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Herra puheenjohtaja

Käsillä oleva hallituksen esitys on perusratkaisultaan perusoikeusjärjes-
telmää vahvistava.

HM 7 § sisältää ehdottoman (lakivarauksettoman) oikeuden liikkua
maassa vapaasti. Hallituksen esityksellä kumotaan konkurssisäännöstä kohta,
joka selvästi on ristiriidassa tämän säännöksen kanssa.

Maastapoistumiskielto.

Konkurssisääntöä (joka on nimestään huolimatta lakitason säädös) muut-
tavan lain 38 §:n nojalla konkurssivelallinen voidaan tuomioistuimen päätöksellä
määrätä maastapoistumiskieltoon. HM 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus lähteä
maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oi-
keudenkäynnin varmistamiseksi. Säännöstä tarkoittaneessa hallituksen esityk-
sessä (HE 309/1993 s.51) todettiin, että maastopoistumisrajoituksiin oikeuttava
luettelo on tyhjentävä (lisäksi rangaistuksen täytäntöönpano ja asevelvollisuuden
suorittaminen). Sen sijaan perusteluissa ei selosteta yksityiskohtaisemmin, mitä
oikeudenkäynnin varmistaminen tarkoittaa.

Maastapoistumiskielto on voimassa 38,1 §:n mukaan enintään siihen asti,
kun velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi. Toisin sanoen oikeu-
denkäynti jatkuu (lainvoimaiseen konkurssituomioon saakka)vielä kiellon voi-
massaolon päätyttyäkin. Niin ollen tämä turvaamistoimenpide voi olla voimassa
vain oikeudenkäynnin aikana konkurssiprosessin alkamisesta lukien. Toimenpi-
teen voimassaoloajan on koko ajan vireillä oikeudenkäynti, joten järjestely on
mielestäni sopusoinnussa HM 7,2 §:n kanssa.

Myös HM 6 §:ssä säädetty " muun" vapaudenmenetyksen tuomioistuin-
käsittelypakko toteutuu.

Valituskielto.
HM 16, 1 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvolli-

suuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö-
elimen käsiteltäväksi. Jokaisella on myös oikeus viivytyksettömään käsittelyyn.

Viimeksi mainittu edellytys toteutuu nyt esillä olevassa tapauksessa 38
§:n 3 momentin kiireellisen käsittelyn vaatimuksella. Toisaalta sama säännös si-
sältää maastapoistumismääräystä koskevan valituskiellon. Tämän sijasta sääde-
tään, että velallinen saa ilman määräaikaa kannella päätöksestä. HM 16,1 §:n
kannalta merkittävää on se, voidaanko kantelua pitää riittävänä
oikeusturvatienä.1

HM 16 § ei sisällä ehdotonta oikeutta saada asiansa valitusteitse ylem-

1 Säännöstä tarkoittaneessa hallituksen esityksessä (HE 309/1993 s. 74) juuri valituskiellot todettiin oikeusturvan
kannalta ongelmallisiksi. Asiayhteydestä on ehkä pääteltävissä, että tarkoitettiin tapausta, jossa valituskielto koski
hallintoviranomaisen antamaa päätöstä.



3

män tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen arvioitavaksi.

Ymmärtääkseni kantelu tehdään ylemmälle tuomioistuimelle. Edelleen
ylempi tuomioistuin voinee määrätä, ettei päätöstä saa panna täytäntöön ennen
kanteluasian loppuun käsittelemistä. HM 16,1 § ei säädä siitä prosessilajista,
jossa asia on käsiteltävä. Kantelu on valitusta vähätehoisempi oikeusturvakeino.
Lienee kuitenkin katsottava, että kantelu ylemmälle tuomioistuimelle on riittävä
oikeusturvatie edellyttäen, että kanteluinstanssilla on edellä mainitut toimi-
valtuudet. Toisin sanoen tarkoitetaan OK 31 luvussa säädettyä kantelua ja eri-
tyisesti 1 §:n 4 kohdassa säädettyä oikeudenkäyntivirhettä. Saman luvun 4 §:n 3
momentin mukaan ennen kanteluasian lopullista ratkaisua voidaan määrätä, ettei
tuomiota voida toistaiseksi panna täytäntöön. 6 §:n nojalla tuomiovirheen
tapauksessa päätös voidaan myös poistaa. Kantelun välityksin voidaan siis karsia
selväpiirteiset virheet, mutta muilta osin kanteluinstanssin harkintavalta on hyvin
rajoitettu.

Kanteluinstanssin rajoitettu toimivalta merkitsee sitä, ettei esim. hovioi-
keus hevin voi ryhtyä tutkimaan sitä, ovatko 38 §:n 1 momentissa säädetyt "to-
dennäköiset syyt" olemassa. Kantelun ongelmallisuutta lisää se, että päätös voi-
daan 1 momentin nojalla määrätä kiireellisissä tapauksissa tulemaan voimaan
heti ja velallista kuulematta.

Maastapoistumiskiellon tallennus poliisin tietojärjestelmään.

38,3 §:n mukaan poliisille on annettava tieto passin luovutusvelvoitteesta
ja maastapoistumiskiellosta. Rajavartio- ja tulliviranomaiset saavat oikeuden
tutustua näihin rekisteröityihin tietoihin. Laki ei näköjään sisällä säännöstä täl-
laisen rekisteritiedon poistamisajankohdasta, mikä näköjään on ristiriidassa yk-
sityisyyden suojaa koskevien perustuslakivaliokunnan lausuntojen kanssa.
Asiasta tulisi säätää lakitasossa (vert. PeVL 7/1997). En kylläkään saanut selvää
siitä, tarkoitetaanko poliisin tietojärjestelmällä poliisin henkilörekisterejä. Niitä
tarkoittavan lain 24, 2 §:n asetuksenantovaltuus todettiin em. lausunnossa HM 8
§:n 1 momentin vastaiseksi.

Ilmoittautumisvelvollisuus on jossain määrin henkilökohtaista vapautta
rajoittava velvoite. Velallisen on ilmoitettava pesänhoitajalle olinpaikkansa, yh-
teystietoja ja oltava tarvittaessa pesänhoitajan tavoitettavissa. Mitä viimeksi
mainittu velvoite käytännössä merkitsee, on epäselvää. On ajateltavissa, että
säännös velvoittaa asumaan tai oleskelemaan joissain määrätyssä paikassa. Tämä
puolestaan voisi olla ristiriidassa liikkumisvapauden kanssa.

Mielestäni kyseessä on kuitenkin niin vähäinen vapaudenrajoitus
(ilmoittautumisvelvoitteena), että se voidaan säätää tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä, etenkin, jos tavoitettavissaolovelvoite tavalla tai
toisella määriteltäisiin hallituksen esitystä tarkemmin.
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Turvaamistoimet (kuten takavarikko) on mielestäni kirjoitettu perusoi-
keusjärjestelmään soveltuvalla tavalla. Myös passin myöntämiskielto ja sen
luovuttamisvelvoite ovat perusoikeusjärjestelmään soveltuvia, sillä olennainen
asia tässä yhteydessä on maastapoistumiskieltoa koskeva sääntely. Passihan on
oikeastaan pelkästään henkilöllisyystodistus.

50 b §:ssä tarkoitettu selvitys saattaa olla valtiosääntöoikeudellisesti on-
gelmallinen. Sinänsä tuo selvitys voi sisältää velallisen yksityisyyden suojan
kannalta hyvin olennaista tietoa. En saanut esityksestä selkoa siitä, onko tämä
selvitys julkinen asiakirja ja miten sen tiedot tallennetaan. Velallisen yksi-
tyiselämän suojan (mm. konkurssin syyt, "välikädet", velallisen yhteisö-,
omistus- ja konsernisuhteet) kannalta näistä seikoista (tallennus ja julkisuus)
olisi ehkä säädettävä lakitasossa varsinkin, kun tiedot voidaan antaa virkavas-
tuun ulottumattomissa olevalle velkojalle.

Tyydyn viittaamaan HM 8 §:n säännöksiin. Jokaisen yksityiselämä, kun-
nia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lais-
sa.

Asetuksenantovalta
Konkurssisäännön 115 §:n mukaan oikeusministeriö (nykyisin

oikeusrekisterikeskus) pitää rekisteriä konkurssiasioista siten, kuin asetuksella
tarkemmin säädetään. Tätä säännöstä ei hallituksen esityksessä sivuta, joten
tämän rekisterin perustuslainmukaisuus ei tämän hallituksen esityksen
yhteydessä näytä tulevan ajankohtaiseksi.

Taannehtivuus: perustuslainvastaista taannehtivuutta ei näköjään ole.

Liiketoimintakielto.
50, 2 b §:ssä on maininta liiketoimintakiellosta. Järjestelmää (laki

1985/1059) ei sinänsä muuteta. Perusoikeusuudistuksen jälkeen on kuitenkin
arvioitava sellaisiakin voimassaolevaa lakia muuttavan lain kohtia, jotka viittaa-
vat järjestelyihin, jotka on säädetty perusoikeusuudistuksen jälkeen.

Liitetoimintakielto liittyy usealla tavalla perusoikeussäännöstöön. Ky-
seessä on rangaistuksen ja turvaamistoimenpiteen välimailla oleva tuomioistui-
men päätös.2

HM 15 §:n nojalla jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitse-
mallaan elinkeinolla. Säännöstä tarkoittaneessa hallituksen esityksessä (HE
309/1993 s. 67, palsta 2) todettiin, että tämä oikeus ei ole rajoitukseton, vaan

2 Lakia liiketoimintakiellosta arvioitiin kotirauhansuojasäännöksen kannalta silmällä pitäen kotietsinnän
suorittamistapaa ja -valtuutta. Viittaus lausuntoihin Prvl 7/1981, Prvl 16/1982 ja Prvl 12/1984: poikkeamisesta
säädettävä lailla ja vain tärkeän yleisen edun sitä vaatiessa. Vain virkavastuulla ja pakkokeinoja voi käyttää vain poliisi
virka-apuna. Liiketoimintakielto oli osittain rangaistukseen rinnasteinen turvaamistoimenpide. Myös
taannehtivuusproblematiikkaan kiinnitettiin huomiota.

Prvl 12/1985
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säännöksessä käytetty ilmaus "lain mukaan" oikeuttaa rajoittamaan tätä

oikeutta. Esitykseen sisältyneessä esimerkkiluettelossa ei mainittu
liiketoimintakieltoa. Katson että, vaikka liiketoimintakielto rajoittaakin
elinkeinovapautta, kysymyksessä on toisaalta rangaistuksen luontoinen päätös ja
toisaalta merkittävän yhteiskunnallisen edun vaatima toimi, joten
kieltojärjestelmä ei sellaisenaan ole hallitusmuodon vastainen. Asiallisesti
perusoikeuksia rajoittavia kriminalisointeja voidaan säätää tavallisella lailla.

Liiketoimintakiellosta säädetään laissa liiketoimintakiellosta (1059
/1985). Laki säätää tämän toimenpiteen käyttöedellytyksistä (1 ja 2 §). Tätä lakia
tarkastellessaan valiokunta totesi sen olevan vain muodollisesti taannehtiva.
Valiokunnan lausunnon jälkeen hallitusmuotoon on tullut nimenomainen
taannehtivuuskielto ( 6 a §).

Em. lain mukaan tarkemmat säännökset liiketoimintakielloista pidettä-
vistä rekistereistä annetaan asetuksella (A liiketoimintakieltorekisteristä,
1985/1060). Määräys merkinnän poistamisesta sisältyy asetuksen 5 §:ään =
kiellon voimassaolon päätyttyä. Perustuslakivaliokunta on edellä viitatuissa
lausunnoissa katsonut, että mm. rekisterimerkinnän poistamista tarkoittavien
säännösten tulisi olla lakitasossa.

Muilta osin liiketoimintakieltoa koskeva järjestelmä näyttäisi olevan pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta moitteeton (taannehtivuuskielto ja oikeus
muutoksenhakuun). Alkuperäinen laki oli - kuten jo todettiin - teknisluontoisesti
taannehtiva. Kun laki tuli voimaan 1986 eli yli kymmenen vuotta sitten, tuo
teknisluontoinen taannehtivuuskaan ei voine käytännössä tulla enää kysymyk-
seen.

HM 6 §:n mukaan vain tuomioistuin voi määrätä rangaistuksen, joka si-
sältää vapaudenmenetyksen. Jos liiketoimintakielto luonnehditaan vapaudenme-
netyksen (sanan laajassa merkityksessä) sisältäväksi rangaistukseksi, Liiketoi-
mintakiellosta annettu laki näyttää kattavan tämän edellytyksen.

Ilkka Saraviita

Liite / viittauksia Perustuslakivaliokunnan lausuntoihin
Elinkeinovapaus, delegointi, säännöstely, omaisuuden suoja

Hallituksen esityksessä 81/1996 laiksi ampuma-aseista ja ampumatar-
peista annetun lain muuttamisesta tahdottiin saada aikaan kansalliset säännökset,
joita neuvoston ao. direktiivit edellyttivät. Esityksen säätämisjärjestysperuste-
luissa viitattiin hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin säännökseen, jonka tarkoi-
tuksena on, että elinkeinon harjoittamisen oikeudellisista rajoituksista säädetään
lailla. Merkittävä osa ampuma-aseisiin, ampumatarvikkeisiin ja aseen osiin liit-
tyvistä kaupallisista toiminnoista olisivat luvanvaraisia, ja eräistä seikoista sää-
dettäisiin asetuksella.



6

Valiokunnan kannanotot

Ampuma-aseiden hallussapitoon ja kauppaan ja vastaaviin toimintoihin
kohdistuvat sääntelyt, kuten luvanvaraistaminen, rajoittavat ampuma-aseiden
vapaata käyttöoikeutta ja asianomaisten luovutuskompetenssia omaisuuteensa
nähden. Tällaisten sääntelyiden taustalla vaikuttavat kuitenkin sellaiset tärkeät ja
vahvat yhteiskunnalliset intressit, jotka huomioon ottaen omaisuuden perus-
tuslainsuojan ei ole katsottu asettavan yleisiä esteitä esimerkiksi
luvanvaraistamiselle.

Onkin olennaisempaa arvioida hallitusmuodon uuden 15 §:n 1 momen-
tista käsin, nimen omaan siltä osin kuin tässä perustuslainkohdassa säädetään jo-
kaisella olevan oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elin-
keinolla. Perusoikeusuudistukseen johtaneen hallituksen esityksen perustelujen
mukaan (HE 309/1993 vp s. 67/11) elinkeinon harjoittamisen vapauteen kohdis-
tuvista rajoituksista "ehkä ongelmallisin on elinkeinon harjoittamisen luvanva-
raisuus" Perusteluissa todettiin osan luvanvaraisuuksista perustuvan asetuksen
tasoisiin säännöksiin, minkä vuoksi asiaa koskevan lainsäädännön uudistamisen
tavoitteena on ollut luvanvaraisuuden vähentäminen ja elinkeinotoiminnan
sääntelyn hierarkkisen tason nostaminen asetuksesta lain tasolle. Näillä perus-
teilla on katsottava, että hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin mainitun säännöksen
mukainen pääsääntö on elinkeinovapaus ja että poikkeuksellisesti luvanva-
raisuuskin on mahdollinen, mutta siitä on aina säädettävä lailla.

Vaatimus luvanvaraisuuden säätämisestä lain tasolla tarkoittaa sitä, että
elinkeinovapauden rajoittamisvaltaa ei saa delegoida lakia alemmalle säädösta-
solle. Tältä kannalta on merkittävää, että laissa säädettävät
perusoikeusrajoitukset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia ja että rajoitusten
olennainen sisältö, kuten luvanvaraisuuden laajuus ja edellytykset, ilmenee
laista.

Lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentti sisälsi 7-kohtaisen
valtuutussäännöksen asetuksenantajan hyväksi. Momenttia on kohta kohdalta
arvioitava hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin kannalta. 1- 3 kohdat sisälsivät
lähinnä ongelmattomia teknisluontoisia seikkoja ja määritelmäkysymyksiä.

Ampuma-asepassia koskeva säännös oli ongelmaton.

PeVL 15/1996
-----------------------------------

Rekisteröinnin perusteista säädetään ehdotuksessa riittävän täsmällisesti
laissa. Erityisen arkaluontoisten tietojen rekisteröintiä rajoittaa 5 §:n 4 momentti,
joka kieltää tallettamasta rekisteröitävän henkilökohtaisista ominaisuuksista
tietoa sisältävää DNA-tunnistetta. On riittävää, että tietosuojavaltuutettu voi
pyynnöstä tarkastaa rekisteritietojen lainmukaisuuden (poliisin henkilöre-
kisterilain 15,2 §). Rekisteröinnin tavoitteena on edistää rikosten selvittämistä,
mikä on sekä yhteiskunnan että rikoksen uhrin kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Ehdotus on näiltä osin sopusoinnussa HM 8,1 §:n kanssa. Ehdotuksessa ei ole
säännöksiä tunnisteiden säilytysajoista, joten asia
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jäisi em. laissa olevan asetuksenantovaltuuden varaan. Poliisin henkilörekisteri-
laki säädettiin ennen perusoikeusuudistuksen voimaantuloa, vaikkakin laki tuli
voimaan vasta perusoikeusuudistuksen jälkeen. Perusoikeusuudistuksen voimas-
sa ollessa valiokunta on todennut, että talletettujen tietojen säilytysajat kuuluvat
HM 8.1 §:ssä säädetyn lailla säätämisvaatimuksen piiriin. Tätä vastaavasti va-
liokunta katsoo, että edellytyksenä lakiehdotuksen 6 luvun 5 §:n käsittelemiselle
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä on säätää lain tasolla tietojen poistamises-
ta rekistereistä.

Asiasta voidaan säätää pakkokeinolain 6 luvun 5 §:ssä. Ongelmaksi jää
poliisin henkilörekisterilaissa olevan asetuksenantovaltuuden
perustuslainvastaisuus. Tämä tilanne voidaan tässä yhteydessä tietenkin korjata
kyseistä lainkohtaa täydentämällä. Lakisystematian kannalta tulisi kuitenkin
selvittää, olisiko selkeämpää sijoittaa DNA-tunnisteiden tallentamista koskevat
säännökset poliisin henkilörekisterilakiin, jolloin pakkokeinolakiin tulisivat vain
säännökset DNA- tunnisteiden määrittämisestä.

PeVL 7/1997
---------------------------

Valiokunta viittasi kertomusvuonna voimaantulleeseen perusoikeusuu-
distukseen ja HM 46 §:n säännökseen, jonka mukaan oikeuskanslerin tehtäväksi
asetettiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien valvonta. Valiokunta oli mietin-
nössään 25/1994 edellyttänyt, että näitä seikkoja arvioidaan kertomuksessa
omana jaksonaan. Niin oli tehtykin, joskin siinä määrin suppeasti, että valio-
kunta edellytti jakson olevan ainakin keskeisten tulkintaratkaisujen osalta hiukan
laajempi kuin kannanottojen otsikkotyyppinen tiivistelmä.

Valiokunta totesi, että suhtautuminen voimassa olevan lainsäädännön pe-
rustuslainmukaisuuden arviointiin on perusoikeusvalvonnan erityiskysymys.
Perusoikeussäännösten suora sovellettavuus tuomioistuimissa puoltaa
lainallisuusvalvojien tietynlaista pidättyvyyttä. Toisaalta saattaa ilmetä
tapauksia, joissa perustuslakivaliokunnan omaksuma tulkinta on niin
yksiselitteinen, että se toimii ohjeena yleisemminkin. Tällöin laillisuusvalvojien
tulee toimia oma-aloitteisestikin, jotta muualla lainsäädännössä olevat
samanlaiset sääntelyt saatetaan sopusointuisiksi perusoikeuksien kanssa.
Valiokunta viittasi lausuntoonsa 8/1995, jonka mukaan henkilörekistereihin
talletettujen tietojen säilytysajoista säätäminen kuuluu hallitusmuodon 8 §:n 1
momenttiin perustuvan lailla säätämisen vaatimuksen piiriin. Tätä käsitystä
seuratessaan valiokunnan oli lausunnossaan 7/1997 todettava
perustuslainvastaisuus eräässä juuri ennen perusoikeusuudistuksen voimaantuloa
säädetyssä laissa.

PeVM 1/1997
----------------------------------------





Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 13.5.1997 KELLO 10
HE 49/97 vp laiksi konkurssisäännön ja konkurssipesien
valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ehdotuksen ainoa säätämisjärjestystä koskeva kysymys näyttää liittyvän maastapoistumiskieltoa

koskeviin säännöksiin konkurssisääntöön ehdotetuissa uusissa 6 a §:ssä ja 38 §:ssä. Niiden mukaan

tuomioistuin voi tietyissä tilanteissa määrätä, ettei velallinen saa poistua maasta.   Kielto voi olla

voimassa enintään siihen asti, kun velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi.

Kieltopäätöksestä ei saa valittaa. Velallisella on kuitenkin ilman määräaikaa oikeus kannella

päätöksestä.

Maastalähtemisoikeutta koskevaa perustuslain säännöstä on muutettu vuoden 1995 perusoi-

keusuudistuksessa (969/17.7.1995). Uuden HM 7,2 §:n mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta.

Tähän oikeuteen voidaan lainkohdan mukaan säätää "välttämättömiä rajoituksia

oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka

maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi." Perusoikeusuudistukseen johtaneessa

hallituksen esityksessä ja asiassa annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä ei säännöstä

laajemmin käsitelty (HE 309/93 vp; prvm 25/94 vp). Tässä yhteydessä merkittävinä seikkoina

voidaan pitää lähinnä vain esityksen perusteluissa (s. 51) olevaa mainintaa siitä, ettei

oikeudenkäyntitermillä säännöksessä viitata vain rikossyytteen käsittelyyn, sekä sitä, että

perustuslakivaliokunta ehdotti säännöstä tiukennettavaksi niin, että sanonta "voidaan lailla

rajoittaa" korvattiin sanonnalla "voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia".

Lakiehdotuksessa tarkoitettu maastapoistumiskielto on sisällöltään selvästi ristiriidassa HM 7,2

§:n alussa tarkoitetun maastalähtemisoikeuden kanssa. Ratkaisevaksi tässä muodostuu se,

voidaanko katsoa, että ehdotetut rajoitukset (rajoittamisvaltuudet) ovat "välttämättömiä...

oikeudenkäynnin ... varmistamiseksi".   Vaikka konkurssimenettelyä ei ehkä kokonaisuudessaan

olekaan syytä luonnehtia oikeudenkäynniksi, tapahtuu mm. ehdotuksen 38 §:ssä tarkoitettu



pesäluettelon oikeaksi vahvistaminen tuomioistuimessa. Minusta kytkennät juuri tuomioistuimessa

tapahtuviin toimiin ja ylipäätään tuomioistuimen osuus konkurssimenettelyssä on sellainen, että

ehdotuksen 38 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden voidaan katsoa olevan 7 HM 7,2 §:ssä tarkoitetulla

tavalla toimia "oikeudenkäynnin... varmistamiseksi". Minusta on myös täysin mahdollista pitää HM

7,2 §:n mielessä yleensä välttämättömänä maastolähtemis-kieltoa, joka on ehdotuksen 38 §:ssä

sidottu kolmeen rajoittavaan edellytykseen: todennäköisiä syitä epäillä, että poistuu maasta, ja että

laiminlyö ko. ilmoittamis- ja vahvistamisvelvoitteet. Yhdessä kohdassa tämän

välttämättömyyskriteerin täyttymistä voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena.

Ehdotetun 17 §:n mukaan maastapoistumiskieltoa 6 a §:n 1 momentin 1) kohdassa ja 38 §:ssä

koskevat säännökset eivät koske ainoastaan velallisena olevaa luonnollista henkilöä, vaan myös

eräitä oikeushenkilön päätöksentekoon liittyviä henkilöitä. Ehdotetun 17 §:n 1 momentin lopussa ko.

säännöksen soveltamiselle on asetettu aikaraja sikäli, että säännöksen soveltamispiiriin voivat tulla

vain henkilöt, jotka ovat olleet ko. asemassa oikeushenkilön päätöksenteossa konkurssihakemuksen

tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Säännöksen 2 momentissa tätä aikarajaa ei ole, vaan

tuomioistuin voi ulottaa mm. maastapoistumiskiellon henkilöihin, jotka ovat olleet ko. asemassa

"aikaisemmin". Lainkohdan väljyyttä lisää myös se, että tuomioistuin voi ulottaa ko. rajoitukset

myös henkilöihin, jotka ilman muodollista asemaa ovat "tosiasiallisesti" johtaneet ko.

oikeushenkilön toimintaa tai hoitaneet sen hallintoa tai omaisuutta. Vastaava tosiasialliseen

vaikutukseen kiinnitetty rajoittamisvaltuus koskee myös luonnollisen henkilön toimintaa johtaneita

tai hänen omaisuuttaan hoitaneita.

Kun kysymyksessä on tuomioistuimelle annettu valta rajoittaa konkreettisesti perusoikeutta,

voidaan tapaa, jolla rajoituksen kohteeksi saatettavissa olevien henkilöiden piiri on tässä osoitettu,

pitää erittäin väljänä. Toisaalta on tietysti huomattava, että myös 17 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden

kohdalla vaaditaan 38 §:n alussa asetettujen edellytysten täyttymistä. Tästä huolimatta voidaan

hyvin kysyä, täyttääkö lakiehdotus kaikkien 17 §:ssä tarkoitettujen tilanteiden osalta HM 7,2 §:ssä

tarkoitetun välttämättömyysedellytyksen. Ehkä tätäkin painavammin on aihetta kysyä, täyttääkö

lakiehdotus näiden "aikaisemmin" ja "tosiasiassa" kriteerien osalta ne täsmällisyys- ja

tarkkarajaisuusedellytykset, joita perusoikeuksiin puuttumiselle on valiokunnassa - mm. em.

mietinnössä prvm 25/94 vp - asetettu.



Hallituksen esityksen perustelujen alussa on maastapoistumiskiellon yhteydessä viitattu myös YK: n

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklaan ja Euroopan

ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 2 artiklaan. Edellisen sopimuksen mukaan

jokaisella on oikeus lähteä mistä tahansa maasta ja tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain milloin se on

välttämätöntä "valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen ("order public") yleisen

terveydenhoidon tai moraalin tahi muiden oikeuksien ja vapauksien takia...". Jälkimmäinen artikla

on sisällöltään hyvin samankaltainen, mutta siinä rajoituksilta edellytetään, että ne ovat

"välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa” mm. "yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi”. En

ole ehtinyt kunnolla paneutua näiden artiklojen soveltamiskäytäntöön Minusta kuitenkin vaikuttaa

siltä, että artiklat jättävät tällaisessa asiassa kansalliselle lainsäätäjälle niin paljon harkintavaltaa,

että nyt 6 a §:ssä sekä 38 §:ssä ja 17 §:ssä ehdotetut tuomioistuimen päättämisvallat eivät joudu

ristiriitaan näiden artiklojen kanssa. Tässä voidaan myös viitata erääseen Matti Pellonpään lyhyeen

toteamukseen hänen Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan kirjansa viime vuonna

ilmestyneessä uudessa painoksessa (Helsinki 1996, s.479). Hän toteaa em. neljännen lisäpöytäkirjan

osalta mm.: "Esimerkiksi passin epääminen rikossyytteen perusteella ja konkurssiprosessissa olevan

liikkumisvapauden rajoittaminen on mahdollista 2(3) artiklan perusteella." - Vaikuttaa siten siltä,

että ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta ei ole estettä antaa laissa ehdotetunkaltaisia säännöksiä.


