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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 20.10.2006 klo 10.00

Asia: Hallituksen esitys 148/2006 vp laeiksi eräiden maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja
saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien
muuttamisesta

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta

Lakiesityksessä ehdotetaan siirrettäväksi lailla eräiden maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalojen lainat ja
saamiset Valtiokonttorin hoidettavaksi. Kysymys on olennaisilta osiltaan nyttemmin jo kumottuihin, yleensä maa-ja
metsätalouden erilaisiin tukijärjestelmiin liittyvistä saamisista. Lukumäärältään suurin ovat metsänparannusluotot (HE
148/2006 vp s. 18/1). Siirrettävien lainojen ja saamisten ehdot säilyisivät pääosin ennallaan. Lamojen korkoja ja
viivästyskorkoja yhdenmukaistettaisiin samoin kuin lainojen ja saamisten hoidosta perittäviä hoitomaksuja.

Valtion saamiset perustuvat velkasopimuksiin tai niitä tosiasiassa vastaaviin hallintopäätöksiin. Velallisen
oikeusaseman näkökulmasta velkasopimusten olennaisimmat ainesosat ovat velan takaisinmaksuun, korkoon sekä
velanhoidon kustannuksiin liittyvät ehdot. Sopimusten sitovuus ilmenee velkasuhteissa niissä ehdoissa, joiden
mukaisesti saadut velat on maksettava korkojen kanssa takaisin. Lakiesitys tulisi voimaan siten, että se vaikuttaisi
myös nyt voimassa olevien lainojen ja saamisten ehtoihin. Velallisten suoritusvelvollisuuksiin eli
takaisinmaksuaikoihin, korkoihin ja velan hoitomaksuihin kohdistuvaa taannehtivaa puuttumista lainsäädännöllä on
syytä arvioida velallisten omaisuudensuojan kannalta.

2. Lakiesityksen arviointi perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erityisesti velan hoitomaksujen
taannehtivuuden kannalta

Perustuslakivaliokunnan käytännössäkin vahvistuneen linjauksen mukaisesti omaisuuden perustuslainsuoja turvaa
myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. Kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei
kuitenkaan ole ehdoton. Tällaista puuttumista on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa (ks.
esim. PeVL 21/2004 vp s. 3/1 ja siinä mainitut kannanotot). Keskeisenä näkökohtana on velkasuhteen osapuolten
luottamuksensuoja ja sen mukaiset velkasuhteen oikeudelliseen perustaan kohdistuvat perustellut odotukset. Tämä
oikeudellinen perusta muodostuu osaltaan erikseen sovituista velkasuhteen ehdoista mutta osaltaan myös
lainsäädännöllä tai vakiintuneella viranomaistoiminnalla vahvistetuista toimintalinjoista. Siksi en pidä tässä
lausunnossa esitetyn perusoikeusarvioinnin kannalta ratkaisevana tai erityisen merkittävänä näkökohtana juridista
kysymystä siitä, onko tapahtunutta lainoitusta pidettävä julkisoikeudellisena hallintotoimintana (ja lainanhoitoa
vastaavasti julkisoikeudellisena suoritteena) vai yksityisoikeudellisena luottosopimuksena (ks. HE 148/2006 vp s.
25/n - 26/1).
Lähtökohtana voidaan pitää, että taannehtivan puuttumisen on oltava perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. Sääntelyn on myös oltava välttämätöntä tämän hyväksyttävän tarkoituksen
saavuttamiseksi sekä otettava oikeasuhtaisesti huomioon eri tahojen intressit.



Lakiesityksen perustavoitteena on turvata maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan valtionlainojen ja
myyntihintasaamisten takaisinperinnän jatkuvuus uudistamalla niiden perintäjärjestelmä. Samalla tavoitellaan
perinnän taloudellista tehostamista keskittämällä perintä yhdelle viranomaiselle. Lisäksi yhdenmukaisuus valtion
saamisten hoidossa laajentuisi maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan luottoihin. Näitä tavoitteita voidaan pitää
hyväksyttävinä. Niiden taustana olevat yhteiskunnalliset tarpeet eivät kuitenkaan painavuudeltaan ole kovin
merkittäviä. Tämä näkökohta vaikuttaa erityisesti suhteellisuusvaatimukseen ja merkitsee konkreettisesti sitä, että
velallistahon intresseihin puuttumisen on jäätävä vähäiseksi.

Taannehtivuuden asianmukaisuusharkinnassa on merkitystä myös sillä, onko ehdotettu muutos välttämätön
tavoitteena olevan tarkoituksen saavuttamiseksi. Hallituksen esityksessä on kuvattu nykytilaa ja muutoksen syitä.
Erityisen tärkeänä seikkana tässä suhteessa on se hallituksen esityksessäkin mainittu seikka (HE 148/2006 vp s.
20/11), että luottojen perintäjärjestelmän epäyhtenäisyys aiheuttaa riskin siitä, että valtion saamisten perinnässä
muodostuu epäyhtenäisiä käytäntöjä. Ottaen huomioon maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja
saamisten hoitamisesta huolehtivien viranomaistahojen lukuisuus (ks. HE 148/2006 vp s. 19), tämän tavoitteen
saavuttaminen muilla keinoin, esimerkiksi hallinnollisella ohjauksella, ei vaikuta toimivalta vaihtoehdolta.

Tämän lakiesityksen osalta olennaisin perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten harkinta kohdistuu siihen, onko
sääntely suhteellisuusvaatimuksen mukaista. Kuten hallituksen esityksessä 1. lakiesityksen 23 §:n yksityiskohtaisissa
perusteluissa on kuvattu (HE 148/2006 vp s. 34-36), lainan hoidon kustannusten kattamiseksi Valtiokonttorilla olisi
oikeus kantaa velallisilta korvausta lainan hoidosta. Tämä säännös koskisi taannehtivasti myös useita lakiesityksellä
siirrettäviä maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan valtion saamisia. Hallituksen esityksessä on tältä osin
arvioitu perusoikeusjärjestelmänkin näkökulmasta asianmukaisesti, ettei "pitkään maksuttomasti hoidetulle saamiselle
ole täysin ongelmatonta" asettaa tässä vaiheessa maksua (HE 148/2006 vp s. 35/11). Kysymys olisi velkojan eli
valtion yksipuolisella toimella asettamasta lisärasituksesta velallistaholle. Kun tällainen maksun asettaminen
tapahtuisi lainsäädännöllä, merkitsisi se olennaista taannehtivaa puuttumista luottosuhteen perustaan velallistahon
vahingoksi ja velallistahon luottamuksensuojan mukaisia perusteltuja odotuksia vahvasti loukaten. Kysymyksessä
olevien luottojen tukiluonteisuus ja valtion tosiasiallinen monopoliasema luotonantajana aiheuttaa sen, että loukkausta
ei tässä suhteessa olennaisesti vähennä se, että maksu määräytyisi kustannusperusteisesti.

1. lakiesityksen 23 §:ään sisältyy tästä syystä toinen momentti, jossa on poikkeus maksullisuudesta. Poikkeuksen
mukaan velalliselle ovat maksuttomia erikseen luetelluissa tilanteissa syntyneet lainat. Luettelossa mainitut lait ovat
sellaisia, joiden perusteella annettujen saamisten tarkoituksena ovat olleet elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt.
Poikkeussäännös toteuttaa tältä osin asianmukaisesti suhteellisuusvaatimusta. Tosiasiassa omaisuudensuojaan
puuttumista ei poikkeuksen kattamalta osin tapahdu lainkaan.

Lakiesityksen 23 §:n 2 momenttiin sisältyvä poikkeussäännös on yksityiskohtaisen tarkka. Siinä luetellaan nimeltä
mainiten lait, joiden perusteella annettuja luottoja maksuttomuus koskisi. Kysymyksessä kuitenkin on
omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmasta pääsääntöisestä

toimintalinjasta eli siitä, että mainittujen perusoikeuksien suojaamaan oikeusasemaan ei taannehtivasti puututa.
Sen vuoksi säännöksen luetteloon olisi nähdäkseni syytä lisätä 9) -kohta, jossa täydentävästi mainittaisiin
lakiluettelon muodostamiseen käytetyt yleiset perusteet. Näin vältettäisiin tilanne, jossa luettelosta puuttumista
käytettäisiin sellaisenaan perusteena luoton maksullisuudelle; juridiikassa on usein tapana tulkita
poikkeussääntöjä suppeasti. Nykytilanteen viranomaistahojen lukuisuuden ja viranomaiskäytäntöjen
vaihtelevuuden vuoksi ei voida pitää poissuljettuna tai edes kovin epätodennäköisenä, että nämä yleiset
perusteet voisivat täyttyä jonkin muunkin kuin luettelossa mainitun lain perusteella myönnetyn luoton osalta.
Asia on tärkeä silloin, jos maksuttomuudesta on tällaisissa olosuhteissa muodostunut vakiintunut
viranomaiskäytäntö.

Lakiesityksen 23 §:n 2 momentin täydentäminen kuuluu luontevasti erityisvaliokunnan tehtäviin.
Perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta olisi riittävää esimerkiksi seuraavan kaltainen ehto:

23 § 2 momentti 9) -kohta: Muuhun sellaiseen lakiin, jonka tarkoituksena on ollut tai on
elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt eikä velan hoidosta ole peritty maksua.



3. Yhteenveto

Valtion saatavien perinnän tehostaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä yhdenmukaiset käytännöt ovat
hyväksyttäviä, joskaan eivät kovin vahvoja perusteita lakiesitykselle. Sääntelylle ei ole yhtä selkeitä ja toimivia
vaihtoehtoja näiden hyväksyttävien tarkoitusten saavuttamiseksi, koska nykyisin luotoista huolehtivia
viranomaistahoja on lukuisia ja niiden omaksumat käytännöt vaihtelevat. Sääntelyssä on myös otettu
oikeasuhtaisesti huomioon velallistahon omaisuudensuoja rajoittamalla velanhoidon maksullisuutta sellaisten
luottojen osalta, joiden perusteena ovat olleet elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt. Lakiesityksen luoton
maksullisuutta koskevien säännösten säätäminen taannehtivaksi esitetyssä muodossaan ei edellytä
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan vahvistamiseksi yleiset
perusteet olisi kuitenkin syytä mainita 1. lakiesityksen 23 §:n poikkeussäännöksessä omana erityisenä
kohtanaan.
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viite Hallituksen esitys HE 148/2006 vp. valtion saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi Asia LAUSUNTO

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ

Hallitus on antanut esityksen HE 148/2006 vp laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan
lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia
koskevien lakien muuttamisesta. Esityksessä on pidetty tarpeellisena, että säätämisjärjestyksestä hankitaan
perustuslakivaliokunnan lausunto.

Esityksessä on kysymys maatalousministeriön hallinnonalan kahden eri viranomaisen sekä lääninhallitusten
hoidettavina olevien valtion saamisten ja lainojen keskittämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi, koska näiden
saamisten ja lainojen hoitamisessa käytetty tietojärjestelmä vanhentuu ja on tarpeen korvata uudella.
Valtiokonttorilla on tällainen tietojärjestelmä jo ja se on sopeutettavissa myös maa-ja metsätalousministeriön
hallinnonalan lainojen hoitoon.

Perintäjärjestelmän muutos on tarkoitus toteuttaa siten, että Valtiokonttori hoitaisi maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen lainoja jo tietopalvelukeskuksen toimivallan lakkaamisesta 1.5.2007 alkaen vanhalla
tietojärjestelmällä ja siirtyisi käyttämään uutta järjestelmää niiden osalta 1.1.2008 alkaen. Maanmittaustoimistojen
ja lääninhallitusten perittävinä olevat lainat ja saamiset siirrettäisiin aikaisintaan 1.1.2008. Siirto toteutettaisiin
kuitenkin kaikilta osin loppuun vuoden 2008 aikana.

Laina-aikaiseen hoitoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin kokonaan lääninhallituksilta Valtiokonttorille. Samoin
maanmittauskonttorien tehtävät siirtyisivät pääosin Valtiokonttorille. Maanmittauskonttoreille ja metsäkeskuksille
jäisi enää eräitä lainan ja saamisten siirtoja koskevia tehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen lainanhoitoon liittyvät tehtävät lakkaavat maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (667/2006) nojalla 1.5.2007 alkaen
Maaseutuviraston perustamisen myötä. Mainitun lain siirtymäsäännöksen mukaan eräiden lainojen ja
myyntisaamisten osalta tehtävien siirtämisestä tietopalvelukeskukselta Valtiokonttorille säädetään erikseen. Tästä
säädettäisiin ehdotetulla uudella lailla. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jäisi edelleen myyntihintasaamisten
siirtoihin, irtisanomiseen, vakuuksien hoitoon ja velkasaneerauksiin liittyviä tehtäviä.

Tavoitteena on yhdenmukaistamalla perimiskäytäntöjä taata velallisille yhdenmukainen kohtelu, turvata
järjestelmän toimivuus ja edistää perinnän taloudellisuutta.

Esityksessä on lähdetty siitä, että ehdotetut muutokset pysyivät sekä asetuksenantovaltuuksien että perustuslailla
suojattujen oikeuksien osalta perustuslain rajoissa. Ehdotettuun uuteen lakiin sisältyy säännöksiä, joita on tarkoitus
täsmentää valtioneuvoston asetuksella. Joidenkin tehtävien menettelytavoista ja niitä hoitavista viranomaisista
säädettäisiin myös valtioneuvoston asetuksella. Täsmennykset koskisivat menettelyjä.
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Muutettavia lakeja koskevissa asetuksenantovaltuuksissa voimassa oleviin säännöksiin sisältyvät
asetuksenantovaltuudet on säilytetty muuten ennallaan, mutta valtuus säätää asetuksella on täsmennetty valtuudeksi
säätää valtioneuvoston asetuksella ja ehdotuksessa laiksi maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain
muuttamisesta maa- ja metsätalousministeriölle annettu valtuus määrätä maa- ja vesialueiden ostamisesta,
vaihtamisesta ja luovuttamisesta käypää hintaa vastaan on ehdotettu muutettavaksi valtuudeksi säätää asiasta
valtioneuvoston asetuksella. Uudet asetuksenantovaltuudet muutettavaksi ehdotetuissa laeissa koskisivat
menettelytapoja. Osassa niistä siirrettäisiin kumottujen lakien nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä annettuja
menettelytapoja voimassa oleviin lakeihin siten, että ne kuitenkin koskisivat kumottujen lakien nojalla syntyneitä
saamisia tai myönnettyjä lainoja.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin muuttaa menettelytapoja koskevia säännöksiä myös silloin, kun ne on sisällytetty
kauppa-ja velkakirjojen ehdoiksi.

Kolttalakiin sisältyisi edelleen valtuus valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävin perustein määrätä kolttalain
36 ja 37 §:ssä säädettyjen tilanteiden lisäksi valtion myyntihintasaaminen ja valtionlaina maksettavaksi osaksi tai
kokonaan takaisin yhdessä tai useammassa erässä, jos velallinen on menetellyt 38 §:ssä säädetyin tavoin vilpillisesti tai
luovuttanut kiinteistön, jättänyt noudattamatta suunnitelmaa tai jos tila on myyty ulosottotoimin tai jos velallinen ei ole
noudattanut kauppa- tai velkakirjassa asetettuja ehtoja. Valtuudet sisältyvät voimassa jo voimassa olevaan lakiin.
Lainkohtaa ei ole ehdotettu muutettavaksi esimerkiksi siten, että nyt koltta-asetuksen (133/1997) 31 ja 32 §:ään
säännökset olisi sisällytetty sellaisinaan lakiin.

Tässä hallituksen esityksessä tarkoituksena on ollut ainoastaan säätää toimivaltaisista viranomaisista. Muutokset
tukijärjestelmissä tai niitä koskevassa lainsäädännössä on tietoisesti jätetty syrjään. Esitystä valmisteltaessa selvitettiin
tosin mahdollisuutta yhtenäistää tukijärjestelmiä ehdoiltaan, mutta tämä todettiin aikataulusyistä mahdottomaksi ja osin
myös tukijärjestelmien tarkoituksen vastaiseksi. Yhdenmukaistamisen kohteeksi jäivät ainoastaan korot, joille on
ehdotettu yhdenmukaista enimmäiskorkoa. Käytännössä korkokattokin tulee koskemaan nykyisellä korkotasolla hyvin
vähäistä määrää korkoja.

Lisäksi maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin
säännös minimisteriön määräyksenantovaltuudesta muutettiin asetuksenantovaltuudeksi, koska perustuslain 80 §:ään ei
enää sisälly valuuttaa antaa ministeriön määräyksillä normeja pykälään sisältyvistä seikoista.

Sen sijaan kolttalain muutosta takaisinperintäsäännösten osalta ei sisälly ehdotukseen, koska maa- ja
metsätalousministeriön tarkoituksena on uusia hallinnonalansa keskeinen lainsäädäntö siten, että se täyttäisi
perustuslain edellyttämät vaatimukset sellaisina kuin ne perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä ilmenevät.
Lainsäädännön uusiminen kattaa myös maaseutuelinkeinojen rahoitusta koskevat säännökset. Uusiminen on tarkoitus
toteuttaa keskeisiltä osin vuoden 2007 aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että ehdotetut muutokset ovat pääosin neutraaleja velallisen aseman suhteen.
Korkoja koskevat muutosehdotukset alentaisivat nyt perittävää korkoa. Ainoa ehdotus, jossa voidaan katsoa, että
velalliselle tulee maksu, jota nyt ei peritä, koskee maanmittauslaitoksen hoitamien lainojen ja saamisen hoitomaksun
perinnän alkamista. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, ettei ehdotus sinänsä tältäkään osin tuo varsinaisesti
muutosta itse lainsäädäntöön. Muutoksen tavoitteena on ainoastaan selkeyttää lainsäädäntöä ottaen huomioon, ettei
kyseisistä lainoista ja saamisista nykyisen käytännön mukaan ole maksua peritty, vaikka valtion maksuperustelain
nojalla maksullisuuden voitaneen katsoa ulottuneen myös näihin tehtäviin. Ulottamalla hoitomaksun perintä myös
näihin lainoihin metsänparannuslainojen ohella yhdenmukaistettaisiin valtion maksupolitiikkaa ja velallisten asemaa
keskenään.

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI ERÄIDEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALAN LAINOJEN JA SAAMISTEN SIIRTÄMISESTÄ VALTIOKONTTORIN
HOIDETTAVAKSI SEKÄ SIIRRETTÄVIÄ LAINOJA JA MYYNTIHINTASAAMISIA
KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 148/2006 VP)

1. Esityksen lähtökohdista

Esityksessä ehdotetaan eräiden maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja myyntihin-tasaamisten
hallinnoinnin siirtämistä Valtiokonttorin hoidettavaksi. Näin voidaan yhtenäistää perintään liittyviä
toimintaperiaatteita ja edistää siten kansalaisten yhdenvertaisuutta. Esityksen lähtökohdat ovat sinänsä
kannatettavia. Esityksen perustelujen mukaan kyse on pääsääntöisesti sellaisista valtion antolainaus- ja
tukijärjestelmistä, jotka ovat jo suljettuja eli joiden nojalla ei enää myönnetä uusia lainoja tai muodosteta uusia
saamisia. Tämäkin osaltaan tukee ehdotettua järjestelyä. Toisaalta tämä myös edellyttää tiettyjen velallisen
asemaan liittyvien seikkojen sääntelyä nyt ehdotetussa laissa (laki eräiden maa-ja metsätalousministeriön
hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi, jäljempänä lakiehdotus), sillä
kyseessä olevia lainoja ja saamisia koskeva lainsäädäntö on pääosin melko iäkästä ja sen vuoksi oletettavasti
paikoin aukollista ja puutteellista.

2. Toimivallan siirto

Lakiehdotuksen tarkoituksena on, että siinä luetellut lainat ja saamiset siirretään muilta viranomaisilta
Valtiokonttorin hoidettaviksi. Lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentti toimivallan siirrosta Valtiokonttorille on
kuitenkin muotoiltu siten, että säännös jättää siirron toteuttamisen viranomaisen harkintavaltaan ("on oikeus
siirtää"). Toimivallan siirto jää lakiehdotuksessa muissakin kohdin jossain määrin avoimeksi tai epäselväksi..
Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmasta ajankohdasta,
jolloin siirto viimeistään on toteutettava. Perustelujen mukaan (s. 27) tarkoituksena on, että kaikki lainat olisi
siirretty vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäksi lakiehdotuksen 27 §:n 1 momentin voimaantulosäännöksessä
on tarkoitus säätää lain voimaantuloajankohdaksi 1.1.2007, mutta saman pykälän 2 momentin mukaan lakia
sovellettaisiin vasta 1.1.2008. Edelleen lain 19 ja 20 § tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana. Lakiehdotuksen 27 §:n 3 momentin mukaan Valtiokonttorin hoidettavaksi voitaisiin
käytännössä siirtää osa lainoista ja saamisista ns. YLS-järjestelmällä jo 1.5.2007 lähtien ja että maa-ja
metsätalousministeriö vastaisi muodollisesti lainan hoidosta maa-ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen toimivallan lakattua. Edelleen perustelujen mukaan (s. 39) toimivalta irtisanoa laina
maksuviivästyksen johdosta siirtyisi Valtiokonttorille kuitenkin jo 1.5.2007. Lakiehdotuksen 18 §:n 1 momentin
mukaan lainan irtisanomistoimi valta maksuviivästystilanteissa osoitetaan Valtiokonttorille, mutta lakia
sovellettaisiin sen 27 §:n 2 momentin mukaan vasta vuoden 2008 alusta. Lakiehdotuksen 27 §:n 3 momentissa



säädetään mahdollisuudesta siirtää maksu- ja perintätehtäviä Valtiokonttorille 1.5.2007 lukien, mutta sisältääkö
tämä myös lainojen irtisanomis-toimivallan?

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan Valtiokonttorin vastuu lainan tai saamisen hoidosta alkaisi sinä päivänä, jona laina
tai saaminen on siirretty Valtiokonttorin tietojärjestelmään. Samasta päivästä lakkaisi siirtävän viranomaisen
vastuu lainan tai saamisen hoidosta. Pykälän 2 momentin mukaan Valtiokonttorin vastuu alkaisi kuitenkin
aikaisintaan 1.1.2008 lukien.

Kaikkiaan toimivaltajärjestelyt siirtymävaiheen aikana vaikuttavat epäselviltä. Lisäksi näyttäisi siltä, että
asetuksentasolla poikettaisiin toimivaltaa koskevista laintasoisista säännöksistä.

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään muodostanut rajoja sille, missä määrin viranomaisten välinen
toimivallan siirto on valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttyä. Valiokunnan käytännössä on suhtauduttu
pidättyvästi rajoituksettomaan toimivaltasuhteiden siirtoon (PeVL 52/2001 vp) ja pidetty välttämättömänä, että
toimivaltainen viranomainen ilmenee laista yksiselitteisesti esimerkiksi asian perusoikeuskytkennän vuoksi
(PeVL 21/2001 vp) tai muuten täsmällisesti (PeVL 47/2001 vp) tai että ainakin viranomaisten
toimivaltasuhteiden lähtökohdat (PeVL 45/2001 vp) sekä toimivaltasuhteiden siirtämisen edellytykset ilmenevät
riittävän selvästi laista (PeVL 17/2004 vp, PeVL 7/2001 vp) ja ettei toimivaltaa siirtävälle viranomaiselle jää
harkintavaltaa siirron tekemisessä (PeVL 24/2006 vp).

Tämän tulkintakäytännön valossa ehdotettu sääntely näyttää jossain määrin ongelmalliselta. Vaikkakin
ehdotuksen lähtökohtana on se, että viranomaisten toimivalta siirretään suoraan lailla, mikä sellaisenaan olisikin
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmatonta, ei tämä lähtökohta kuitenkaan näyttäisi toteutuvan lakiehdotuksessa,
vaan toimivallan siirtoon jää harkintavaltaa ja Valtiokonttorin sekä muiden viranomaisten toimivaltaan
siirtymävaiheen aikana epäselvyyttä. Lisäksi asetuksentasolla säädettäisiin ilmeisesti sellaisia viranomaisen
toimivaltaa koskevia säännöksiä, joista tulisi säätää lailla. Lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin muotoilua ja
siirtymävaihetta koskevaa sääntelyä (3, 5 ja 27 §) tulisi tarkistaa siten, että ne vastaisivat ehdotettua paremmin
perustuslain 2 §:n 3 momentin vaatimuksia (julkisen vallan käytön perustuminen lakiin) ja 21 §:n mukaisen
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimuksia (lain mukaan toimivaltainen viranomainen) samoin kuin
perustuslain 80 §:n 1 momentin säännöksiä asetuksenantovaltuudesta.

3. Omaisuudensuoja

Lainojen ja saamisten ehdot säilyisivät ehdotuksessa pääosin ennallaan. Lakiehdotuksen 19 §:n ja 20 §:n mukaan
lainan korkoja ja viivästyskorkoja yhdenmukaistettaisiin eräiltä osin, mutta nämä toimet merkitsisivät korkojen
alentamista velallisen edun mukaisesti, joten toimet eivät ole ongelmallisia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

Lainojen ja saamisten hoidosta perittäviä hoitomaksuja ehdotetaan yhdenmukaistettaviksi. Perustelujen mukaan
(s. 35) nykyisin ei ole peritty lainanhoitokustannuksia maa-ja metsätalousministeriön tai maanmittaustoimistojen
hoitamista lainoista. Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentissa säädettäisiin lainan hoidon maksullisuutta koskeva
pääperiaate, josta säädettäisiin poikkeuksia pykälän 2 momentissa eräiden maa- ja metsätalousministeriön
hoitamien lainojen osalta. Näitä poikkeuksia perustellaan siten, että saamisten syntymiseen on aikanaan
vaikuttanut vahvasti elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt. Ehdotus merkitsisi käytännössä, että ainakin
lakiehdotuksen 1 §:n 3 kohdassa säädettyjen, maanmittaustoimistojen hoitamien lainojen hoitokustannukset
siirrettäisiin vastaisuudessa velallisen maksettaviksi. Taloudellisia vaikutuksia koskevissa perusteluissa (s. 23)
todetaan, että lainan hoitokulujen siirtäminen velallisen maksettavaksi saattaa lisätä olennaisesti sellaisten
pienten velkojen rasittavuutta, joissa on pieni pääoma, mutta pitkä takaisinmaksuaika. Ehdotusta on tämän
vuoksi arvioitava perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan kannalta.

Velallisen velvoitetta lainan kohtuullisten hoitokustannusten maksamiseen voidaan sinänsä pitää tavanmukaisena
järjestelynä varallisuussuhteissa. Hoitokuluissa on tällöin kyse yleensä vähäisestä taloudellisesta rasitteesta.
Ehdotuksen mukaan hoitokulut määräytyisivät viranomaisen omakustannusarvon mukaisesti. Velallisen
oikeusaseman kannalta keskeistä on lisäksi sosiaalisiin syihin tai elinkeinon turvaamiseen perustuvien lainojen ja



saamisten hoidon maksuttomuus suoraan lain nojalla. Ehdotetulla tavalla kohdistuva maksuvelvoite ei siten
pääsääntöisesti muodostune velalliselle kohtuuttomaksi. Pienen pääoman ja pitkän takaisinmaksuajan lainojen
osalta esityksessä ei ole seikkaperäisiä tietoja maksullisuuden vaikutuksista. Velallisella on kuitenkin
mahdollisuus välttyä kuluilta nopeuttamalla takaisinmaksua ilman, että tämä muodostuisi taloudellisesti
huomattavan raskaaksi, joten näiltäkään osin ehdotus ei muodostu velalliselle kohtuuttomaksi eikä sen voida
muutoinkaan katsoa loukkaavan velallisen luottamuksen suojaa tai oikeutettuja odotuksia (esim. PeVL 34/1998
vp, PeVL 55/2001 vp, PeVL 5/2002 vp, PeVL 25/2005 vp).

4. Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää
määräajasta, jossa erääntyneen saamisen ulosottoa on pyydettävä. Asetuksenantovaltuutta olisi asian
perusoikeuskytkennän ja perustuslain 80 §:n 1 momentin vuoksi aiheellista täydentää pykälän perusteluissa
esitetyillä rajauksilla tilanteisiin, joissa velalliselle on kertynyt useita erääntyneitä saamisia tai erääntynyt
saaminen on huomattavan suuri.

Mainitun momentin toisen virkkeen mukaan sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään,
Valtiokonttori saisi hakea lainan tai saamisen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppaa vain,
jos erääntynyt saaminen tai laina ylittää vähimmäismäärän, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä
tarkoittaisi, että valtioneuvoston asetuksella voisi säätää korkeammat edellytykset pakkohuutokaupan
hakemiselle ja poiketa siten muussa lainsäädännössä asetetuista edellytyksistä. Vaikkakin poikkeaminen
tapahtuisi ilmeisesti velallisen eduksi, olisi kuitenkin perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisten yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta perusteltua tarkentaa laista poikkeamiseen oikeuttavaa
asetuksenantovaltuutta siten, että mainitusta vähimmäisrajasta tai sen määräytymisen perusteista säädettäisiin
lailla.

Lakiehdotuksen 12 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siitä, miten varmistetaan valtiokonttorin
edellytykset hoitaa lakiehdotuksen mukaisia tehtäviään lainajärjestelmien muutostilanteissa. Valtuutus ja sen
perustelut jättävät epäselvyyden siitä, mitä oikeastaan aiotaan asetuksella säännellä.

Lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin mukaan eräiden lainojen tai saamisten maksuhelpotuksista päättävästä
viranomaisesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Perustuslain 2 §:n 3 momentin ja perustuslain 21 §:n 1
momentin perusteella tulisi tällaisessa tilanteessa toimivaltaisen viranomaisen kuitenkin määräytyä lain mukaan.
Perustelujen mukaan (s. 30) tarkoituksena on, että toimivaltainen viranomainen olisi edelleen työvoima-ja
elinkeinokeskus, joten tämä voitaneen hyvin todeta laissakin.
Lisäksi lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden säännellä menettelyä
maksuhelpotuksia myönnettäessä sekä kerralla myönnettävien maksuhelpotusten määrästä ja tavasta.
Maksuhelpotusten hakemisesta ja myöntämisestä ei ole perussäännöksiä lain tasolla, vaan sääntely jäisi
kokonaan asetuksentasolle. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaiset yksilön oikeudet ja velvollisuudet
edellyttävät laintasoisia perussäännöksiä asiasta. Laintasoista sääntelyn tarvetta tässä asiassa korostaa myös se,
että kyse on suhteellisen vanhaan ja ilmeisen puutteelliseenkin lainsäädäntöön perustuvista lainoista ja
saamisista. Lain täydentäminen maksuhelpotusten hakemista ja myöntämistä koskevilla perussäännöksillä on
edellytys lain käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

5. Muuta

Henkilötietojen suojaa koskeva sääntely lakiehdotuksen 8-11 §:ssä ei anna aihetta huomautuksiin perustuslain 10
§:n 1 momentissa säädetyn henkilötietojen suojan kannalta.

Lakiehdotuksen 27 §:n 1 momentin mukaan lain 19 ja 20 § tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana. Perustuslain 79 §:n 3 momentin perusteella laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee



voimaan. Lain voimaantulosta voidaan säätää asetuksella vain erityisestä syystä. Perustelujen mukaan ehdotetut
korkoa koskevat muutokset edellyttävät Euroopan yhteisöjen komission tutkintaa ennen niiden voimaantuloa.
Tällä perusteella lain 19 ja 20 §:n voimaanpanolle asetuksella säädettävänä ajankohtana on katsottava olevan
perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen erityinen syy (PeVL 18/2006 vp).
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OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 20.10.2006

Asia: Hallituksen esitys n:o 148/2006 vp laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön

hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä valtiokonttorin hoidettavaksi jne.

Hallitus ehdottaa, että eräät maa-ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, maanmittaustoimistojen ja

lääninhallitusten hoidettavina olevat lainat ja myyntihin-tasaamiset siirrettäisiin Valtiokonttorin hoidettavaksi.

Muutos merkitsisi siis lainojen ja saamisten hoitoon ja perintään liittyvien tehtävien siirtämistä valtion

viranomaiselta toiselle. Tältä osin esitykseen ei liittyne valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Esityksen (4 §) mukaan lainojen ja saamisten ehdot säilyisivät siirrosta huolimatta pääosin ennallaan, mutta

joitakin muutoksia niihin lähinnä yhdenmukaisuussyistä ehdotetaan tehtäväksi. Valtiosääntöoikeudellista

merkitystä esityksessä onkin lähinnä vain niillä säännösehdotuksilla, jotka muuttavat velallisten asemaa

(negatiiviseen suuntaan) siitä, millainen se on voimassaolevan lainsäädännön ja/tai sopimusehtojen perusteella.

Sen sijaan siltä osin kuin ehdotetut muutokset vaikuttavat velallisen asemaan lähinnä positiivisesti (kuten

ehdotetut koron ja viivästyskoron alennukset, 19 ja 20 §), niitä voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti

ongelmattomina. Velkojan asemaa heikentäviä muutosehdotuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että

lakiehdotuksen tarkoittamien lainojen ja saamisten velalliset ovat pääosin luonnollisia henkilöitä ja että ainakin

osittain ko. lainojen ja niiden edullisten ehtojen tarkoituksena on ollut palvella
*>
ma

sosiaalisia tarkoitusperiä ja tukea esim. asumista ja toimeentulon hankkimista elinkeinolla. Ei ole myöskään

poissuljettua, että osalla pohjoista aluetta koskevista tukimuodoista on kytkentöjä PL 17.3 §:n kanssa, jossa

turvataan saamelaisille alkuperäiskansana oikeus ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
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Kuten tunnettua, perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasäännökseen perustuen tällaisten velallisten luottamusta

olemassa oleviin oikeussuhteisiin tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle suojaamaan ja jälkikäteisiä

heikennyksiä näihin suhteisiin välttämään. Taannehtiva puuttuminen voimassaoleviin oikeussuhteisiin tai

niiden ehtoihin uudella lailla on perustuslainmukaista ainoastaan, jos lakiehdotus täyttää perusoikeuksien

yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset.

Velallistahon näkökulmasta merkittävin lisärasite ehdotuksessa liittyy siihen, että lainanhoitokustannuksia olisi

mahdollista periä eräiden sellaisten lainojen ja saamisten osalta, joihin ei aiemmin ole tällaista velvoitetta

liittynyt (23 §). Säännösehdotuksen mukaan ko. maksu ei saisi ylittää suoritteen tuottamisesta valtiolle

aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun tarkka määrä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Maksuvel-

voitteen ulkopuolelle säännös rajaisi sellaiset nimetyt saamistyypit, joiden syntymiseen ovat merkittävästi

vaikuttaneet elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt. Nähdäkseni kyseinen sääntely täyttää lakitasoisuuden

vaatimuksen eikä voine muodostua velallistahon kannalta kohtuuttomaksi, joten en pidä ehdotusta

valtiosääntöisesti ongelmallisena.

Lakiehdotuksen 18 §:n (hivenen konstikkaasti muotoiltu) irtisanomista koskeva säännös ei ilmeisesti muuta

sisällöllisesti niitä perusteita, joilla laina tai saaminen voidaan irtisanoa, joten myöskään tähän säännökseen ei

liittyne merkittäviä valtiosääntöisiä ongelmia. Muutoinkaan ei esityksestä näytä aiheutuvan velallisten asemaan

sellaisia olennaisia tai odottamattomia muutoksia, jotka vakavasti loukkaisivat heidän oikeutettuja odotuksiaan

ja luottamuksensuojaansa. Lakiehdotus voidaan niin ollen käsitellä tavallisena lakina.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi eräiden maa- ja

metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä

siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta (HE 148/2006 vp).

Lakiesityksessä ehdotettu lainojen ja saamisten siirtäminen Valtiokonttorin hoidettavaksi ei sinänsä vaikuta

valtio-velkojan ja velallisten väliseen oikeussuhteeseen, vaan kysymyksessä valtio-velkojan sisäinen tehtävä-

ja toimivaltajärjestely. Perustuslain 15 §:ään tukeutuvaa valtiosääntöoikeudellista tarkastelua edellyttävät vain

ne säännökset, joilla on oikeusvaikutuksia valtio-velkojan ja velallisten välisissä suhteissa. Tällaisia

vaikutuksia on eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämistä

Valtiokonttorille koskevan lakiehdotuksen 4 luvun säännöksillä, joita asianomaisiin lakeihin tehtävien



muutosten nojalla sovellettaisiin takautuvasti ennen näiden muutosten voimaantuloa syntyneisiin

oikeussuhteisiin.

Lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin mukaan lähtökohtana on, että lain nojalla siirrettäviin lainoihin ja saamisiin

sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, määräyksiä ja sopimusehtoja, jollei laissa toisin

säädetä. Lakiehdotuksen 19 §:n ja 20 §:n säännöksillä koroille ja viivästyskoroille asetetaan enimmäisraja.

Kun säännöksestä voi seurata velan ehtojen muuttuminen vain velalliselle edulliseen suuntaan, perustuslain 15

§ ei aseta näille säännöksille valtiosääntöoikeudellisia esteitä.

Lakiehdotuksen 23 § mahdollistaa sen, että "valtiokonttorin omasta aloitteesta tuottamasta 1 §:ssä tarkoitetun

lainan tai valtion saatavan hoidon suoritteesta voidaan periä enintään suoritteen tuottamisesta valtiolle

aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu". Säännös merkitsisi, että valtio-velkoja voisi periä

velanhoitoon liittyviä maksuja myös sellaisilta velallisilta, joilla ei ole vastaavaa maksuvelvollisuutta lain

voimaan tullessa noudatettavana olleiden säännösten, määräysten tai sopimusehtojen nojalla. Nähdäkseni on

katsottava, että tällaisten maksujen asettaminen tarkoittaa sellaista valtio-velkojan yksipuolisesti toteuttamaa,

velallista rasittavaa ja takautuvasti vaikuttavaa velkasuhteen ehtojen muutosta, jota ei voida toteuttaa tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä annetun lain nojalla.

Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin mukaan "tämän lain estämättä velan ehtoja voidaan lailla muuttaa sen

mukaan kuin 1 §:ssä tarkoitetussa lainsäädännössä säädetään tai siten kuin se muuten on lailla mahdollista".

Säännösehdotuksen oikeudellinen merkitys on epäselvä, minkä vuoksi pitäisin suositeltavana sen poistamista

laista.

Porthaniassa 20.10.2006

Kaarlo Tuori
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja met-
sätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten
siirtämisestä Valtickonttorin hoidettavaksi sekä
siirrettäviä lainoja ja myyntihinta-saamisia koskevien
lakien muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO Vireilletulo



Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi eräiden maa-ja

metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä

siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta (HE 148/2006 vp) valmistelevasti

käsiteltäväksi maa-ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava

asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

- professori Juha Karhu.

HE 148/2006 vp Versio 0.1
.9 J

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja

saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi. Ehdotetulla lailla maa-ja metsätalousministeriön

tietopalvelukeskuksen, maanmittaustoimistojen ja lääninhallitusten hoidettavina olevat maa-ja

metsätalousministeriön hallinnonalan eräät valtion myyntisaamiset ja lainat sekä muut saamiset siirrettäisiin

Valtiokonttorin hoidettaviksi.

Lainojen ja saamisten ehdot säilyisivät pääosin ennallaan. Eräiltä osin korkoja ja viivästyskorkoja

kuitenkin yhdenmukaistettaisiin. Osasta lainoja lainansaaja joutuisi edelleen maksamaan hoitokorvauksen.

Samoin yhdenmukaistettaisiin lainojen ja saamisten hoidosta perittäviä hoitomaksuja.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. Niitä sovellettaisiin

kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä toukokuuta 2007.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa olemassa olevien saamisten ja lainojen koron ja viivästyskoron

muuttamista sekä hoitomaksun määräämistä on arvioitu perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan



kannalta. Hallitus pitää tarpeellisena, että säätämisjärjestyskysymyksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan

lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut

Lainaehdot ja lainanhoidon maksullisuus

Siirrettäviin lainoihin ja saamisiin sovelletaan 1. lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin mukaan, jollei jäljempänä

muuta tässä laissa toisin säädetä, tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä, määräyksiä ja

sopimusehtoja. Saman pykälän 2 momentin nojalla ehdotetaan velan ehtoja voitavan lailla muuttaa lähinnä

yhdenmukaisuussyistä.

Kysymys on taannehtivasta lainsäädännöstä. Perustuslain 15 §;n mukainen omaisuudensuoja turvaa

myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden

koskemattomuuteen ei ole muodostunut perustuslakivaliokunnan käytännössä ehdottomaksi (PeVL 37/2004

vp, s. 3/1, PeVL 27/2004 vp, s. 4/1, PeVL 21/2004 vp, s. 3/1). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien

pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa

asioissa. Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus luottaa

sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin,

että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten

oikeusasemaa (PeVL 56/2005 vp, s. 2/1, PeVL 21/2004 vp, s. 3/1).

Tällaista omaisuudensuojaan puuttuvaa sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten

rajoitusedellytysten kannalta. Korkotason yhtenäistämistä on sinänsä pidettävä hyväksyttävänä syynä puuttua

sopimusehtoihin. Merkitystä on myös sillä, millä tavalla sääntely vaikuttaa velallisen taloudelliseen asemaan

(PeVL 25/2005 vp, s. 3/1). Koska lakiehdotuksen 19 ja 20 §:n mukaan lainoista ja saamisista johtuvat korot ja

viivästyskorot pääasiassa laskisivat, on sillä vain positiivinen vaikutus velallisen asemaan. Näin ollen

ehdotuksen mukainen korkotason muuttaminen ei ole omaisuudensuojan kannalta ongelmallinen.

Valtiokonttorin omasta aloitteestaan tuottamasta 1 §:ssä tarkoitetun lainan tai valtion saatavan hoidon

suoritteesta voidaan 1. ehdotuksen 23 §:n 1 momentin perusteella periä velalliselta enintään suoritteen

tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu. Maksun tarkka määrä

säädetään valtioneuvoston asetuksella. Saman pykälän 2 momentissa luetellaan lait, joihin perustuvat lainan tai

valtion saatavan hoidon suoritteet ovat velalliselle maksuttomia. Maksuttomuuden taustalla on lakiehdotuksen

perustelujen mukaan elinkeinon turvaaminen tai sosiaaliset syyt.



Myös tältä osin on kysymyksessä taannehtiva lainsäädäntö, jota on arvioitava perusoikeuksien yleisten

rajoitusedellytysten kannalta. Maksun keskeinen määräytymisperuste on omakustannusarvo eli suoritteen

tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu, mikä ilmenee laista.

Sääntely täyttää perustuslakivaliokunnan mielestä lailla säätämisen edellytyksen, vaikka maksun tarkka määrä

säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Oikeasuhtaisuuden kannalta on kuitenkin arvioitava, missä määrin lainan tai saatavan hoitomaksu

vaikuttaa velallisen asemaan ja onko sitä pidettävä kohtuuttomana. Käytännössä vuotuiset hoitomaksut olisivat

noin 10 euroa, joten velalliselle aiheutuvat kustannukset jäisivät verrattain vähäisiksi. Kun lisäksi elinkeinon

turvaamiseksi tai sosiaalisten syiden perusteella hoitomaksua ei perittäisi kaikkiaan kahdeksaan ehdotuksen 23

§:n 2 momentissa mainittuun lakiin perustuvien lainojen ja saatavien osalta, ei perustuslakivaliokunta pidä

ehdotettua velan tai saatavan hoitomaksua suhteellisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisena. Sääntely ei

muutoinkaan merkitse velallisen oikeusasemaan olennaisia tai odottamattomia muutoksia, jotka valiokunnan

mielestä oleellisesti loukkaisivat heidän oikeutettuja odotuksiaan ja luottamuksensuojaansa.

Lakiluettelo 1. lakiehdotuksen 23 §:n 2 momentissa vaikuttaa kuitenkin tyhjentävältä. Se ei jätä

mahdollisuutta tapauskohtaiselle harkinnalle, joka osaltaan vielä parantaisi oikeasuhtaisuusvaatimuksen

täyttymistä (PeVL 27/2004 vp, s. 2—3). Perustuslakivaliokunnan mielestä maa-ja metsätalousvaliokunta voi

harkita, tulisiko mainittua lainkohtaa täydentää siten, että hoitomaksua ei tapauskohtaisesti perittäisi myöskään

muihin sellaisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakeihin perustuvien lainojen ja saatavien

hoidosta, joiden taustalla on elinkeinon edistäminen tai sosiaaliset syyt.

Asetuksenantovaltuudet

Maksuhelpotuksen päättävästä viranomaisesta säädettäisiin 1. lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin nojalla

valtioneuvoston asetuksella. Esityksen perustelujen mukaan ko. viranomainen olisi työvoima-ja

elinkeinokeskus. Perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 21 §:n 1 momentin perusteella toimivaltainen viranomainen

tulee ilmetä laista. Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen

viranomainen ilmenee laista yksiselitteisesti tai muuten täsmällisesti (PeVL 18/2004 vp, s. 2/1, PeVL 47/2001

vp, s. 3/II, PeVL 21/2001 vp, s. 4/1). Valiokunnan mielestä säännöstä on asianmukaista täsmentää tältä osin.

Mainitun lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin mukaan menettelystä maksuhelpotuksia myönnettäessä

voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Samoin valtioneuvoston asetuksella voidaan eräin

edellytyksin säätää myös kerralla myönnettävän maksuhelpotuksen määrästä ja tavasta. Näyttäisi siltä, että

maksuhelpotusten hakemisesta ja myöntämisestä ei laissa ole lainkaan säännöksiä. Yksilön oikeuksien ja vel-



vollisuuksien perusteista tulee perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan kuitenkin säätää laissa. Sääntelyä tulee

perustuslakivaliokunnan arvion mukaan tältä osin täsmen-
Lain voimaantulo

Lakiesityksen 1. lakiehdotuksen 27 §:n 1 momentin mukaan lain 19 ja 20 § tulevat voimaan valtioneuvoston

asetuksella säädettävänä ajankohtana. Perustuslain 79 §:n 3 momentin perusteella laista tulee käydä ilmi,

milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään

asetuksella. Perustuslain esitöiden mukaan erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, kun suuren lainsäädän-

tökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä

tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130/11). Erityisenä syynä on

perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty myös lain voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen

kansainvälisten velvoitteiden tai Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 18/2006 vp, s. 5,

PeVL 7/2005 vp, s. 1 l/II, PeVL 2/2005 vp, s. 2—3, PeVL 14/2004 vp, s. 5, PeVL 1/2004 vp, s. 4/II).

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan korkojen alentamisen ja varsinkin viivästyskorkojen osalta ehdotettu

muutos toimitetaan Euroopan yhteisöjen komission arvioitavaksi ennen niiden voimaantuloa. Valiokunnan

näkemyksen mukaan sääntelylle on olemassa perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen erityinen syy.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä marraskuuta 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 Ilkka Taipale
/sd Astrid Thors /r Jan
Vapaavuori /kok.
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