastaavan tarkastusoikeuden 

alasta. 
 
 
 
 
2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

Asunnossa suoritettavaa tarkastusta on arvioitava perustuslain 10 §:n 1 ja 3 momentissa turvatun 

kotirauhan suojan kannalta. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 

selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. 

Säännösehdotusten valtiosääntöisen arvioinnin osalta on huomattava, että ehdotetut 

tarkastusvaltuuksia kotirauhaan piirissä koskevat säännökset ovat aikaisemmin olleet - tosin väljemmin 

muotoiltuina - eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavina jo lausunnoissa Pe VL 46/2001 vp ja 

48/2001 vp. Tuolloin perustuslakivaliokunta katsoi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä 

olevan kummankin esityksen osalta tarkastusvaltuuksia koskevien perustuslakivaliokunnan 

huomautusten huomioon ottaminen. Lausuntojen kohteina olleet hallituksen esitykset 140/2001 vp ja 

167/2001 vp kuitenkin peruutettiin ennen kuin niistä ehdittiin antaa asiaa valmistelevasti käsittelevän 

valiokunnan mietintö. Arvioitaessa nyt käsillä olevassa asetelmassa tarkastusvaltuuksia koskevien 

säännösehdotusten perustuslainmukaisuutta ratkaisevaa on se, onko säännösmuotoiluissa otettu riittävällä 

tavalla huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan Pe VL 46/2001 vp ja 48/2001 vp esittämät 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset. 

Tuolloisten lausuntojen lähtökohtana oli perustuslakivaliokunnan vakiintunut 

lausuntokäytäntö, jonka mukaan valiokunta on katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan toimen olevan 

hyväksyttävä "rikosten selvittämiseksi", jos toimi sidotaan säännöksessä siihen, että on olemassa 

konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan. 

Valiokunta kiinnitti ensinnäkin huomiota siihen, että säännöksissä käytetyn sanamuodon 

mukaan asunnon tarkastaminen näytti olevan mahdollista minkä tahansa lain rikkomista koskevan 

epäilyn perusteella. Säännöksiä olikin valiokunnan mielestä välttämätöntä selventää niiden tarkoitusta 

paremmin vastaavaksi siten, että niistä ilmenee, minkä lainsäädännön rikkomista koskevan epäilyn 

perusteella tarkastus voidaan toimeenpanna. Tuolloin hallituksen esityksissä muotoilu oli tältä osin 



 

 

seuraava: "perusteltua syytä epäillä Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja 

säännöksiä tai lakia rikotun tai rikottavan". Nyt ehdotetuissa muotoiluissa jälkiosa on täsmentynyt 

"tämän lain tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan". Tältä osin 

säännösmuotoilu näyttäisi täyttävän perustuslakivaliokunnan lausunnossaan Pe VL 46 ja 48/2002 vp 

edellyttämän täsmennysvaatimuksen, joskin muotoilu on edelleen varsin väljä. Ongelma liittyy siihen, 

että perustuslaissa puhutaan "rikosten" selvittämisestä, joka viittaa rangaistaviin tekoihin. Sen sijaan 

pelkkä säännösten rikkomisepäily saattaa viitata myös sellaisten säännösten rikkomiseen, joita ei ole 

säädetty rangaistavaksi. Tämä liittyy siihen oikeussystemaattiseen asetelmaan, että merkittävimmät 

avustusrikokset on kriminalisoitu rikoslain 29 luvussa (5 §. Avustuspetos; 6 §. Törkeä avustuspetos; 7 §. 

Avustuksen väärinkäyttö; 8 §. Avustusrikkomus). Tosin lakiin Euroopan yhteisön yhteisen 

maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (1100/1994; ks. HE 158/2002 vp) sisältyy varsin kattava oma 

toissijaisesti sovellettavaksi tuleva rangaistussäännös (8 §). 

Toiseksi perustuslakivaliokunta edellytti lausunnoissaan Pe VL 46/2001 vp ja 48/2001 

vp perustuslain 10 §:n 3 momentin johdosta säännöksiin kirjattavaksi myös, että tarkastus voidaan 

toimittaa asunnossa vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen 

selvittämiseksi. Tämä valiokunnan esittämä formulaatio, joka valiokunnan mukaan korostaa asuntoon 

ulottuvan tarkastuksen poikkeuksellisuutta, on sellaisenaan otettu tarkasteltavana oleviin 

säännösehdotuksiin, joten tältä osin perustuslakivaliokunnan vaatimukset täyttyvät. 

Perustuslakivaliokunta asetti myös tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämisen 

ehdoksi perustuslain 124 §:ään nojautuen sen, että säännöksiin lisätään maininta siitä, että asunnossa 

tarkastuksen saa toimittaa vain viranomainen. Valiokunta viittasi siihen, että perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitettuna merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä on pidettävä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan 

perustuvaa oikeutta puuttua merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin. Oikeus toimittaa tarkastus 

myös asunnossa merkitsi tässä mielessä valiokunnan mukaan oikeutta puuttua merkittävällä tavalla 

jokaiselle turvattuun kotirauhan suojaan. Molemmat nyt tarkasteltavana olevat säännökset sisältävän 

nimenomaisen lausekkeen, jonka mukaan asunnossa tarkastuksen saa suorittaa vain viranomainen. 

Tältäkin osin ehdotukset täyttävät perustuslakivaliokunnan aikaisemmin asettamat vaatimukset. 

Yhteenvetona totean, että hallituksen esityksiin 157/2002 vp (44 § 3 mom.) ja 158/2002 

vp (5 § 1 mom.) sisältyvät tarkastuksia koskevat säännökset täyttävät käsitykseni mukaan riittävällä 

tavalla ne edellytykset, jotka perustuslakivaliokunta on vastaavaa asiaa koskevissa lausunnoissaan 

46/2001 vp ja 48/2001 vp asettanut asunnossa tapahtuvan tarkastuksen sääntelylle. Jos siis seurataan 

valiokunnan aikaisempaa tulkintakäytäntöä, ehdotetut säännökset voidaan nähdäkseni käsitellä 

eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Tosin tältä osin on huomattava, että valiokunnan 

käytännössään asettamat vaatimukset ovat jossain määrin lievempiä kuin perustuslain 10 §:n 3 



 

 

momentin sanamuodon mukainen tulkinta näyttäisi edellyttävän (ks. myös Viljanen, Perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset, 2001, s. 202-203). Periaatteellisena ongelmana voidaan tältä osin pitää erityisesti 

sitä, että tarkasteltavana olevien säännösten muotoilu ei ehdottomasti sulje pois mahdollisuutta 

tarkastuksiin sellaistenkin säännösten rikkomisepäilyjen johdosta, joiden rikkomista ole kriminalisoitu, 

mitä taas perustuslain 10 §:n 3 momentin ilmaisu "rikosten selvittämiseksi" näyttäisi edellyttävän. 


