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Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esityksiin sisältyy kiitettävän huolellinen ja tarkka käsit-

telyjärjestysanalyysi. Siinä on kuitenkin yksi vika käsittelyjärjestyslausumat 

rakennetaan oikeastaan vain yhden perustuslakivaliokunnan lausunnon varaan. 

Molempien lakien valtiosääntöoikeudellinen perusongelma on puuttuminen 

taannehtivasti varallisuusarvoisiin sopimuksiin. Hallituksen esityksissä 

päädytään tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kannalle. Lausunto nojaa 

olennaisesti vain perustuksen lausunnon 13/1986 varaan. Tuolloin oli kysymys 

avioehtosopimusten kohtuullistamisesta. Lausunnon painopiste oli se, ettei 

perustuslaki anna takautumissuojaa hyvän tavan vastaisille eikä kohtuuttomille 

sopimuksille. Perusteluille tavalliselle lainsäätämisjärjestykselle on - kuten 

hallituksen esitysten käsittelyjärjestysosille usein muulloinkin -ominaista tietty 

apologian sävy;toisen vaihtoehdon,perustuslain säätämisjärjestyksen tueksi ei 

esitetä lainkaan perusteluja,vaikka niitä olisi löydettävissä kirjallisuudesta ja 

perustuslakivaliokunnan muista lausunnoista varsin runsaasti. 

Niiltä osin kuin käsittelyjärjestystä koskevat perustelut koskevat tu-

levaisuudessa tehtäviä sopimuksia. perustelut ovat mielestäni moitteetto-

matSopimussuhteiden ehtoja voidaan säännellä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä jokseenkin vapaasti. 

Hallituksen esitysten huolellisten käsittelyjärjestysanalyysien puute on 

siinä,että yli kymmenen muuta relevanttia perustuslakivaliokunnan lausuntoa 

syrjäytetään (mm. 10/1973,3/1982,3/1983,5/1983, 21/1989,7/1990, 

7/19921,27/1991,8/1991 ja 9/1991).01en ottanut tämän lausunnon liitteiksi 

otteita erinäisistä sopimusvapautta ja taannehtivuuden problematiikkaa si-

vunneista lausunnoista sekä erään vanhemman lausuntoni, jossa totesin,kuten 

sittemmin perustuslakivaliokuntakin, että taannehtiva puuttuminen merimiesten 

työsopimuksiin oli perustuslain vastaista. 

Ennen perustuslakivaliokunnan lausuntojen läpikäyntiä lienee todettava 

muutama taustaperiaate. 

1.Sopimus vapautta ei mainita perustuslaissa. Oikeus sopimusten py-

syvyyteen valtiovallan toimenpiteitä vastaan johdetaan HM 6§:ssä säädetystä 

Suomen kansalaisen omaisuudensuojasta. 

2.Perustuslait eivät myöskään tunne eräiden muiden maiden perus-

tuslakien säätämää (rikoslain) taannehtivuuskieltoa.Suomessa on 

laintulkintateitse todettu, että taannehtivuus on eräissä tapauksissa katsottava 

perusoikeussäännöksen kieltämäksi, toisissa tapauksissa se on sallittua. Kiellet-

tyä taannehtimista on kielto säätää taannehtiva rikoslaki sekä edellä mainitusta 

omaisuudensuojasta johdettu kielto eräin varauksin puuttua taannehtivasti 

laillisessa järjestyksessä tehtyihin varallisuusarvoisiin sopimuksiin. 

3.Omaisuudensuoja koskee sanamuotonsa mukaan välittömästi vain 

yksityisiä fyysisiä henkilöitä. Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ja oi-

keuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että omaisuudensuoja ja siis myös 

sopimusvapaus koskee myös yksityisoikeudellisia juridisia henkilöitä (mutta ei 

esim.valtiota tai kuntaa).Tähän on päästy tulkinnalla, kun puututaan yhtiön tai 

muun juridisen henkilön omaisuuteen, puututaan välillisesti tällaisen 

oikeushenkilön omistajien (esim.osakeyhtiön osakkaiden),fyysis-ten henkilöiden 

omaisuudensuojaan. Nyt esillä olevat velkajärjestelyt kohdistunevat pääasiassa 

velkojan ja pantinhaltijan asemassa oleviin oikeushenkilöihin, pankkeihin, 

vakuutusyhtiöihin ja muihin velanantajina toimiviin oikeushenkilöihin. 
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Tulkintalinja huomioon ottaen myös tällaisten velkojien omaisuudensuojaa on 

johdetusti pidettävä omaisuudensuojan piirissä. 

* * * 
 

On mielenkiintoista, että käsillä olevat lakiehdotukset tuovat nyt en-
simmäisen kerran useita keskeisiä siviilioikeudellisia ja prosessioikeudellisia 
instituutioita perusoikeusturva-analyysin kohteeksi.Perustuslakivalio-kunnassa 
on suhteellisen harvoin arvioitu siviilioikeuden perusinstituutioi-den 
valtiosäännönmukaisuutta (merkittävä poikkeus oli juuri kohtuullistaminen). 

 

Eräitä perustuslakivaliokunnan lausunnoista luettavissa olevia periaatteita. 
1. Taannehtiva puuttuminen sopimussuhteeseen ei saa olla oleellinen tai 

uutena poikkeuksellinen (prvl 2/1974 5/1983 ja 8/1991). 

2.Sopimussuhteeseen voidaan puuttua taannehtivasti, jos tarkoituksena on 
selventää ja täydentää voimassaolevia oikeussuhteita ilman, että aineelliseen 
oikeuteen tuodaan mitään olennaisesti uutta (prvm 3/1960). 

3.Sopimusosapuolen (tässä tapauksessa vuokranantajan) menettäessä 
taannehtivasti sopimukseen liittyvän varallisuusarvoisen edun,rikotaan HM 
6§:ssä säädettyä omaisuudensuojaa (prvl 11/1973). 

4.Mikäli taannehtivalla lailla heikennetään jomman kumman sopi-
muspuolen oikeusasemaa, laki on ristiriidassa HM 6§:n kanssa (prvl 
10/1973).Tuikinta on merkittävä siksi,ettei lausunnossa korostettu sitä,että 
toisen sopimusosapuolen heikompi taloudellinen asema oikeuttaisi vahvemman 
osapuolen aseman heikentämisen. 

5.Hyvän tavan vastaiset tai kohtuuttomat sopimukset eivät ole perustuslain 

suojaamia (prvl 18/1982). 
 

I Velkajärjestelylaki 

Lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksen ongelmallisimmat kohdat liittyvät lain 

25§:ssä säädettyyn velkajärjestelyyn. Se mahdollistaa taannehtivan puuttumisen 

mitä moninaisimpiin varallisuusarvoisiin sopimuksiin. Puuttumiset ovat usein 

toisen sopijapuolen, velkojaosapuolen oikeusasemaa heikentäviä. Tosin erinäisiä 

"lieventäviäkin asianhaaroja" on, kuten hallituksen esityksen perusteluissa 

todetaan. Tällaisia ovat mm. ne myönteiset seuraamukset, joita velkojalle saattaa 

järjestelystä tai saneerauksesta koitua.Sopimuksen muuttaminen velkojan 

vahingoksi voi joissakin tapauksissa olla velkojan taloudellisen kokonaisedun 

mukaista. 

Syvällisimpiä taannehtivia puuttumisia merkinnevät päätökset joilla alennetaan 

luottokustannusten maksuvelvollisuutta ja ennen kaikkea mahdollisuudet 

alentaa maksamatta olevan velan määrää sekä mahdollisuus kokonaan poistaa 

velan maksuvelvollisuus. 

Myös takausvastuuseen puuttuminen on ongelmallista esim. tapauksessa 

jossa on taattu velka olosuhteissa joissa takauksen saaja on tiennyt, että velan 

ainoana vakuutena on takaajan asunto. Takausvastuun järjestely tulee kuitenkin 

ajankohtaiseksi vain "kohtuuttomien seuraamusten estämiseksi", joten se 

mahtunee vuoden 1983 lausunnon linjan puitteisiin. 

Vakuusvelkasuhteiden muutokset joilla velkoja estetään muuttamasta 

rahaksi velan vakuutena oleva omaisuus, taannehtivasti ja sopimusehtojen 

vastaisesti,on lain ongelmakohtia. 
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Kysymyksessä olevat velaksiantosopimukset saattavat olla ja ilmeisesti 

useimmiten olivatkin, täysin sopimuksentekoaikana voimassa olleen 

lainsäädännön mukaisia. On samaten ilmeistä,että alennus- ja 

vapautusmahdollisuuden piiriin tulevia sopimuksia ei yleisesti ottaen voida pitää 

mitenkään kohtuuttomina ehtojensa puolesta. Aivan vastaavansisältöiset 

sopimukset pysyvät sellaisinaan voimassa jos velallinen on vakavarainen. 

Alentamis- ja vapauttamisvalta tulee siten kohdistumaan taannehtivasti 

voimassaoleviin sopimuksiin, jotka kaikissa suhteissa olivat sopimuk-

sentekoaikana ja ovat yhä lainmukaisia ja moitteettomia. 

Vaikka hallituksen esityksessä laajasti kuvataan sitä,miten velkajärjestely 

usein on myös velkojan edun mukaista, silti saattaa olla tapauksia jolloin 

velanhoitokulujen leikkaaminen, velan alentaminen ja velasta vapaut-taminenvoi 

olla jyrkästi velanantajan etujen ja intressien vastaista. Tällainen järjestely 

koituisi siis toisen sopijapuolen eduksi toisen kustannuksella. 

Yksityisten velkojen kohdalla velkajärjestely ilmeisesti melko usein 

merkitsisi sitä, että tappioita kärsii taloudellisessa mielessä vahvempi osapuoli eli 

yleensä pankki. Jos tätä näkökulmaa korostetaan, tullaan tilantee-seenjossa ehkä 

on uskottavaa käyttää hallituksen esityksen kohtuullistamisanalogiaa. 

Kohtuullistamisanalogia ei kuitenkaan sellaisenaan sovi velkajärjeste-

lyyn.Järjestelyn kohteiksi joutuvat sopimukset tuskin ovat nykykäsityksen 

mukaan kohtuuttomia.Voidaan siis esittää argumenttina tavallisen lainsää-

tämisjärjestyksen puolesta se,että velkajärjestely kohdistuu sopimussuhteessa 

vahvempaa,velkojaosapuolta vastaan heikomman osapuolen eduksi.Tämä ei 

kuitenkaan aina ole itsestään selvää.Saattaa olla takaajia, pantinhaltijoita ja 

yksityisiä luotonantajia jotka ovat taloudellisessa suhteessa lähes yhtä heikossa 

asemassa kuin velkajärjestelyn suosima velallisosapuoli. 

Kannanotto käsittelyjärjestykseen. 

Perustuslakivaliokunnan tulkinnoissa taannehtiva puuttuminen sopi-

mussuhteeseen toisen sopijapuolen vahingoksi on todettu pääsääntöisesti pe-

rustuslain vastaiseksi.Vain kohtuuttomiin ja hyvän tavan vastaisiin puuttu-

miseen on suhtauduttu sallivasti.Samoin on sallittu vähäiset tarkennukset. 

Sopimussuoja koskee yhtäläisesti sopimussuhteen kumpaakin osapuolta. 

Taannehtivasti ei oikeusjärjestykseen tulisi tuottaa olennaisesti uusia elementtejä 

(prvl 3/1960 jal3/1986). 

Velkajärjestelyn tuottamat mahdollisuudet puuttua - tosin kyllä tuo-

mioistuimen päätöksin,mikä on osaltaan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
puolesta puhuva seikka - sopimussuhteisiin,on rakenteellisesti kokonaan uusi 
ilmiö suomalaisessa sopimusjärjestelmässä ja varallisuusoikeudessa. 
Järjestelmän rakenne sekä velkojan että velallisen samoin kuin pantinhalti-jan 
kannalta muuttuu olennaisesti. Muutoksella mahdollistetaan puuttuminen 
laillisessa järjestyksessä tehtyihin sopimuksiin.Jos velallinen ei olisi 
vähävarainen,velkoja saisi saatavansa maksetuksi ja sopimusta noudatettaisiin 
kirjaimellisesti.Hyvässä uskossa toiminut velanantaja tulee vastaisuudessa tietyn 
jatkuvan riskin alaiseksiivelallinen osoittautuu vähävaraiseksi muttei 
maksukyvyttömäksi seurauksin,että velkajärjestelyn seurauksena velkojalle 
syntyy taloudellisia menetyksiä. 

Kaikki nämä seikat huomioonottaen en katso,että kohtuullista-misanalogia 
olisi riittävän vahva argumentti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
puolesta.Kohtuullistamiseen liittyi vahva oikeudenmukaisuusaspekti. On 
ymmärrettävää,että lainsäätäjä ei anna suojaa kohtuuttomuuksille.Velka-
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järjestelyyn ei liity tällaista oikeudenmukaisuusaspektia (joka liittyy hyvän-tavan 
vastaisten sopimusten kieltoon ja kohtuullistamiseen).Perusteet velkajärjestelyn 

käytölle ovat lähinnä sosiaali- ja elinkeinopoliittisia. 
Velkajärjestelylain säätäminen taannehtivat säännökset sisältävänä 

merkitsisi siis mielestäni poikkeamista perustuslakivaliokunnan tulkintalin-
joilta.Sopimusvapauden suoja kaventuisi jossain määrin. 

Oikeudellista estettä tulkintalinjan muutokselle ei tietenkään ole.Jo 
kohtuullistamisen hyväksyminen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä to-
teutettavaksi merkitsi kavennusta perinteisesti erittäin vahvaan sopimusva-
pauden suojaan taannehtivia puuttumisia vastaan.Muutos merkitsisi vain si-
tä,että sallittavan taannehtivuuden alaa laajennettaisiin sosiaali- ja elinkei-
nopoliittisin perustein. 

 
 

 

Yrityssaneerauslaki 

Hallituksen esitykseen yrityksen saneerausta koskevaksi laiksi liittyy 

pääosin samoja oikeudellisia ongelmia kuin velkajärjestelylakiinkin.Myös 

Yrityssaneerauslaki mahdollistaa taannehtivan puuttumisen varallisuusar-voisiin 

sopimussuhteisiin velallisen eduksi ja velkojan vahingoksi. 

Yrityssaneeraus mahdollistaisi taannehtivasti sen,että luottokustan-nuksia 

ja velan määrää alennettaisiin velkojien enemmistön sitä kannattaessa , mutta 

yksityisen kohteeksi joutuvan velkojan sitä vastustaessa. 

Yrityssaneerauksena ei ehkä esiinny yhtä vahvana kuin edellisessä laissa 

sopijapuolten mahdollinen taloudellinen epätasapaino.Sekä velallisyritys että sitä 

velkova yritys saattavat olla taloudellisesti lähes yhtä heikossa asemassa.Laki ei 

siis ainakaan kaikissa tapauksissa toimisi heikomman sopijapuolen eduksi 

vahvemman kustannuksella.Näinhän saattoi olla asianlaita 

velkajärjestelyssäjossa kärsivänä osapuolena on esim.varakas pankki. 

Yrityssaneerauslaki sisältää velkajärjestelyä koskevaan hallituksen 

esitykseen verrattuna sitäkin enemmän valtiosääntöoikeudellisia taannehti-

vuusongelmia. 

1.Hallituksen esittämällä muutoksella työsopimuslakiin otettaisiin säännös 

jonka mukaan saneerausmenettelyn yhteydessä olisi mahdollista kz tisanoa 

työntekijän työsopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla.vaikka 

irtisanomisaika tai työsopimuksen kestoaika muuten olisi pitempi. Ilmeises-ti 

tähän säännökseen on sovellettavissa niitä periaatteita joita perustuslaki-

valiokunta esitti katsoessaan,että laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 

oli HM 6§:n vastaisesti taannehtiva. 

2.Yrityssaneerauslain 5 luvun nojalla saneerauksen kohteeksi joutuvalle 

yrittäjälle voidaan määrätä erittäin pitkälle meneviä yritystoiminnan harjoittamis-

, käyttö- ja realisointirajoituksia sekä oikeustointen suoritta-miskieltoja. 

3.Lain 35 §:n mukaan oikeustoimljoka voisi peräytyäjos sanee-

rausmenettelyn sijasta olisi haettu konkurssia.voidaan peräyttää saneeraus-

menettelyn yhteydessä vastaavin perustein kuin takaisinsaannista konkurssi-

pesään säädetäan.Kysymyksessä on taannehtiva puuttuminen sinänsä lain-

mukaisessa järjestyksessä suoritettuihin oikeustoimiin.Pääosassa takaisin-

saantitapauksista on kysymys yrityksistä epäoikeudenmukaisella tavalla joko 

siirtää varallisuutta pois konkurssimenettelystä tai suosia jotain velko-
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jaa.Useissa takaisinsaantitapauksissa (Konkurssisäännön 46§) mainitaan 

konkurssivelallisen vilpillisyys.Näissä tapauksissa mielestäni valtiosääntöoi-

keudellisia ongelmia ei esiinny. Tapaus on rinnastettavissa sääntöön jonka 

mukaan hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia sopimuksia voidaan jälkikäteen 

muuttaa.Ne eivät nauti sopimusvapauden suojaa.Muutostoimivalta voidaan 

säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Takaisinsaantiperusteiden joukossa on kuitenkin sellaisiakin joissa 

vilpillistä mieltä tai tarkoitusta ei ole säädetty takaisinsaannin edellytyksek-

si.Tällaisia ovat esim.e.kohdan sääntöjonka mukaan ennenaikaisesti takaisin 

maksettu velka voidaan palauttaa konkurssipesän varallisuuteen. Myös eräät 

puolisoiden väliset oikeustoimet sekä lahjat voidaan sisällyttää tähän kategoriaan. 

Takaisinsaannin merkitsemää takautuvaa puuttumista sopimussuhteisiin 

ja oikeustoimiin yleensä ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ja sopimusvapauden 

kannalta arvioitu.Takaisinsaanti-instituutio on hallitusmuotoa vanhempi. 

Nyt esillä oleva oikeustointen peräyttämismahdollisuus yrityssanee-

rausmenettelyn yhteydessä merkitsee huomattavaa takautuvaa puuttumista 

voimassa oleviin sopimussuhteisiin ja joskus oloissa jolloin sopimukseen tai 

muuhun oikeustoimeen ei ole liittynyt vilpillisyyttä,velkojien edun vahin-

goittamistarkoitusta,kohruuttomuutta tai hyvän tavan vastaisuutta.Sopimuk-sen 

tai muun oikeustoimen vilpittömässä mielessä toiminut edunsaaja menettää 

sinänsä oikeudellisesti suojatun edun peräytystuomiolla.Kun takaisinsaanti 

konkurssipesään on täysin vakiintunut oikeusinstituutio,ei sen käyttöalan 

laajentamista yrityssaneeraukseen kuitenkaan voine pitää omaisuudensuojan 

vastaisena.Tosi kuitenkin on,että jos yrityssaneeraus onnistuu,yritys pääsee 

jaloilleen ja vaurastuu,peräytettyjä lainmukaisessa järjestyksessä alkujaan 

syntyneitä etuja ei palauteta. 

5.Tuomioistuin ja selvittäjä saavat merkittävää päätösvaltaa ja myö-
tämääräämisvaltaa (läsnäolo toimielimissä) yrityksen toiminnassa.Järjestely 
merkitsee yrittäjän toimivapauden rajoittamista ja omaisuuden käyttörajoituksen 
säätämistä.Näitä valtuuksia on siten arvioitava sen mukaan,rajoitta-vatko ne 

kohtuullisella ja oikeuskulttuuriin soveltuvalla tavalla omistajan käyttövapautta. 
Jos toimivaltuuksia verrataan konkurssihallinnon toimivaltuuksiiii,ne ovat 

siihen nähden kuitenkin lieviäjoten oikeuskulttuurille vieraita toimivaltuuksia ei 
oltane säätämässä. 

ö.Pantin palauttamisvelvoite on pantinhaltijan oikeusasemaa heikentävä 
toimenpidejtällöin kuitenkin pantin etuoikeusasema säilyyjoten ristiriitaa HM 
6§:n kanssa ei syntyne. 

7.Takautuva poikkeaminen vuokrasopimuksiin lain 27§:n mukaisesti on 
sekin sopimusvapauden ja vahingonkorvausoikeuden kannalta mielen-
kiintoinen.Tällöinhän maksetaan vain "kohtuullinen korvaus",ei täyttä korvausta 
aiheutuvasta vahingosta. 

 

 

Säätämisj ärj estys 
 

Takautuva puuttuminen varallisuusoikeudellisiin sopimuksiin velkojan tai 

pantinhaltijan tahdon vastaisesti ja hänelle taloudellista tappiota aiheuttavalla 

tavalla,on mielestäni yrityssaneerauslain osana arvioitava samaan tapaan kuin 

velkajärjestelylain yhteydessä.Kysymyksessä on merkittävä sopimusvapauteen 

puuttuminen tavallajoka on oikeusjärjestyksessäm-me aivan uusi.Lain ja HM 
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6§:n suhteen arvioinnin kannalta on kuitenkin huomattava,että yrityksen 

konkurssi on kait yleensä velkojien kannalta saneeraustoimia kielteisempi 

vaihtoehto.Tämä näyttäisi puhuvan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

puolesta.Jos saneerauslakia ei säädettäisi,velkojat kokisivat entistä suurempia 

menetyksiä.Ongelmallisia ovat lähinnä tapauk-setjoissa saneeraus 

onnistuu,velallinen vaurastuu,mutta velkoja on menettänyt osan tai koko 

saatavansa joka on perustunut täysin lainmukaiseen sopimukseen. 

Konkurssimahdollisuudesta huolimatta taannehtiva velkojen määrän 

alentaminen - jos se toteutetaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä -

merkitsee aikaisemmasta tulkintakäytännöstä poikkeavaa puuttumista sopi-

musvapauteen. 

Konkurssin mahdollisuus toisaalta yhtiömuotoisen yrityksen,toi-saalta 

yksityishenkilön osalta johtavat mielestäni taannehtivuuden kannalta toisistaan 

poikkeaviin päätelmiin.Yksityishenkilön konkurssinkin jälkeen hänen velkojansa 

voivat jatkaa perimistoimia.Sensijaan oikeushenkilömuo-toisen yrityksen suhteen 

konkurssi käytännössä merkitsee varsinkin etuoikeudettomille velkojille saatavan 

tosiasiallista ja lopullista menetystä. 

Selvin HM 6§:n kannalta merkityksellinen puutuminen sopimusvapauteen 

on työsopimuslain muutosjoka mahdollistaa taannehtivan huononnuksen 

sovittuun irtisanomisaikaan tai työsuhteen pituuteen. 
 

 

Ilkka Saraviita 

Liite.Viittauksia sopimusvapautta sivunneisiin perustuslakivaliokunnan 

lausuntoihin. 
 

Lausunto 2/1974 laista asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista 

väliaikaisista rajoituksista.Asuntolainan maksamisen jälkeenkin omistajaa 

koskevat rajoitukset vuokralaisen eduksi jäivät voimaan eli omistajan 

toimintavapaus olisi rajoitetumpi kuin vuokranantajan yleensäja tämä tuli 

vaikuttamaan voimassaoleviin vuokrasuhteisiin. 

-valiokunta katsoi,ettei kysymyksessä ole "oleellinen tai uusi tahi 
poikkeuksellinen lainanantajan ja lainansaajan oikeussuhdemuutos (rajoitusten 
voimassaoloaika piteni lainanmaksuhetkestä koko laina-aikaan) .Lisäksi järjestely 
oli voimassa vain noin vuoden.Järjestely sisälsi vuokranantajan kannalta hänen 
sopimusvapautensa huonontamiseen liittyviä "lieventäviä 
asianhaaroja".Taannehtivanakin laki voitiin säätää tavallisena lakina. 

Samassa yhteydessä käsitelty aloite sisälsi selvästi taannehtivan hei-
kennyksen sopimusehtoihinjoten aloite oli säädettävä poikkeuslakina. 

 

 

Ls.5/1981 kalastuslainsäädännön uudistamisesta 

Kalastusalueen vuokraaja sai oikeuden vuokrasopimuksen uudistamiseen 
siinäkin tapauksessa,että vuokranantaja ei enää halua vuokrata aluet-
ta.Kyseessä oli taannehtiva sopimusvapauteen puuttuminen .Tavallaan siis 
muutettiin vuokrasopimuksen vuokra-aikaa koskevaa kohtaa taannehtivasti 
niin,että toisin kuin alun perin tarkoitettiin ,vuokra-aika jatkuisi.Laki oli 
kirjoitettu tähän muotoon vaikka tarkoituksena oli vain etuoikeuden antaminen 
uudessa vuokrasuhteessa. Lain sanamuoto oli muutettava vastaamaan 



8 
perustelujajotta se voitiin säätää tavallisena lakina joka ei taannehtivasti 
puuttunut sopimussuhteen sisältöön. 

Lain 132§:ssä oli toinen taannehtiva puuttuminen voimassa oleviin 
sopimuksiin. Voimassa olevan vuokrasuhteen katkaiseminen katsottiin taan-
nehtivaksi perustuslain vastaiseksi puuttumiseksi vuokrasuhteeseen. 

 

Lausunto prvl 5/1978 vp yksityisten valtionapulaitosten toimiehto-
sopimuslainsäädännöksi.Lausunnossa todettiin sopimusvapauden perustus-
lainsuoja. 

 

Prvm 3/196Q vp.ehdotus huoneenwokralaiksi: "Lakiehdotus merkitsee 

taannehtivana varsin syvälle käyvää kajoamista voimassa oleviin huo-

neenvuokrasuhteisiin (vuokran antajan vahingoksi).Meillä vallitsevaksi 

tunnustetun oikeusperiaatteen mukaista kuitenkin on,ettei uusi laki saa 

muuttaa tai järkyttää sitä ennen voimassa olleen lain pohjalla syntyneitä oi-

keussuhteita,^' edes sosiaalilainsäädännön tai sosiaalisista näkökohdista vaikutteita 

saavan lainsäädännön alalla.Toisaalta ei sanottua oikeusperiaatetta voida tulkita 

niin ahtaasti ettei se sallisi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 

taannehtivillakin säännöksillä selventää ja täydentää voimassa olevia 

oikeussuhteita,ellei siten aineelliseen oikeuteemme tuoda mitään olennaisesti uutta. " 

(kursivointi IS) .Taannehtivan puuttumisen voimassaolevaan sopimussuhteeseen 

katsottiin edellyttävän VJ 67§:n käsittelyjärjestystä. 
 

Prvl 11/1973 vp.huoneenvuokralain muuttaminen vuokranantaja oli 
menettämässä taannehtivasti vuokrasopimukseen liittyvän varallisuusarvoi-sen 
edun,mikä katsottiin HM 6§ vastaiseksi. 

 

Prvl 10/1973 :"Niin oikeuskirjallisuudessa kuin lainsäädännössäkin 
vallitsevaksi hyväksytyn oikeusperiaatteen mukaan uusi laki ei saa muuttaa tai 
järkyttää sitä ennen voimassa olleen lain pohjalta syntyneitä oikeussuh-
teita.Mikäli uudella lailla heikennetään varallisuutta koskevan sopimuksen 
jomman kumman sopimuspuolen oikeusasemaa,olisi laki hallitusmuodon 6§:ssä 
olevan omaisuudensuojasäännöksen kanssa ristiriidassa olevana saatettavissa 

voimaan vain perustuslain säätämisjärjestyksessä tapahtuneen käsittelyn 
jälkeen." (alleviivaus IS).Koska kuitenkin kyseessä oli hyvän tavan vastaisten tai 
kohtuuttomien sopimusehtojen eliminointi,taannehtivuus oli sallittua tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.Sellaiset ehdot eivät nauti perustuslain suojaa. 

 

Prvl 18/1982,Ounasjoen erityissuojelu.Kun puututtiin jo ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin joita ei voitu pitää 
hyvän tavan vastaisina tai kohtuuttominani laki säädettävä VJ 67§:n mukaisessa 
järjestyksessä: "Vallitsevaksi tunnustetun oikeusperiaatteen mukaan uusi laki ei 
saa muuttaa tai järkyttää sitä ennen voimassa olleen lain pohjalla syntyneitä 
olosuhteita. Tavallisella lailla ei voida puuttua jo ennen lain voimaantuloa 
tehtyihin sopimuksiin perustuviin oikeussuhteisiin,ellei kysymyksessä ole hyvän 
tavan vastaisena tai muutoin kohtuuttomana pidettävä oikeussuhdejolloin 
kohtuuttomien tai hyvän tavan vastaisten sopimusehtojen vaikutusten 

poistaminen on mahdollista tavallisella lailla. "Lailla puututtiin taannehtivasti 
koskivoiman käyttöä koskeviin sopimuksiin käyttöoikeuden omistajan oikeuksia 
kaventavasti ja taannehtivasti joten laki vaati VJ 67§:n säätämisjärjestyksen. 
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Viittaus sopimussuhteiden loukkaamattomuuteen sisältyi lausuntoon 

4/1990 KyrÖnjoen suojelusta: "Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu 

(esim. 3/1982),että vain pemstuslamsäätämisjärjestyksessä annettavalla lailla 

voidaan puuttua ennen lain voimaantuloa tehtyihin yksityisoikeudellisiin 

sopimuksiin, joita ei voida pitää hyvän tavan vastaisina tai kohtuuttomina." 
 

Lausunnossa 2/1991 (Maaseutuelinkeinolain muuttaminen) kirjoitettiin:" 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen,varallisuusoikeudellisten oikeustointen ja 

niiden ehtojen pysyvyyttä koskevan tulkintakäytännön mukaan (esim.PeVL 

13/1986 vp ja 3/1982) pääsääntönä - joskaan ei poikkeuksettomana - on se,että 

uusi laki ei saa muuttaa tai järkyttää sitä ennen voimassa olleeseen lakiin 

perustuen syntyneitä olosuhteita.Tämä tulkintakäytäntö pohjautuu 

hallitusmuodon 6§:ssä turvattuun omaisuudensuojaan". 
 

Lausunnossa 8/1991 (ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelo) toistettiin 
sama säantö.Lisäksi kirjoitettiin Perustuslakivaliokunnan käytännössä on 
hyväksytty joitakin poikkeuksia edellä mainittuun pääsääntöön.Taannehtivilla 

säännöksillä on pidetty mahdollisena selventää ja täydentää voimassa olevia 
oikeussuhteita,kunhan aineelliseen oikeuteen ei näin tuoda mitään oleellisesti 
uutta (esim. Pe VL 5/1983) .Ehdotetun uuden irtisanomisperusteen säätämistä ei 
voida pitää vain nylsyistä oikeustilaa selventävänä tai täydentävänä toimena,vaan 
sen nimenomaisena tarkoituksena on olennaisella tavalla uudistaa 
merenkulkijain tvösopimu stcn xx ~ tiojirirtrjnicT\£riici-gitQ ksiinna-slusrekis teriin 

"merkittävien alusten ossltH.TCos- 

kiessaan myös jo ennen lain voimaantuloa tehtyjä työsopimuksia lakiehdotuksen 
8 § puuttuu perustuslainvastaisesti nykyisen lainsäädännön perusteella tehtyihin 
varailisuusarvoisiin oikeustoimiin" (alleviivaukset IS). 

 

Lausunnossa 9/1991 (työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muutos) 

toistettiin vanhat perusperiaatteet:" ... uusi laki ei saa muuttaa tai järkyttää sitä 

ennen voimassaolleeseen lakiin perustuen syntyneitä olosuhteita." 

Lausunnossa 13/1985 katsottiin mahdolliseksi säätää taannehtivasti 

vaiiainen neikonnus virkaehtosooimuksilla määrättyihin virkamiesten ta- 

Liite:IS:n lausunto ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloa koskeneesta 
laista. 

Herra puheenjohtaja 
 

Esillä olevan hallituksen esityksen laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluettelosta valtiosääntöoikeudellinen ongelma lienee se,että lain 8§:n nojalla 
syntyy uusi merimiehen irtisanomiskriteeri.Merkitseekö se HM 6§:n vastaista 
puuttumista voimassa oleviin sopimussuhteisiin? 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosastossa mainitaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä puoltavana seikkana se,että työntekijäin irtisanomis-
suojasta on säädetty tavallisella lailla.Tämä perustelu ei tunnu riittävältä,sil-lä 

ilmeisestikin nyt puututaan voimassa oleviin sopimussuhteisiin. 
En tiedä,rnissä muodossa merimiesten toistaiseksi voimassa olevat 

työsopimussuhteet solmitaan.Solmitaanko ne suullisesti vai kirjallisella so-
pimuksella joka sisältää maininnat irtisanomisperusteista ?Tämä ei kuitenkaan 
ole olennaista. Vaikka sopimukset tehtäisiin suullisesti tai sellaisilla kirjallisilla 
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sopimuksillajoissa irtisanomisehtoja ei luetella,sopimuksen tekemisen aikaan 
voimassa olevat lakisääteiset irtisanomisehdot tulevat osaksi 

sopimussuhdetta.Nyt esillä oleva laki muuttaa ymmärtääkseni ulkomaanlii-
kenteen kauppa-alusluetteloon merkittävillä aluksilla palvelevien merimiesten 
työsopimuksia taannehtivasti siten,että sopimusosapuolen irtisanomissuoja 
heikkenee siitä,mitä se oli sopimuksen tekoaikaan.Kuinka tällaista lainsäädäntöä 
on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava? 

 

Suomen Hallitusmuoto ei tunne perusoikeutena sopimusvapauttani -kä 

sitä olla kirjaamassa valmisteilla olevaan uuteen perusoikeusluetteloonkaan. Silti 

oikeuskirjallisuudessa ja perustuslakivaliokunnan hyvin vakaassa 

lausuntokäytännössä on painokkaasti vahvistettu sopimusvapauden kuuluvan 

perusoikeutena Suomen kansalaiselle.En selosta tässä yksityiskohtaisesti pe-

rustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä mutta liitän tähän lausuntoon joukon 

viittauksia. 

Sopimusvapauden periaate johdetaan HM 6§:ssä säädetystä omaisuu-

densuojasta. Formulointi on vaihdellut .Tuoreessa lausunnossa vuodelta 1990 

(4/1990) viitattiin lausuntoon 3/1982 jossa kirjoitettiin: 

"Vallitsevaksi tunnustetun oikeusperiaatteen mukaan uusi laki ei saa 

muuttaa tai järkyttää sitä ennen voimassa olleen lain pohjalta syntyneitä 

olosuhteita. Tavallisella lailla ei voida puuttua jo ennen lain voimaantuloa 

tehtyihin sopimuksiin perustuviin oikeussuhteisiin, ellei kysymyksessä ole hyvän 

tavan vastainen tai muutoin kohtuuttomana pidettävä oikeussuhde, jolloin 

kohtuuttomien tahi hyvän tavan vastaisten sopimusehtojen vaikutuksen 

poistaminen on mahdollista tavallisella lailla." 

Nyt käsillä olevalla lailla säädetään uusi irtisanomisperuste. Se on 

mielestäni taannehtivaa puuttumista voimassa olevaan sopimussuhteeseen toisen 

sopijapuolen, työntekijän, kannalta kielteisellä tavalla. Uuden ir-

tisanomisperusteen lisääminen sopimussuhteeseen ei poista edellä siteeratussa 

perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomuuksia 

työsopimussuhteesta. Päinvastoin, kun on tässä kuullut merimiesten edustajien 

puheenvuoroa saa helpomminkin sen vaikutelman, että merimiesten 

työsopimussuhteeseen ollaan ottamassa kohtuuton tai ainakin varsin kova tai 

ankara uusi sopimusehto. 

Jos siis seurataan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa moneen kertaan 
vahvistettua ja oikeuskirjallisuudessa hyväksyttyä HM 6§:n tulkintalinjaa,on 
päädyttävä katsomaan, että uuden irtisanomisperusteen soveltaminen 
taannehtivasti voimassa oleviin työsopimussuhteisiin on toteutettavissa vain VJ 
67§:n mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. Jos sensijaan lakia sovellettaisiin vain 
uusiin työsuhteisiin laki voitaisiin säätää tavallisena lakina. Irtisanomissuoja 
sinänsä ei mielestäni ole perustuslain turvaama. Niinpä esim. 
huoneenvuokrasääntely voidaan purkaa tulevien vuokralaisten 

osalta.Perustuslaki ei takaa abstraktista sopimuksen pysyvyyden suojaa. 
Ne sopimukset, joihin nyt säädettävä irtisanomismahdollisuus puhtaasti 

taloudellisista syistä ja työantajan intressissä kohdistuu, on tehty olois-sajolloin 
työntekijäosapuoli lähti siitä, että työsuhdeturva on koko sopimuskauden 
se,miksi se oli sopimushetkellä merimieslakiin kirjoitettu. Vaikka olisi tehty 
suullisia sopimuksia keskustelematta irtisanomissuojasta tai laadittu kirjallinen 
sopimus joka ei mainitse irtisanomisehtoja, ne on kuitenkin pakottavina lain 
säännöksinä edellytettävä osaksi syntynyttä sopimussuhdetta. Tätä suhdetta 
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muutetaan siten sopimuskaudella ja siksi taannehtivasti toisen sopijapuolen 
vahingoksi. 

 

 

 

Ilkka Saraviita 


