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OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO
Lainvalmisteluosasto 12.10.2006

Marjo Lahelma
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KULUTTAJARIITALAU-
TAKUNNASTA JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI-
SESTA (HE 115/2006 vp.)

Esityksen tausta ja tavoitteet

Kuluttajavalituslautakunnan toimivallan laajentamista asumisasioihin ja toiminnan muuta
kehittämistä on valmisteltu vuodesta 2001, ensin kauppa-ja teollisuusministeriössä ja lau-
takunnan siirryttyä syksyllä 2005 oikeusministeriön hallinnonalalle oikeusministeriössä.

Laajennus huoneenvuokra-asioihin perustuu asunto-oikeuksien lakkauttamiseen vuoden 2003
alusta. Lakkauttamisesitystä käsitellessään eduskunnan lakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen,
että asumisasioihin liittyy uudenlaista oikeusturvan tarvetta. Valiokunta viittasi jo tuolloin
selvitettävinä oleviin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin ja piti välttämättömänä, että
asian hoitamiseksi ryhdytään todellisiin ja riittäviin toimenpiteisiin (LaVM 8/2002 vp. - HE
31/2001 vp.).

Esityksen tavoitteena on parantaa oikeusturvaa etenkin kansalaisten keskeiseen perustar-
peeseen, asumiseen, liittyvissä asioissa. Lautakunnan toimintatapoja uudistamalla pyritään
tehostamaan lautakunnan toimintaa ja nopeuttamaan asiain käsittelyä.

Keskeiset ehdotukset

Lautakunnan toimivaltaan ehdotetaan lisättäviksi huoneenvuokrasuhteita ja asumisoikeutta
koskevat asiat. Huoneenvuokraa ja asumisoikeuden luovuttamista koskevissa asioissa lau-
takunta voisi käsitellä myös yksityishenkilöiden välisiä erimielisyyksiä.

Lautakunnassa otettaisiin käyttöön ryhmävalitusmenettely kaikissa sen toimivaltaan kuuluvissa
asioissa. Asia voitaisiin käsitellä ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla on samaa
elinkeinonharjoittajaa kohtaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä.
Ryhmävalituksen saattaisi vireille kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamiehen olisi määriteltävä se
kuluttajaryhmä, jonka puolesta hän toimii. Kuluttajien ei tarvitsisi itse ilmoittautua ryhmään.
Ryhmän piiriin kuuluvat kuluttajat saisivat kukin omalta osaltaan päättää, käyttävätkö
lautakunnan päätöstä hyväkseen.
Lautakunnan nimi muutettaisiin kuluttajariitalautakunnaksi. Lisäksi esitetään useita muutoksia
lautakunnan asettamista, kokoonpanoa, jäsenten kelpoisuutta ja menettelytapoja koskevaan sääntelyyn.
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Valtiosääntöoikeudelliset kysymykset

Esityksen 1. lakiehdotuksen alla mainitut säännökset ovat merkityksellisiä perustuslain 21 §:n
oikeusturvasäännösten kannalta (erityisesti oikeus saada asia käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeus tulla
kuulluksi) sekä katselmuksen toimittamisen osalta myös perustuslain 10 §:n 3 momentin kannalta
(kotirauhan suoja).

Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on perusteltua ottaa huomioon lautakuntamenette-lyn
erityisluonne: kuluttajariitalautakunta ei tee täytäntöönpanokelpoisia eikä valituskelpoisia päätöksiä vaan
antaa ratkaisusuosituksia yksityisoikeudellisissa riita-asioissa. Asianosaisilla on aina oikeus käyttää myös
muita oikeussuojakeinoja joko lautakuntakäsittelyn jälkeen tai myös sen kuluessa.

Mahdollisuus ratkaista asia vastapuolta kuulematta (12 § 2 mom.)

Esityksen mukaan hakijan vastapuolelta ei tarvitse pyytää vastausta asiassa, jonka valmistelussa hakemus
havaitaan ilmeisen perusteettomaksi. Kuulemisvelvoitteesta poikkeamalla pyritään helpottamaan ja
nopeuttamaan lopputulokseltaan täysin selvien asioiden käsittelyä.

Poikkeus kuulemisvelvoitteesta ei vaaranna vastapuolen oikeusturvaa, sillä se rajoittuu asioihin, joiden
ratkaisu ei voi miltään osin olla vastapuolelle vastainen. Lisäksi kumpikin asianosainen voi
lautakuntamenettelystä huolimatta ja lautakunnan ratkaisusuosituksen sisällöstä riippumatta viedä saman
asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeusministeriön mielestä ehdotusta ei voida pitää perustuslain 21
§:n 2 momentin kannalta ongelmallisena.

Ehdotus luopua asian käsittelystä (12 § 4 mom.) ja asian jättäminen käsittelemättä (14 § 2 mom.)

Säännösten tarkoituksena on mahdollistaa lautakunnan voimavarojen järkevä käyttö ja
tarkoituksenmukainen työnjako muiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen kesken.
Luopumisehdotuksen osalta laissa säädettäisiin siitä harkintapohjasta, jonka perusteella luopumista
ehdotetaan. Mahdollisuus jättää asia käsittelemättä sen oikeudellisen tai muun laadun perusteella on
lakiehdotuksessa määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesta Kun vielä otetaan huomioon lautakunnan
luonne vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä, ehdotettuja säännöksiä ei oikeusministeriön mielestä voida
pitää ongelmallisena perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvatun asianmukaisen käsittelyn kannalta.

Katselmuksen toimittaminen (13 § 1 ja 3 mom.)

Lautakuntamenettelyssä katselmusten tarve liittyy lähinnä asuntokauppaa, asuntojen korjauksia ja
rakennusurakkaa koskeviin riita-asioihin. Katselmus voi siksi tulla kysymykseen myös asuintiloissa.
Kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa katselmus ei esityksen mukaan ole kuitenkaan mahdollinen muuten
kuin sen luvalla, jonka kotirauhan piiriin tila kuuluu.

Katselmuksen tarkoituksena on, että asian ratkaisuun osalliset voivat tehdä välittömiä ha-
vaintoja tosiseikkojen varmistamiseksi ja asian ratkaisuedellytysten selvittämiseksi. Kat-
selmuksella pyritään siten turvaamaan asianmukaista käsittelyä. Tähän nähden katselmuksen
toimittamista ei voida pitää ongelmallisena perustuslain 10 §:n 3 momentin ja 21 §:n 1
momentin kannalta.



Yllä mainittujen säännösten suhdetta perustuslakiin on käsitelty perinpohjaisemmin esityksen
säätämisjärjestysperusteluissa.
Juha Lavapuro

12.10.20
06
assistentti
julava@utu.fi

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta
annetun lain muuttamisesta (HE 115/2006 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona esitän
kunnioittavasti seuraavan.

Arvioinnin taustaa

Hallituksen esitys merkitsee kuluttajariita-asioiden käsittelyyn liittyvän
oikeussuojajärjestelmän uudistamista. Nykyjärjestelmän perusratkaisuista ei sinänsä luovuta.
Kysymys olisi edelleenkin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien yksityisoikeudellisten riita-
asioiden käsittelyyn erikoistuneesta menettelystä, jossa annettavat päätökset eivät olisi
täytäntöönpanokelpoisia eikä niillä olisi tuomion oikeusvaikutuksia. Oikeudelliselta
luonteeltaan materiaaliseen oikeuskysymykseen annetut päätökset olisivat toisin sanoen
lähinnä suosituksia. Samalla menettely olisi tavanomaiselle tuomioistuimessa käsiteltävälle
siviiliprosessille vaihtoehtoinen eikä asian käsittely kuluttajavalituslautakunnassa estäisi sen
saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tavanomaiset yksityisoikeudellisiin riitoihin
liittyvät oikeusturvamekanismit olisivat siten nyt järjestettävästä riitojenratkaisumenettelystä
huolimatta täysimääräisesti asianosaisten käytössä. Lähtökohtaisesti sääntelyllä ei siten
puututa niihin oikeusturvatakeisiin, jotka jokaiselle yksityisoikeudellisen riidan osapuolelle
on muutenkin taattu.

Menettelyssä annettavien päätösten suositusluonteisuus ja itse menettelyn vaihtoehtoisuus ei
kuitenkaan merkitse, ettei menettelyä koskevalla sääntelyllä olisi oikeusturvan kannalta
mitään valtiosääntöoikeudellista merkitystä. Oleellista on ensinnäkin, että kuluttajariita-asian

mailto:julava@utu.fi


2

käsittely nyt ehdotettavassa viranomaismenettelyssä on oikeudelliselta luonteeltaan
lähtökohtaisesti hallintoasian käsittelyä, johon sovelletaan 1 lakiehdotuksen 24 §:n
mukaisestikin yleislakina hallintolakia. Hallituksen esityksen perusteluissa tosin esitetään,
etteivät lautakunnan käsittelemät kuluttajariita-asiat olisi hallintoasioita, vaan
yksityisoikeudellisia riita-asioita, jotka kuuluvat yleisen tuomioistuimen toimivaltaan (ks. s.
22). Luonnehdintaa voidaan pitää perusteltuna ainoastaan riidan materiaalisen sisällön ja sitä
koskevan ratkaisusuosituksen osalta. Sen sijaan on selvää, että itse päätöksentekomenettely
kuluttajariitalautakunnassa samoin kuin esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen toiminta
ryhmävalituksen vireille saattamisen ja sen käsittelyn yhteydessä ovat luonteeltaan
hallintoasian käsittelyä ja vastaavasti menettelyn sisältöä koskevat päätökset
hallintopäätöksiä. Tältä osin sääntelyn on täytettävä samat vaatimukset, jotka perustuslaki
hallintoasian käsittelylle ja hallinnolliselle päätöksenteolle yleisestikin asettaa. Hallituksen
esityksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa onkin ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota
siihen, täyttääkö sääntely perustuslain 21 §:n oikeusturvan saatavuudelle ja hyvälle
hallinnolle asettamat vaatimukset. Tässä arviossa kokonaan vailla valtiosääntöoikeudellista
merkitystä ei ole, että ehdottavalla riita-asioiden käsittelyllä on sen muodollisesta
suosituksenluonteisuudesta huolimatta säännönmukaisesti tosiasiallisia kuluttajien oikeuksia
koskevia vaikutuksia (ks. HE 115/2006, s. 25). Samoin merkityksellisenä on pidettävä myös
sitä, että nykyiset kuluttajavalituslautakunnan toimintaan perustuvat
riitojenratkaisumenettelyt ovat käytännössä kehittyneet kuluttajariita-asioiden keskeiseksi
oikeus suojatieksi (Ks. HE 115/2006 vp, s. 4).

Käsillä olevassa asiassa on siten kysymys varsin monimuotoisesta, hybridinomaisesta
sääntelyhankkeesta, jossa yksityis- ja julkisoikeudelliset kysymykset sekä muodollinen
velvoittavuus ja yksityisten käytössä olevat tosiasialliset oikeussuojakeinot menevät joka
suhteessa ristiin. Tämä on ilmeisestikin hankaloittanut siinä määrin myös hallituksen
esityksen laatimista, että perustellun valtiosääntöoikeudellisen arvion esityksestä on ollut
tavanomaista hankalampaa. Katson kuitenkin, että ehdotettua sääntelyä voidaan pitää
valtiosääntöoikeudellisesti pääosin ongelmattomana. Keskeisimmät ongelmat liittyvät
ryhmävalitusmenettelyä koskevaan sääntelyyn, jossa ongelmat liittyvät yhtäältä yksityiseltä
puuttuvaan asianosaisasemaan ja toisaalta oikeusturvatakeiden ulkopuolelle jäävään
menettelyn harkinnanvaraisuuteen.

Ryhmävalitusta koskeva sääntely

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset ryhmäv alituksesta ja sen käsittelystä ovat
aiempaan kuluttajariita-asioiden käsittelyyn nähden uusia. Toisin kuin tavanomaista
kuluttajariitojen käsittelyä, ryhmävalitusta ei voida täysin pitää kuluttajan näkökulmasta
tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisena oikeusturvamenettelynä. Otaksuttavaa myös on, ettei
ryhmäv alitus oikeussuojakeinona täysin rinnastu myöskään kuluttajariita-asian käsittelyyn
kunkin kuluttajan itse vireille saattamana menettelynä, vaan että sillä on erityisiä yksityisten
oikeusturvan toteutumista edistäviä vaikutuksia (ks. HE 115/2006 vp, s. 8), joiden perusteella
sitä voidaan pitää ainakin osin itsenäisenäkin oikeussuojakeinona.

Asia voitaisiin kuluttajariitalautakunnassa käsitellä ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla
on tai voidaan olettaa olevan samaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan vaatimuksia, jotka
voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä. Ryhmävalituksen voisi saattaa vireille
kuitenkin ainoastaan kuluttaja-asiamies, joka 2 lakiehdotuksen 9 a §:n mukaisesti voi
omasta aloitteestaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi riita-asian, joka kuuluu
lautakunnan toimivaltaan ja joka voidaan 1 lakiehdotuksen 4 §:n mukaan ryhmävalitusasiana
käsitellä. Sääntely ei sisällä määräyksiä kuluttajien oikeudesta tulla kuulluksi
ryhmävalitusasian käsittelyssä. Toisen lakiehdotuksen 10 §:n mukaan myöskään kuluttaja-



asiamiehen ryhmävalituksen tekemistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Asianosaisuus
Vaikka ryhmävalitusta ei sääntelyssä kytketäkään välttämättä mihinkään yksityistä tahoa
suoraan koskevaan riita-asiaan, ei tiettyjä kuluttajia koskevia riitoja ole toisaalta suoraan
suljettu menettelyn ulkopuolellekaan. Päinvastoin, oletettavaa on, että menettelyllä on
säännönmukaisesti varsin kiinteä yhteys yksityisiin oikeussuhteisiin.
Ryhmävalitusmenettelyn käytön edellytyksenä on 2 lakiehdotuksen 4 §:n mukaan, että se
voidaan kohdistaa joko tiettyjen tai oletettavissa olevien yksityisten tahojen
yksityisoikeudellisiin, tiettyä elinkeinonharjoittajaa vastaan kohdistuviin vaatimuksiin. Myös
kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa koskeva sääntely 1 lakiehdotuksen 2 §:ssä lähtee
systemaattisesti liikkeelle siitä, että lautakunnalla on toimivalta ratkaista nimenomaan tiettyjä
yksityisten välisiä yksityisoikeudellisia riitoja, joita yksityiset tahot itse saattavat vireille.1

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä olisi lisäksi valituksen taustalla olevan kuluttajaryhmän niin
tarkka yksilöinti, että ne kuluttajat, joiden oikeusasemaan asiasta annettava lautakunnan
ratkaisu vaikuttaa, voivat kukin omalta osaltaan tarvittaessa vedota ratkaisuun. Näin ollen on
oletettavaa, että menettelyyn sisältyy varsin yksilöityä, yksityisten tahojen oikeuksia ja
velvollisuuksia koskevaa päätöksentekoa.

Sääntely ei ole ongelmallinen menettelyn vastapuolena olevan elinkeinonharjoittajan
kannalta, koska 1 lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin perusteella häntä on asiassa kuultava.
Sen sijaan kuluttajien asemassa olevien yksityisten tahojen kannalta ongelmallista on, ettei
sääntely takaa heille minkäänlaista asianosaisasemaa. Sääntelystä seuraa käytännössä, että
viranomaisessa olisi käynnissä yksilön oikeusaseman ja tietyn yksityisoikeudellisen
oikeussuhteen kannalta vähintäänkin tosiasiallisesti merkityksellinen menettely, jonka
vireille tuloon tai käsittelyyn he eivät voi oikeudellisesti vaikuttaa, ja jonka käsittelyn
yhteydessä heitä ei tarvitse kuulla. Tämä merkitsee lähtökohtaisesti rajoitusta perustuslain 21
§:n 2 momentin jokaiselle takaamaan oikeuteen tulla kuulluksi sekä eräisiin muihin
prosessuaalisiin oikeuksiin, kuten oikeuteen saattaa asia viranomaisen käsiteltäväksi.

Hallituksen esityksessä ryhmävalitusmenettelyn viranomaisvetoisuutta on perusteltu yhtäältä
tarkoituksenmukaisuusperustein ja toisaalta epäasiallisiin valitusmenettelyihin sisältyviin
riskeihin viitaten (s. 9). Valtiosääntöoikeudellisesti on kuitenkin lähdettävä siitä, ettei
esimerkiksi epäasialliseksi tai turhiksi oletettujen viranomaismenettelyjen välttäminen ole
perusoikeusjärjestelmän ja oikeusturvan rajoitetta vuuden kannalta hyväksyttävä
sääntelytavoite (ks. PeVL 64/2002 vp). Sitä vastoin ryhmävalituksella olevat tavoitteet
parantaa erityisesti heikkojen ja oikeuksistaan tietämättömien kuluttajien oikeusasemaa ovat
valtiosääntöoikeudellisesti sinänsä hyväksyttäviä tavoitteita. Ne perustelevat erityisesti
kuluttaja-asiamiehen itsenäistä ja yksittäisistä kuluttajista sinänsä riippumatonta toimivaltaa
saattaa asia vireille ryhmävalituksena. (ks. myös HE 115/2006 vp., s. 8-9.). Kyseinen tavoite
voidaan kuitenkin toteuttaa siten, että kuluttajille annettaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan
rinnalla myös itsenäinen oikeus saattaa asia vireille ryhmävalituksena, mikä olisi paremmin
yhteensovitettavissa perustuslain 21 §:n 1 momentin oikeusturvan saatavuutta koskevien
lähtökohtien kanssa. Perustuslain 21 §:n 2 momentin näkökulmasta ehdottomana
minimivaatimuksena tulisi pitää sitä, että ryhmävalituksen piiriin kuuluville varataan

1 On syytä kiinnittää huomiota tiettyyn epäjohdonmukaisuuteen 2 §:n toimivaltasääntelyn ja 4 §:n ryhmävalitussääntelyn
välillä. Ryhmävalituksen käsittelyä lautakunnassa koskeva 4 §:n säännös rajaa ryhmävalitusasian käsittelyn lautakunnan
toimivaltaan kuuluviin asioihin, mutta edellyttää samalla, että menettelyn saattaa vireille kuiuttaja-asiamies. Lautakunnan
toimivaltasääntely perustaa kuitenkin lautakunnalle toimivallan käsitellä ainoastaan yksityisten tahojen vireille saattamia
asioita. Näin sanamuodon mukaan luettuna lautakunnalla ei oikeastaan olisi toimivaltaa käsitellä ryhmävalitusasioita, koska
ne voi lain mukaan saattaa vireille ainoastaan taho, jonka vireille saattamia asioita lautakunnalla ei tarkkaan ottaen ole
toimivaltaa käsitellä.
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tilaisuus tulla kuulluksi sekä ryhmävalituksen vireille saattamista koskevassa
päätöksenteossa että itse asian käsittelyssä.
Valituskielto

Myös 2 lakiehdotuksen 10 §:n valituskieltoa kuluttaja-asiamiehen päätöksestä ryhmävalitusta
koskevassa asiassa voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti tässä yhteydessä ongelmallisena.
Ryhmävalitusjärjestelmä muodostaa ainakin osin yksittäistä kuluttajaa koskevasta riita-asian
käsittelystä poikkeavan oikeusturvamenettelyn, eikä sillä, että kuluttaja voi saattaa asian
omalta osaltaan yksinäänkin kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, täysin voida perustella
valituskieltosäännöksen tarpeettomuutta oikeusturvakeinona (vrt. HE 115/2005, s. 24.).
Valituskiellon ongelmallisuutta lisää se, että kuluttaja-asiamiehen toimivalta
ryhmävalitusasioiden vireillepanossa näyttää muutenkin muodostuvan varsin
harkinnanvaraiseksi ja joustavaksi. Perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa
valituskieltoa on nimenomaan näissä tilanteissa aiheellista kritisoida siitäkin syystä, että
valitusmahdollisuus olisi juuri korostuneen harkinnanvaraisissa asioissa tarpeen
viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun tasapuolisuuden valvomiseksi sekä
soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi (ks. PeVL 47/2002 vp.). Tämän
vuoksi olisi tarpeen vakavasti harkita valituskiellon poistamista 2 lakiehdotuksen 10 §:stä.

Muut seikat

Kuluttajariitalautakunnan päätöksen luonne ja valituskielto

Hallituksen esitykseen sisältyy ryhmävalitusasiaan liittyvän valituskiellon ohella myös
toinen valituskielto. Ensimmäisen lakiehdotuksen 20 §:n mukaan kuluttajariita-asiassa
annettuun lautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallituksen esityksen perusteluissa on lähdetty ensinnäkin siitä, että kuluttajariitalautakunnan
ratkaisusuositukset koskevat yksityisoikeudellisen riidan ratkaisua eikä hallinto-
oikeudellinen muutoksenhakumenettely niin ollen sovellu kyseiseen prosessiin.
Viranomaisen päätöksenteon kohdistuminen yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen on
aiemmassa hallinto-oikeudellisessa kirjallisuudessa katsottu merkitsevän sitä, ettei tällainen
päätös olisi valituskelpoinen hallintopäätös. Nykyinen linja on osin toinen. Myös
viranomaisten yksityisoikeudellisia toimia koskevat päätökset voidaan katsoa
valituskelpoiseksi, mutta tällöin hallintotuomioistuimen toimivalta rajoittuu ainoastaan
päätöksenteon lainmukaisuuteen julkisoikeudelliselta kannalta eikä samalla siten voitaisi
arvioida yksityisoikeudellisten säännösten noudattamista (ks. Olli Mäenpää:
Hallintoprosessioikeus. Helsinki 2005, s 176-177). Tältä osin olisi perusteltua lähteä siitä,
ettei kuluttajalautakunnan ratkaisua voida kokonaan määritellä valituskiellon piiriin, vaan
että rajaus koskee ainoastaan nimenomaan kuluttajariitaa koskevassa asiassa annettua
materiaalista, siis yksityisoikeudellista päätöstä. Kyseinen päätös on joka tapauksessa paitsi
suosituksen luonteinen myös vaihtoehtoinen ja rinnakkainen tavanomaisiin
tuomioistuinmenettelyn varassa toimiviin oikeusturvajärjestelyihin, jotka ovat asianosaisten
käytössä nyt säänneltävästä menettelystä riippumatta, eikä valituskiellolla näin ole merkitystä
asianosaisen oikeusturvan kannalta itse pääasian ratkaisemisen osalta, (ks. myös PeVL
18/2005 vp). Varsinaisen pääasian ratkaiseminen on kuitenkin erotettava asian käsittelystä
hallintoasiana. Siltä osin kuin menettelyssä tehdään hallinnollisia päätöksiä tai niiltä osin
kuin pääasiaa rasittaa esimerkiksi päätöksenteossa tapahtunut menettelyvirhe, ei ehdotettu 20
§:n valituskielto tule sovellettavaksi, vaan muutoksenhakuoikeus perustuu suoraan
hallintolain säännöksiin. Näin tulkittuna 20 §:n valituskieltoa ei voida pitää
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.
Säätämisjärjestysperusteluissa mainitut kysymykset



Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa kiinnitetään huomiota eräisiin
kuulemisvelvollisuutta, käsittelyn julkisuutta, käsittelyn asianmukaisuutta sekä katselmuksen
suhdetta perustuslain 10 §:n 3 momentin suojaamaan kotirauhaan. Perusteluihin ja niihin
liittyviin säännösehdotuksiin ei ole huomauttamista asianosaisen kuulemista ja
luopumisehdotusta sekä käsittelemättä jättämistä koskevan sääntelyn osalta. Sääntely
näyttäisi täyttävän perusoikeuksien rajoitettavuudelta edellytettävät vaatimukset. Sen sijaan
katselmuksen suhdetta kotirauhan suojaan ja julkisuuteen koskeva sääntely asettuu sille
esitettävien perusteiden valossa hieman outoon valoon.

Katselmus ia kotirauha

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi
tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.
Ensimmäisen lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin mukaan kotirauhan piiriin kuuluvissa
tiloissa katselmuksen saisi toimittaa vain sen luvalla, jonka kotirauhan piiriin tila kuuluu.
Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä on perusteltu sillä, että
katselmuksella turvataan asian asianmukaista käsittelyä, jolla puolestaan on kytkentä
perustuslain 21 §:n 1 momentin turvaamaan oikeuteen saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti. On kuitenkin syytä korostaa, että perusoikeuksien turvaamisvaatimuksen
täyttymiseksi kotirauhan suojaa rajoittavan toimenpiteen yhteyden perustuslaissa turvattuun
perusoikeussäännökseen tulisi olla selvä ja riittävän läheinen (ks. myös Veli-Pekka Viljanen.
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2000, s. 204).

On sangen epäselvää, osoittaako yleisluontoinen viittaus asianmukaisen käsittelyn
vaatimukseen riittävän täsmällisesti kotirauhaan puuttuvan toimenpiteen yhteyden
toimenpiteen perusoikeuksien turvaamistehtävään. Sen sijaan voidaan lähteä siitä, että
suostumuksen perusteella katselmus on mahdollista tehdä suostumuksen antajan kotirauhan
piiriin kuuluvissa tiloissa. Perustuslakivaliokunnan käytännössä suostumusperusteisuus on
yleensä poistanut perusoikeuksia rajoittavaan sääntelyyn liittyvät ongelmat (ks. esim. PeVL
7/2000 vp), mutta toisaalta valiokunta on pitänyt selvänä, että perusoikeussuoja ei voi
oikeudellisena kysymyksenä menettää aina merkitystään pelkästään siksi, että laissa
säädetään jonkin toimenpiteen vaativan kohdehenkilön suostumuksen. Oleellisena
kysymyksenä on pidetty, mitä voidaan pitää oikeudellisesti relevanttina suostumuksena
tietyssä tilanteessa. Perusoikeuksien suojan sekä lainsäätäjälle että muulle julkiselle vallalle
kuuluvan perusoikeuksien toteuttamistehtävän mukaista ei ole jättää perusoikeussuojaa
riippumaan millaisessa asiassa tahansa asianomaisen suostumuksesta (PeVL 27/1998 vp.).
Nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa riitojenratkaisumenettely ja siihen liittyvä katselmus
muutenkin liittyvät vailla oikeudellisesti velvoittavia seuraamuksia olevaan menettelyyn, ei
ole valtiosääntöistä estettä suostumuksen käyttämiselle lain säännöksessä kotirauhaan
puuttuvan toimenpiteen oikeuttamisperusteena.

Julkisuus

Kuluttajariita-asioissa järjestettävä katselmus ei olisi 1 lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin
nojalla julkinen. Perustuslain 21 §:n 2 momentin säännös käsittelyn julkisuudesta ei sinänsä
estä säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin,
kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta oikeusturvatakeiden asemaa pääsääntönä eivätkä
vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ks. HE 309/1993 vp., s.
74). Siltä osin kuin kysymys on hallituksen esityksen perustelujen mukaisesti
yksityistalouteen ulottuvasta katselmuksesta, on yleisöjulkisuuden rajoittaminen perusteltua.
Sama tavoite voidaan kuitenkin julkisuuslähtöisesti toteuttaa myös Hallintolain 38 §:n 3
momentin katselmussäännöksen tyyppisellä ratkaisulla, jossa pääsääntönä on katselmuksen
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julkisuus, mutta jossa viranomainen voi rajoittaa yleisön pääsyä katselmukseen, jos se on
tarpeen asian laadun tai katselmuksen kohteena olevan toiminnan luonteen vuoksi. Nyt
käsillä olevassa ehdotuksessa katselmuksen julkisuusedellytys voidaan sitoa esimerkiksi
tarpeeseen suojata kotirauhaa.

Turussa 11.10.2006
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Herra puheenjohtaja

Käsillä olevan hallituksen esityksen valtiosääntöoikeudellinen
problematiikka näyttää liittyvän lmluttajariitalautakunnan oikeustur-vatehtävän
suhteeseen PeL 3.3 §:n säännöksiin tuomiovallan riippumattomuudesta ja PeL
21 §:n säännökseen oikeusturvasta.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 1 §:ssä kuluttajariitalautakunta
luonnehditaan siis "oikeussuojaelimeksi". Perustuslaki ei tällaisia toimielimiä
tunne; perustuslain oikeussuojaelimiä ovat tuomioistuimet ja muut
lainkäyttöelimet. PeL 21 § puolestaan säätää kansalaisen oikeus-
turvaperusoikeudeksi oikeuden saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan
koskevan asian tuomioistuimen /lainkäyttöelimen arvioitavaksi.

Lakiehdotuksen 2 §:n toimivaltasäännöksestä päätellen kysymyksessä
on perimmältään hallintoviranomainen (perustuslain luokituksessa).
Kuluttajariitalautakunnan päätösvalta on suositusten antamisvaltaa, joskin
eräissä kulukysymyksissä sen päätöksillä näyttää olevan tuomiovaltaa sitovaa
vaikutusta.

Perustuslain 21 § on vaikeaselkoinen perusoikeussäännös. Sen 2
momentissa oikeudenkäynnin (ja lainkäytön 1. tuomiovallan) perusehdot
liittyvät - melkeinpä sekoittuvat - hallintoon kohdistuviin oikeusturvatakeisiin
ja muihin perusoikeusluontoisiin seikkoihin. "Käsittelyn julkisuus sekä oikeus
tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut
oikeudenmukaisen oikeuden-käyrmin ja hyvän hallinnon takeet turvataan
lailla". Vuoden 2000 perustuslain perusoikeusluvun edeltäjän, vuoden 1919
HM: n perusoikeusluvun säätämisen yhteydessä lakivaliokunta ehdotti
hallinnon tasovaatimusten (hyvä hallinto) ja lainkäytön perusvaatimusten
kirjoittamista omiksi momenteikseen. Perustuslakivaliokunta kuitenkin torjui
pykälämuutoksen vedoten perustuslain lyhyeen ja täsmälliseen
kirjoittamisvaatimukseen.

Luokittelen tässä lausunnossa kuluttajariitalautakunnan hal-
lintoviranomaiseksi PeL 3 §:n valtion tehtäväluokituksessa. Kun ku-
luttajariitalautakunta luokitellaan hallintoon kuuluvaksi, sitä koskevat
ensisijassa hyvän hallinnon edellytykset PeL 21 §:ssä. Konkreettisesti tämä
näkyy 1. lakiehdotuksen 24 §:ssä, jonka mukaan pääsääntöisesti lautakunta
soveltaa hallintolakia eikä hallintolainkäyttölakia tai oikeudenkäymiskaarta.
Käänteisesti: koska lautakunta ei ole lainkäyttöelin,
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siihen ei ole välttämätöntä kohdistaa ainakaan täysimääräisesti tuomioistuimen
organisointiin liittyviä perustuslain periaatteita.

Hallituksen esityksen pykäläkohtaisissa perusteluissa (s. 22, palsta 1)
tosin korostetaan, että "Lautakunnan käsittelemät kuluttajariita-asiat eivät ole
hallintoasioita vaan yksityisoikeudellisia riita-asioita".
Valtiosääntöoikeudellisesti katson kuitenkin, että itse menettely on
oikeudenkäyntimenettelyn sijasta luokiteltava hallinnoksi.

Hallintolaki konkretisoi PeL 21.2 §:ssä säädettyä hyvän hallinnon
perusoikeutta. Voi olla, että eräissä kohdissaan hallintolaki menee pitemmälle,
mitä tätä perusoikeutta kirjoitettaessa alkujaan tarkoitettiin. Joka tapauksessa
viittaus hallintolakiin tukee hyvän hallinnon perusoikeuden toteutumista
kuluttajariita-asioissa vaiheessa, jossa asia käsitellään lautakunnassa.

On tietysti niin, että mitä lähemmäksi tuomiois-
tiiimia/lainkäyttöelimiä lautakunta säännellään, sen parempi kansalaisten
yleisen oikeusturvan näkökulmasta. Mutta koska kysymyksessä ei ole
lainkäyttöelin, kuluttajariitalautakunnalle ei voi myöskään antaa tuomioistuimia
sitovaa päätösvaltaa. Palaan tähän problematiikkaan myöhemmin.

Lienee paikallaan todeta, että valtiovallan kolmijako-oppi ja sen
moderni sovellutus, valtiollisten tehtävien jako PeL 3 §:ssä, on ikivanha idea
julkisen vallan sääntelystä. Kuluttajariitalautakuntamenet-tely puolestaan on
modernia hallinnon oikeusturvaa, joka ei hyvin asetu kolmijakojärjestelmään.
Kuluttajariitalautakunta näyttää olevan jossain hallintoviraston ja
hallintolainkäyttöelimeksi organisoidun, siis tuomioistuinaseman omaavan
toimielimen (erinäiset hallinnon muutoksenhakulautakunnat) välimaastossa.
Jako hallintoon (toimeenpanovaltaan) ja tuomiovaltaan näyttää olevan liian
karkea tässä säätely-yhteydessä.

Lähtökohtaisesti kuluttajariita-lautakunnalle tavoitellaan tuo-
mioistuinmaista riippumatonta asemaa: 1 §" Kuluttajariitalautakunta on
riippumaton ja puolueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä oikeus-suojaelin".
Samat kriteerit koskevat esimerkiksi markkinaoikeutta. Lautakunnan määrittely
riippumattomaksi ja puoleettomaksi ei silti tee siitä tuomioistunta tai
lainkäyttöelintä. Tämä näkyy lain lautakunnan päätöksien oikeusvaikutuksia
tarkoittavista säännöksistä (mm. 20 §)•

Yksityiskohtainen arviointi

PeL 21.2 §:ssä säädetty oikeus saada perusteltu päätös viranomaiselta

PeL 21 §:n 2 momentin mukaan "Käsittelyn julkisuus sekä oikeus
tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta . . . turvataan lailla."
Säännöksen kirjoittamistavasta seuraa perusoikeuksien yleisten mlkintaoppien
mukaa se, että oikeutta ei voi pitää ehdottomana tai subjektiivisena oikeutena,
vaan sitä voidaan jossain määrin muotoilla lakitason säännöksissä.

Lähtökohtaisesti perustuslaki näyttäisi varaavan perusoikeutena
oikeuden aina saada perusteltu viranomaispäätös vireille pannussa asiassa.
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Hallinto-oikeudellisesti viranomaispäätös voi olla vireille pannun
asian tutkiva päätös tai sitten päätös asian tutkimatta jättämisestä, jolloin
päätöksestä voi valittaa. Tutkimatta jättämispäätös puolestaan tarkoittaa sitä,
että jokin hallintomenettelyn tai hallintolainkäytön ns. prosessin edellytys
puuttuu. Yleensä vireillepanotavassa on tällöin jokin virhe. Joskus perustellun
päätöksen voi saada, jos esimerkiksi korjaamalla virheensä osoittaa
hakemuksensa alueellisesti tai asteellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.
Edelleen hallinto-oikeudellisesti (mm. hallintolaki) viranomaisen on tehtävä
perusteltu päätös vireille tulleesta asiasta. Hallintolaki siis toteuttaa 1.
konkretisoi PeL 21.2 §:ssä säädettyä perusoikeutta.

Edellä kuvatussa asetelmassa herättää huomiota 1. lakiehdotuksen 14
§:n säännös. Se oikeuttaa muttei velvoita lautakunnan jättämään käsittelemättä
kohdissa 1 - 5 luetelluissa oloissa vireille tulleen asian. 1 momentissa
säädetään suoranainen ratkaisukielto. Asiaa ei saa ratkaista, jos sen tiedetään
olevan vireillä tai ratkaistu tuomioistuimessa. Säännös on ongelmaton, koska
asia on ratkaistavana tai jo ratkaistu lainkäyttömenettelyssä.

2 momentissa säädettävistä käsittelemättä jättämisperusteluis-ta 1- 4
näyttävät olevan asianmukaisia: suullisten todistelukeinojen käyttö halutaan
varata saman asian tuomioistuinkäsittelyyn, 2 ja 3 kohdat muistuttavat 1
momentin ratkaisukieltoa perusteiltaan, ja konkurssi lienee perusteltu siksi,
ettei lainkäyttöelin voi antaa asiallisesti vaikuttavaa oikeussuojaa
konkurssivelallisen suhteen.

Edellisten vastapainoksi 5. kohta on ongelmallinen: asian käsittely
lautakunnassa ei ole tarkoituksenmukaista asian poikkeuksellisen
monimutkaisuuden ja vaikean selvitettävyyden takia.

Yleisesti ottaen on selvää, etteivät tuomioistuimet tai muut
lainkäyttöelimet voi kieltäytyä antamasta oikeussuojaa eli päätöstä jutun
monimutkaisuuteen viitaten. Myöskään hallinnossa tämä ei ole periaatteessa
mahdollista. Nyt käsillä oleva tilanne eroaa muusta hallinnosta siinä, että
asianosainen voi aina saada vaikean ja monimutkaisen asiansa tuomioistuimen
käsiteltäväksi. Tästä huolimatta on valtiosääntöoikeudellisesti merkittävää se,
että vastoin PeL 21.2 §:n melko selkeää sanamuotoa hallintoviranomainen saa
toimivallan jutun mutkikkuuden takia kieltäytyä antamasta perusteltua päätöstä
ns. materiaalisessa eli oikeuskysymyksessä. Lautakunnan päätös siitä, että jut-
tua ei sen monimutkaisuuden vuoksi käsitellä, tuskin on PeL 21.2 §:n
tarkoittama "perusteltu päätös".

Edellä viitatusta perusoikeussäännöksestä on suhteellisen vähän
ennakkotapauksia. Melko tuoreessa ratkaisussa perustuslakivaliokunta
hyväksyi sen, että järjestyksenvalvojaksi hakeva ei saanut aina perusteltua
päätöstä. Hallmtolainkäytön puolelta on vanhempia tapauksia, joissa on
katsottu, ettei valituskieltoja voida säätää pelkästään hallintolainkäyttöelinten
työtaakkaan viittaamalla. Järjestyksenvalvojia koskeneessa lausunnossa
valiokunta viittasi siihen, ettei PeL 21.2 §:n perusoikeus ole ehdoton. Lisäksi
oli niin, ettei hakijan oikeusturva välttämättä edellyttänyt perusteluja
päätökselle. Valiokunnan mukaan perustuslaki ei estä tekemästä "vähäisiä"
poikkeuksia oikeuteen saada perusteltu päätös, kunhan poikkeukset eivät muuta
oikeuden asemaa pääsääntönä eivätkä vaaranna yksittäistapauksissa yksilön
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oikeusturvaa. Nyt käsillä oleva tapaus on siis olennaisesti toisenlainen: kulutta-
jalautakunta voi jättää käsittelemättä asian, jossa asianosaisella on aivan
merkittävä ja aito oikeussuojan tarve. Nykyinen lautakunnan ratkaisupakko
ehdotetaan poistettavaksi. Kuluttaja joutuu juuri oikeudenkäyntikulujen
kannalta kaikkein riskialttiirnmissa tapauksissa (oikeuskysymysten ja
näyttökysymysten mutkikkuus) turvautumaan tuomioistuimeen. Hän voi asian
monimutkaisuuden seurauksena hävitä juttunsa ja joutua maksamaan
mahdollisesti hyvinkin merkittävät oikeudenkäyntikulut. Luulisi melkein, että
juuri näissä mutkikkaimmissa jutuissa lautakuntakäsittely oikeusturvatienä on
erityisen merkittävä, joten nyt pohdittavana oleva sääntö voi viedä
merkittävästi terää koko järjestelmältä. Lisäksi tämä poikkeus on hallituksen
esityksessä hyvin ohuesti perusteltu.

Säännöksen perustelut (s.20, palsta 1) eivät näytä olevan yh-
denmukaisia pykälätekstin kanssa. Viimeksi mainittu antaa yksiselitteisesti
ratkaisevan merkityksen asian monimutkaisuudelle. Perusteluissa näin ei
(kehdata?) sanoa: "Tarkoituksena ei ole että asia voitaisiin jättää käsittelemättä
pelkästään siksi, että siihen sisältyy oikeudellisesti vaativia ja vaikeasti
ratkaistavia kysymyksiä. Keskeistä on se että asia on laajuudeltaan ja muulta
laadultaan sellainen", että sen selvittäminen ja suositusluonteinen
ratkaiseminen on epätarkoituksenmukaista. Laajuuskriteeri ja "muu laatu"-
kriteeri eivät näy lakitekstissä.

Kysymys siitä, mahtuuko nyt käsillä oleva poikkeus siinä muodossa,
jossa se pykälätekstissä on, oikeuteen saada perusteltu päätös PeL 21.2 §:n
puitteisiin, on siis arvioitava sen oikeussuojavaiku-tuksen välityksellä. Itse
katsoisin, että nyt on käsillä merkittävä oikeusturvarajoitus, joten 5. kohta olisi
poistettava lakiehdotuksesta.

Lautakunnan tuomiovaltaa sitova päätösvalta kuluratkaisuissa

Ensimmäisen lakiehdotuksen 18 §:n mukaan lautakunnan on
elinkeinonharjoittajalle vastaisen ratkaisun yhteydessä mainittava, paljonko
kustannuksia valtiolle on aiheutunut asiaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten
hankkimisesta ja katselmusten järjestämisestä. Jos elinkeinonharjoittaja ei
noudata lautakunnan pääasiassa antamaa ratkaisusuositusta mutta häviää samaa
asiaa koskevan oikeudenkäynnin (laiminlyötyään noudattaa suositusta),
suosituksesta tiedon saaneen tuomioistuimen on velvoitettava hänet
korvaamaan valtiolle kustannukset lautakunnan suosituksessa olevan laskelman
mukaan. Korvausta voidaan tosin alentaa ja jättää se velvoittamatta
kohtuussyillä tai jos oikeudenkäyntiin on ollut perusteltua syytä. Kysymyksessä
näyttää olevan lautakunnalle tuleva, kulukorvauksilla uhkaamisvalta suosituk-
sen noudattamisen sanktioimiseksi. Tällainen päätösvalta ei ole ongelmaton
PeL 3.3 §:ssä säädetyn tuomioistuinten riip-pumattomuussäännön
näkökulmasta. Tuomioistuin tulee sidotuksi hallintoviranomaisen
päätösvaltaan, ellei tuomioistuin voi käyttää koh-tuullisuuskriteeriä tai
perustellun syyn kriteeriä. Tällainen sääntely on ainakin periaatteessa
ongelmallinen tuomiovallan itsenäisen luonteen kannalta. Se voi lisäksi
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välillisesti vaikuttaa pääasiassa annettavan ratkaisun harkintaan (harkintaan
siitä, onko langettava tuomio annettava).

Lähtökohtaisesti tuomioistuimia voi ohjata konkreettisissa riita-tai
rikosjutuissa vain lainsäädäntömuutoksin, ei hallintoviranomaisen päätöksin.

1. lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentissa lautakunnan suosittamat kulut
on rinnastettava tuomioistuimessa OK 21 luvussa tarkoitettuihin
oikeudenkäyntikuluihin. Tässä tarkoitetut asianosaisaloitteisesti hankitut
asiantuntijalausunnot voivat olla jutun intressiin nähden hyvinkin kalliita (esim.
professoriliiton palkkiosuosituksen mukaan asiantuntijalausunnon taksana on
300 €/h). Toisaalta 18 §:n 2 momentin kohtuut-tomuuskriteeri voi hyvinkin
tulla sovellettavaksi tällaisessa tapauksessa. Se on kuitenkin ongelmallista:
yksityishenkilön hankkiman lausunnon kulut voivat olla hyvinkin merkittävät
hänen taloutensa kannalta mutta vähämerkityksisiä suuren
elinkeinonharjoittajan taloutta silmällä pitäen. On siis lainkäyttövallan
riippumattomuuden näkökulmasta ongelmallista, että tuomioistuimelle
kuuluvaa kulukorvausten harkintavaltaa ohjataan tuomioistuinta sitovalla
tavalla lautakunnan suosituksin.

Tuomiovallan kannalta päätösvalta oikeudenkäyntikuluista on
lainkäyttövaltaa, joskin pääasiaratkaisuun nähden toissijaisesta seikasta. Tätä
sidosta hallintopäätökseen ei yksityiskohdittain perustella. Toisin sanoen onko
kyseessä todella elinkeinoharjoittajaan tähdätystä pelotteesta vai valtion
fiskaalisen intressin toteutuksesta: niskoitteleva elinkeinoharjoittaja joutuu
korvaamaan valtiolle aiheutuvia kuluja. Tuomiovaltaa arveluttavalla tavalla
sitovaa on se, että tuomioistuin joutuu noudattamaan hallintopäätökseen
sisältyvää laskelmaa, elleivät em. kriteerit ole käytettävissä. Jossain määrin
ongelmattomampaa olisi se, että lautakunta aina laskee em. kulut antaessaan
toimenpiteisiin velvoittavan pääasiaratkaisun, mutta kulujen määräämisvalta
(vaikkapa sitten laskelmaan sidottuna) olisi aina tuomioistuimen vapaasti har-
kittavissa.

Päätösvaltasuhteet lautakunnassa

Asian ratkaisernistapaan 1. lakiehdotuksessa sisältyy erinäisiä
yksityiskohtia, joita ei voisi ajatella säädettävän tuomioistunta tai muuta
lainkäyttöelintä tarkoittavassa säädöksessä. Erityisen selkeästi tällainen on 16
§:n säännös "Asian muu ratkaiseminen". Tämä koskee erityisesti esittelijän
ratkaisuvaltaa, mutta jossain määrin myös puheenjohtajille yksin joskin
esittelystä säädettyä ratkaisuvaltaa. Tuomioistuimessa näin vapaa tai avoin ja
harkinnanvarainen ratkaisuvallan siirto pois päätösvaltaisesta tuomioistuimen
osasta (plenum, osasto, jaosto jne) tuskin tulisi kysymykseen. Koska kuitenkin
päätökset ovat suosituksia ja toimivalta on alussa määritelty perimmältään
hallinnoksi, voidaan sanoa, että hyvän hallinnon nopeus- ja joustavuuskriteerit
puhuvat tällaisen toimivaltajaon puolesta. Vaikka hallituksen esityksen
perusteluissa, joihin edellä jo viitataan, kuluttajariita-asiat luonnehditaan
yksityisoikeudellisiksi riita-asioiksi, ei voine tulla kysymykseen, että samojen
asioiden käsittelyssä käräjäoikeudessa sovellettaisiin esimerkiksi sääntöä, että
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joku esittelijä voisi ratkaista asian lainvoimaiseksi aikanaan tulevalla ja
pakkotäytäntöönpantavissa olevalla tavalla.

Valituskielto 1. lakiehdotuksen 20 §:ssä

PeL 21 § säätää jokaisen oikeudesta saada oikeuksiaan ja vel-
vollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valituskielto on ongelmaton, koska
lautakunnan päätös ei estä oikeudenkäyntiä samassa asiassa eikä myöskään ole
oikeudenkäynnin edellytys.

Valituskiellon seurauksena lautakuntapäätöksiin mahdollisesti
sisältyvät menettelyvirheet eivät voi johtaa päätöksen kumoamiseen
(valitusinstanssissa). Virheitä ei siis voi oikaista, mutta toisaalta niillä ei ole
(em. kuluasioita ehkä lukuunottamatta) oikeusvaikutuksiakaan. Virheellinen tai
epäasiallinen menettely voi tietysti johtaa kanteluihin eri instansseihin.

Saattaa tietysti olla, että kuluttajariita-asian osapuoli pitää päätöstä
(subjektiivisesti) virheellisenä tai väärin perusteltuna. Tämä voidaan kokea
vääryytenä, johon oikaisua ei ole hallmtolainkäyttöteitse saatavissa. Osaltaan
tämä voi purkautua samassa asiassa käydyn oikeudenkäynnin tuloksena
annettavassa päätöksessä. Virheellisillä lautakunnan perusteluilla ("väärä lain
soveltaminen'') ei ole oikeusvoimavaikutusta, eikä hallinnossa voisi
valittaakaan perusteluista.

Poikkeamiset kmilemis- ja julkisuusperiaatteesta (PeL 21,2§)

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa viitataan ehdotettuihin
säännöksiin, jotka oikeuttavat lautakunnan tekemään päätöksen asianosaista
kuulematta ja toimittamaan katselmuksen ei-julkisesti. Säännöt kuulemisesta ja
julkisuudesta on kirjoitettu perustuslakiin turvaamisvelvoitteella, mikä
oikeuttaa vähäisiin poikkeamisiin. Mielestäni esityksen perustelut näille
poikkeamille ovat hyväksyttäviä.

Samaten luopumiskehoitus on mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti
ongelmaton.

Kotirauha

Katselmuksia kotirauhan suojan piiriin kuuluvissa tiloissa voidaan
suorittaa vain kotirauhan "haltijan" luvalla. Pääsääntöisesti kait
perusoikeuksien suojasta voi luopua, kuhan luopumistilanne (luopujan
tahdonvapaus) on aito. Hallituksen esityksen perusteluissa tosin siteerataan
vain kotirauhansuojasäännöksen alkuosaa (lakiviittausta). Kotirauhan suojaa
voidaan rajoittaa lailla säätäen "perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten
selvittämiseksi".  Siitä  ei  nyt  ole  kysymys.  Toisaalta  noita  sääntöjä  ei
aikaisemminkaan ole sovellettu kirjaimellisesti. Suostumusoppi yhdistettynä
yleisiin perusoikeuksien rajoituskri-teereihin tekee mielestäni tällaiset ei-
julkiset katselmukset valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomiksi.

Lain taannehtiva vaikutus
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1.lakiehdotuksen 27 §:n 1 momentin mukaan lain voimaantullessa
kuluttajavalituslautakunnassa vireillä oleva asia käsitellään uuden lain
säännösten mukaan (14.2 §:ää lukuunottamatta). Lautakunnan edellä jo
käsitelty laajennettu päätösvalta kulukorvausasioissa saattaa olla kuluttaja-
asianosaisen kannalta myönteinen seikka mutta toisaalta elinkeinonharjoittajan
kannalta kielteinen. Kysymyksessä ei liene suora puuttuminen heidän
väliseensä sopimussuhteeseen taannehtivasti. En tosin osaa sanoa, miten
kuluttajavalituslautakunnan suosituksia luokitellaan yksityisoikeudellisesti.
Arveluttavaa taannehtivuudessa on erityisesti se, että nykyisessä vanhassa
lautakunnassa vireillä olevassa asiassa toisen osapuolen (elinkeinonharjoittaja)
oikeusasema saattaa heiketä kesken menettelyn (eli asian ollessa vireille uuden
lain voimaantullessa). Niiden asioiden piiri näet laajenee, joissa lautakunta
päättää tuomioistoinkäsittelyyn ulottuvalla korvauksista. Ehkäpä tällä
perusteella (sopimussuhteeseen ei puututa taannehtivasti ja osapuolen kannalta
odottamattomalla ja kielteisellä tavalla, ns. oikeutettujen odotusten sääntö)
voidaan päätellä, että taannehtivuus (elinkeinonharjoittajan oikeusaseman
karmalta kielteisellä tavalla) ei ole olennainen valtiosääntöoikeudellinen
ongelma. Perustuslaissahan ei ole yleistä taannehtivuuskieltoa,
rikosoikeudellinen taannehtivuuskielto kylläkin (8 §).

Yhteenveto

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotukseen näyttää sisältyvän kaksi
kohtaa, joita toisaalta ei ole selvitelty valtiosääntöoikeudellisesti
säätämisjärjestysosassa, mutta jotka näyttävät olevan ristiriidassa perustuslain
tuomiovaltaa koskevien ja hyvän hallinnon (perusteltu päätös) säännösten
kanssa (kuluja koskevan päätösvallan sitominen ja asian
käsittelemättäjättämisvalta poikkeuksellisen monimutkaisissa asioissa). Em.
taanehtivuusproblemiatikka on myöskin korostamisen arvoinen seikka.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2006

Ilkka Saraviita



Teuvo Pohjolainen
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Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Edus-
kunnalle laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain
muuttamisesta (HE 115/2006 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta

esitän kunnioittavasti seuraavan.

1 Yleistä

Hallituksen esityksen tavoitteena on laajentaa kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaa

siten, että se voisi käsitellä ja ratkaista myös asuinhuoneiston vuokrauksesta ja asu-

misoikeuden luovutuksesta syntyviä erimielisyyksiä. Samalla oikeussuojaelimen nimi

muutettaisiin kuluttajariitalautakunnaksi.

Toisin kuin eräät muut muutoksenhakuja käsittelevät lautakunnat kuluttajariitalauta-kunta

on kuluttajariita-asioissa tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen ja kevyempi sekä

kustannuksiltaan halvempi oikeussuojaelin. Oikeusturvanäkökuimasta tällainen

vaihtoehtoinen riidan ratkaisumenettely on oikeusturvaa parantava järjestely. Ongelmana

kuluttajavalituslautakunnassa on kuitenkin ollut se, että riitojen ratkaisusuositusten

antamiseen on kulunut käsiteltävien asioiden lukumäärästä ja käytössä olevista



resursseista johtuen kohtuuttoman pitkä aika. Varsinkin vaihtoehtoisena oi-

keussuojatienä asioiden hidas käsittely on oikeusturvaongelma.

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta totesi tänä vuonna julkistetussa vuosikertomuk-

sessaan, että:

" Kuluttajavalituslautakunnan toimialaa olisi laajennettava asumiseen liitty-

vissä asioissa. Samalla lautakunnan resursseja pitäisi lisätä. Koska uuden

tuomioistuinsovittelun ei ole tarkoitus korvata Kuluttajavalituslautakunnan

toimintaa kuluttajariitojen ratkaisuelimenä, olisi tärkeää turvata käsittelyai-

kojen pysyminen kohtuullisina lautakunnassa."

Hallituksen esitykselle on siten oikeusturvanäkökulmasta hyväksyttävä tavoite. Se edistää

- mikäli resurssikysymys voidaan ratkaista - perustuslain 21 §:n takaamaa oikeusturvaa.

2. Kuluttajariitalautakunta muutoksenhakuelimenä

Tuomiovaltaa käyttävät perustuslain 3 §:n 3 momentin perusteella riippumattomat

tuomioistuimet. Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan perustuslain esitöiden

mukaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia

muiden tahojen, kuten lainsäädäntö- ja hallitusvallan käyttäjien samoin kuin

viranomaisten ja oikeusriidan osapuolten, vaikutuksesta. Tuomioistuimet ovat riip-

pumattomia myös oikeuslaitoksen sisällä (HE 1/1998 vp , s. 76/1, PeVL 35/2005 vp , s.

2-3). Nämä valtiosäännön keskeisiin perusteisiin kuuluvat lähtökohdat liittyvät kiinteästi

perustuslain 21 §:ssä turvattuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin.

Tuomioistuinten riippumattomuutta turvataan myös perustuslain 103 §:n säännöksillä

tuomarin virassapysymisoikeudesta, eroamisvelvollisuudesta sekä tuomarin virkasuhteen

perusteista. Lisäksi tuomioistuinten riippumattomuuden asettamat vaatimukset -kuten

PeV on eri yhteyksissä todennut (ks. esim. PeVL 2/2006 vp) - on otettava huomioon

tuomareiden nimitysmenettelyä perustuslain 102 §:n nojalla järjestettäessä (HE 1/1998 vp

, s. 76/11).

Kulutta]ariitalautakunnasta annetun lakiehdotuksen 1 §:n mukaan "kuluttajariitalauta-

kunta on riippumaton ja puolueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin".



Säännös paikantaa kuluttajariitalautakunnan aseman oikeussuojakoneistossa tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. (Vastaavaa säännöstä voitaisiin harkita eduskunnan käsittelyssä

olevaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan).

Selkeästä perussäännöksestä huolimatta kuluttajariitalautakunnan asema oikeussuoja-

järjestelmässä - lainkäyttö- vai hallintoelin - on jossain määrin epäselvä. HE:n perus-

teluissa (s. 25) todetaan, että "menettelyn ominaispiirteet kuluttajariitalautakunnassa ovat

jossain määrin rinnasteisia toisaalta lainkäyttömenettelyn ja toisaalta hallintomenettelyn

kanssa". Asia ei kuitenkaan muodostu samalla tavalla ongelmalliseksi kuin esimerkiksi

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kohdalla, sillä kuluttajariitalautakunta on

tavallaan sivussa muutoin säännönmukaisesta oikeussuojajärjestelmästä.

Kuluttajariitalautakunta ei anna täytäntöönpanokelpoista eikä valituskelpoista päätöstä

(lakiehdotuksen 20 §), vaan se on "aidosti" vaihtoehtoinen riidan ratkaisupaikka, joka

antaa suosituksia (lakiehdotuksen 2.1 §), joilla tosin voi olla käytännössä suuri merkitys.

Näin ollen en katso kuluttajariitalautakunnan aseman olevan millään muotoa ristirii-

dassa perustuslain tuomiovallan järjestämistä koskevan sääntelyn kanssa.

3. Asioiden käsittely kuluttajariitalautakunnassa

PeL 21 §:n asettamat vaatimukset oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille ja hyvälle

hallinnolle asettavat standardit myös kuluttajariitalautakunnan toiminnalle, vaikka

kysymyksessä ei olekaan täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja tekevä toimielin.

HEreen laiksi kuluttajariitalautakunnasta (1. lakiehdotus) sisältyy säännöstö, jota nou-

datetaan kuluttajariita-asian käsittelyssä ja ratkaisemisessa (3 luku). Sääntely lähtee siitä

perusperiaatteesta, että menettelyssä noudatetaan hallintolakia ellei laissa ole erikseen

toisin säädetty. On jossain määrin poikkeuksellista, että riita-tyyppisen asian käsittelyn

perussäännöstönä on hallintolaki, mutta asialla ei ole olennaista merkitystä

kuluttajariitalautakunnan tehtävä huomioon ottaen.

Vaikka kysymyksessä on suosituksia antava toimielin, sen ratkaisuilla on kuitenkin

tosiasiassa huomattava merkitys. Sen vuoksi voidaan pitää tarpeellisena, että PeL 21 §:n



oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja hyvän hallinnon takeita koskevan sääntelyn

periaatteet toteutuvat lautakunnan toiminnassa mahdollisimman hyvin.

Hallituksen esityksessä on tältä osin joitakin poikkeuksia. Osa poikkeuksista liittyy hyvin

olennaisiin oikeusturvan takeisiin, kuten mahdollisuus eräissä tapauksissa ratkaista asia

vastapuolta kuulematta (1. lakiehdotuksen 12.2 §).

Perustuslakivaliokunta on pitänyt kuulemista yhtenä keskeisimmistä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin elementeistä (ks. esim. PeVL 12/2002 vp ja 8/2004 vp). Toisaalta

valiokunnan tulkinnan mukaan lailla on voitu eräissä tapauksissa painavista syistä säätää

kuulemisvelvollisuudesta poikkeuksia.

Edellä on viitattu kuluttajariitalautakunnan asemaan muutoksenhakujärjestelmässä.

Kysymyksessä on lainkäytölle rinnakkainen asian käsittely mahdollisen suosituksen

antamista silmällä pitäen. Tämän tapaiseen toimintaan voidaan käyttää varsinaisesta

prosessista poikkeavia, kevyempiä ja joustavampia menettelymuotoja, joilla ei kui-

tenkaan vaaranneta oikeusturvaa. Vastapuolen kuuleminenhan voidaan jättää suorit-

tamatta, mikäli hakemus jo valmisteluvaiheessa havaftaan ilmeisen perusteettomaksi.

Tällöin vastapuoleen ei edes voi kohdistua minkäänlaista toimenpidettä, joka edellyttäisi

hänen oikeuksiensa turvaamista. Kuulematta jättäminen tämän erityissäännöksen nojalla

olisi silti vielä tiukemmin säännelty, kuin vastaava menettely hallintolain mukaan

hallintoasian käsittelyn yhteydessä. En siis pidä tätä esitettyä säännösehdotusta

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus, jonka mukaan katselmus ei ole julkinen.

Kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa katselmuksen saa toimitta vain sen luvalla, jonka

kotirauhan piiriin tila kuuluu (1. lakiehdotuksen 13.3 §. En pidä katselmuksen

toimittamista kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa ongelmallisena yhtäältä tavoiteltava

intressi huomioon ottaen ja toisaalta siitä syystä, että se voidaan tehdä vain asianomaisen

luvalla. Myöskään se, ettei katselmus ole yleisöjulkinen (asianomaisen suostumushan

vaaditaan kotirauhan piiriin ulottuvassa katselmuksessa) ei ole PeL 21 §:n näkökulmasta

ongelma kuluttajariitalautakunnan asema ja tehtävä huomioon ottaen sekä lisäksi sen

vuoksi, että katselmus kohdistuu useimmiten henkilön yksityistalouteen liittyvään asiaan,



joka olisi julkisuuslain nojalla joka tapauksessa salassa pidettävä. Näin ollen en pidä

ehdotettua sääntelyä myöskään tältä osin valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.



Lausunto 12.10.2006
Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 115/2006 vp laeiksi kulutta jariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun
lain muuttamisesta

Arvioinnin lähtökohtia ja perusteita

Kuluttajariitojen ratkomisessa kuluttajariitalautakunnassa on kysymys tuomioistuimelle
vaihtoehtoisesta riitojen ratkaisumenettelystä. Suuntaus viedä kuluttajariitojen kaltaisia
asioita ratkaistavaksi tuomioistuimen ulkopuolisiin elimiin on ajankohtaistunut etenkin
1990-luvun lopulta alkaen. Tällöin merkittäviä ovat olleet varsinkin Euroopan unionissa
toteutetut toimenpiteet. Viime vuosina annetuissa EU:n kuluttajansuojasäädöksissä onkin
säännöllisesti asetettu jäsenvaltioille velvollisuus edistää kuluttaja-riita-asioiden
ratkaisemista tuomioistuinten ulkopuolisissa valitus-ja oikeussuojamenettelyissä. EY:n
perustamissopimuksen 137 artikla ilmentää muutoinkin pyrkimystä turvata
kuluttajansuojan korkea taso, mönkä lisäksi EU:n perusoikjuskirjan 37 artikla tuo esiin,
että kuluttajansuojalla on nykyään perusoikeuskytkentöjä.

Vaikka kysymys on vapaaehtoisesta menettelystä ja vaikka menettely ei estä viemästä
asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, pyrkimys ratkoa kuluttajariitojen kaltaisia asioita
tuomioistuinten ulkopuolisissa menettelyissä on nykyään jo siinä määrin vahva, että
kuluttajan oikeus valita tuomioistuinmenettelyn ja tuomioistuimen ulkopuolisen, tässä
tapauksessa kuluttajariitalautakuntamenettelyn, välillä ei välttämättä de facto ole enää
kovinkaan suuri. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kuluttajanitalautakunta olisi

(1 .lakiehdotuksen 1 §), lakiehdotuksen arvioinnissa on mielestäni erityisesti syytä ottaa
huomioon ennen muuta perustuslain 21 §:n 1 momentin - eikä siis minkään esim. hyvän
hallinnon takeita koskevan 2 momentin - oikeusturvatakeet,, joita myös Euroopan
ilimisoikeussopimuksen 6 ja 13 artikla, samoin kuin Euroopan unionin perusoikeuskirjan
VI luvun oikeusturvaa koskevat eräät artiklat, ilmentävät. Käytännössä
oikeusturvanäkökulma suuntaa huomiota kuluttajariitalautakuntamenettelyn
puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen, osapuolten
asemaan ja oikeussuojaan sekä ratkaisujen laillisuuteen.

Korostan tässä yhteydessä tarvetta huomioida esityksen arvioinnissa myös EU-oikeus
sekä se, että kuluttajansuojalla on perusoikeusulottuvuuksia. Kuten jo totesin,
kuluttajansuoja mainitaan nimenomaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38
artiklassa, joka perustuu EY:n perustamissopimuksen 153 artiklaan. Lakiehdotuksessa on
siten myös kysymys ainakin osin perusoikeudeksi ymmärrettävän ja joka tapauksessa EU-
oikeudessa varsin vahvasti turvatun oikeuden toteuttamisesta.

Kuten hallituksen esityksestä käy ilmi, lakiehdotuksen sisältyviä säännöksiä katselmuksen
toimittamisesta on syytä arvioida yksityiselämän ja erityisesti kotirauhan suojaa turvaavan
perustuslain 10 §:n kannalta. Tässä yhteydessä on myös merkityksellinen Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla.

Oikeusturva



En näe lakiehdotuksessa merkittäviä ongelmia oikeusturvanäkökulmasta syistä, joita
hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ja muuallakin esityksessä tuodaan
esiin. Tosin pidän edellä esitetyistä syistä periaatteellisesti jonkinmoisena pulmana sitä,
että esityksessä menettelyä kuluttajariitalautakunnassa näytetään lähestyvän enemmän
hallintomenettelyn kuin lainkäytön näkökulmasta lopputuloksella, että tiettyihin
kysymyksiin sovellettaisiin lakiehdotuksessa esitettävän lisäksi hallintolakia (434/2003),
eikä siis esimerkiksi hallintolainkäyttölain tai oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä pidän tarpeellisena ja
tarkoituksenmukaisena 1. lakiehdotukseen sisältyviä ratkaisuja, joilla koetetaan
esityksestä ilmenevin tavoin tehostaa kuluttajariita-asioiden ratkaisemista nykytilaan
verrattuna esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan "suodatuskapasiteettia".

1. lakiehdotuksen oikeusturvan kannalta huomionarvoisimmat pykälät, so. 12 ja 14 §, on
nähdäkseni riittävän selkeästi ja täsmällisesti kirjoitettu. Ilmaisu "ilmeisen perusteeton"
(12 §:n 2 mom., ks. myös 12 §:n 4 mom.) asettaa jo sinänsä esim. kuulemista koskevasta
peruslähtökohdasta poikkeamisen edellytykset tiukoiksi. Lisäksi ehdotuksessa esitettäviä
kuulemismahdollisuuksien varaamisen poikkeuksia voidaan pitää perusteltuina
esityksessä s. 25 selostettujen kuluttajariitalautakuntamenettelyn ominaispiirteiden takia.
Oikeusturvan toteutumisen takaamiseksi olisi kuitenkin paikallaan painottaa
perastuslakivaliokunnan lausunnossa, että perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä
laintulkinnalla tulee olla 1. lakiehdotuksen oikeusturvanäkökulmasta keskeisten
menettely- tms. säännösten - erityisesti 12 ja 14 §:n eräät säännökset - soveltamisessa
erityinen merkitys.

Katselmuksen toimittaminen

Pidän 1. lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin säännöstä katselmuksen toimittamisesta
ongelmallisena perustuslain 10 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan
näkökulmasta.

Ongelmana ei ole kuitenkaan se, että katselmus voidaan tietyin edellytyksin toimittaa
kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa syistä. Nähdäkseni hallituksen esityksessä tuodaan
tältä osin esiin (s. 25 ja 26) riittävästi esiin hyväksyttäviä syitä perustuslain 10 §:n 3 mom.
kannalta. Tosin jonkin verran voi kysyä, täyttyykö 1. lakiehdotuksen 13 §:n 3 mom.
tilanteessa aidosti se perustuslain 10 §:n 3 mom. ilmentämä ja perustuslakivaliokunnan
käytännössä täsmentynyt vaatimus, jonka mukaan kotirauhan piiriin ulottuvien
viranomaistoimien on oltava välttämättömiä perusoikeuksien turvaamiseksi. Kuten jo
kuitenkin edellä totesin, kuluttajasuojaan liittyy perusoikeusulottuvuuksia, joita etenkin
EU:n perusoikeuskirjan 37 artikla ilmentää.
Lisäksi katselmuksen toimittaminen on hallituksen esityksestä s. 26 ilmenevistä syistä
perusteltua kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa kuluttajariitalautakunnassa vireillä
olevan asian asianmukaiseksi selvittämiseksi. Näin ollen katselmuksen toimittaminen on
perusteltua perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn oikeuden - jokaisen oikeus saada
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa -
turvaamiseksi. - Nähdäkseni voisi kuitenkin harkita kotirauhan suojan toteuttamiseksi
lakiehdotuksen 13 §:n 3 mom. lisättäväksi maininnan siitä, että "Kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa katselmuksen saa toimittaa vain, jos se on välttämätöntä asian
selvittämiseksi ja vain sen luvalla..." tai muutoin korostaa välttämättömyyden vaatimusta
valiokunnan lausunnossa.



En pidä ongelmana myöskään sitä, että katselmuksen toimittaminen määräytyy 1.
lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi muutoin hallintolain 38 §:n, eikä siis
esimerkiksi hallintolainkäyttölain tai oikeudenkäymiskaaren katselmuksen toimittamista
koskevien säännösten mukaan. Hallintolain 38 §:ssä katselmuksen toimittamisesta on
säädetty huomattavasti täsmähisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin esimerkiksi
hallintolainkäyttölaissa.

Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan asuntoon tms. kotirauhan piiriin kuuluvaan
tilaan kohdistuvan tarkastuksen voi toimittaa vain viranomainen (ks. esim. PeVL
69/2002vp). Lakiehdotus näyttäisi täyttävän tämän vaatimuksen, koska lautakunnan
jäsenet ja esittelijät - olkoonkin että esittelijät voivat olla sivutoimisia - toimivat
virkavastuulla 1. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin nojalla. Viranomaisvaatimus on
kuitenkin muistettava myös katselmuksen tosiasiallisessa toimittamisessa, mitä olisi
paikallaan painottaa valiokunnan lausunnossa.

Sitä vastoin pulmallista on, että hallituksen esityksen valossa katselmukselle ei olisi
mitään yksityiselämän suojasta tulevia pidäkkeitä kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen
ulkopuolella. Myöskään hallintolain 38 § ei tältä osin tuo muutosta asetelmaan. Tässä
yhteydessä on merkityksellistä todeta, että hallintolakia koskeva hallituksen esitys
72/2002vp ei ollut aikoinaan perustuslakivaliokunnan arvioitavana.

On kuitenkin painokkaasti korostettava, että katselmuksen toimittamiselle saattaa asettua
pidäkkeitä perus- ja ihmisoikeuksien nojalla kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen
ulkopuolellakin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa yksityiselämän ja perhe-
elämän kunnioittamisesta voidaan myös soveltaa tietynlaiseen ammatti- tai
liiketoimintaan tai tietynlaisiin toimi- tai liiketiloihin Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa (ks. mm. asia Niemietz vastaan
Saksa, 16.12.1992 annettu tuomio, (A-sarja, nro 251-B), Ks. myös asia Colas Estym. v.
Ranska, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 16.4.2002, nro 37971/97, Kok.
2002-III, 41 kohta). Sama voidaan todeta myös yksityiselämän suojan perusoikeuden
ulottuvuudesta EU-oikeudessa (ks. esim. asia C-94/00, Roquette Freres, tuomio
22.10.2002, Kok. 2002, s. 1-9011, 29 kohta). Toinen asia on, että Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kappaleessa myönnetty oikeus puuttua kyseisen
oikeuden käyttämiseen saattaa ulottua laajemmalle toimi- tai liiketilojen tai ammatti- tai
liiketoiminnan osalta kuin muissa tapauksissa, so. esim. kotirauhan piiriin kuuluvissa
tiloissa (ks. esim. em. Niemietz v. Saksa, tuomion 31 kohta).

Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet asettavat vähimmäistason perusoikeuksien
suojalle. Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan soveltamisalasta äsken sanottu koskee siten
myös perustuslain 10 §:n soveltamisalaa. Nähdäkseni perusmslakivaliokunnan
lausunnossa olisikin paikallaan muistuttaa, että perustuslain 10 § ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla saattavat asettaa pidäkkeitä katselmuksen
toimittamiselle myös kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen ulkopuolella, vaikka
yksityiselämän suoja on "vähäisempi" - mutta ei kuitenkaan a priori olematon -
liiketiloissa tms. kuin kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa ihmisoikeussopimuksen 8
artiklan ja perustuslain 10 §:n nojalla.

Ryhmävalitusmenettely

1. Lakiehdotuksen määräykset ryhmävalitusmenettelystä ovat askel oikeaan suuntaan
syistä, joita hallituksen esityksessä s. 8-9 ja 14-15 tuodaan esiin. Korostan hallituksen
esityksestä ilmenevän lisäksi, että mahdollisuutta käsitellä asia ryhmävalituksena
puoltavat myös kuluttajansuojan perusoikeus- ja EU-oikeuskytkennät, joita olen jo



selostanut edellä. Ryhmävalitusmenettelyllä on siten merkitystä kuluttajansuojaa
koskevan perusoikeuden ja EY:n perustamissopimuksen 137 artiklassa edellytetyn
kuluttajansuojan korkean tason tehokkaan toteuttamisen ja toteutumisen kannalta.

Nähdäkseni ehdotetut säännökset menettelystä ryhmävalitusasioissa, kuten
vireillepanosta, käsittelystä ja ryhmän määrittelystä ovat riittävän täsmällisiä, eivätkä ne
muodostu ongelmalliseksi myöskään elinkeinonharjoittajien oikeusturvan näkökulmasta.
Nähdäkseni vaatimus, jonka mukaan kuluttajien olisi nimenomaisesti liityttävä ryhmään
(ns. opt in -järjestely) olisi omiaan heikentämään mahdollisuuksia tehostaa
kuluttajansuojan tosiasiallista toteutumista ryhmävalitusmenettelyn avulla.

Sitä paitsi on muutoinkin huomattava, että nyt ehdotettava ryhmävalitusmenettely on
sittenkin vielä varsin kaukana varsinaisesta ryhmäkannemenettelystä. Lakiehdotuksen
määräyksiin ryhmävalitusmenettelystä sisältyy huomattavan paljon
"suodatusmekanismeja" varsinaiseen ryhmäkannemenettelyyn verrattuna, kun
ryhmävalitusasian vireillepano-oikeus, samoin kuin puhevaltaoikeus, ovat yksinomaan
kuluttaja-asiamiehellä ja kun asian käsittelemisestä ryhmävalituksena päättäisi viime
kädessä kuluttajariitalautakunta. Kuluttajilla ei siis olisi ryhmänä oikeutta - edes
vireillepano-oikeutta - saada asiansa käsitellyksi ryhmävalituksena
kuluttajariitalautakunnassa. Myöskään kuluttaja-asiamiehen päätökseen ryhmävalituksen
tekemisestä - tai tekemättä jättämisestä - ei saisi hakea muutosta 2. lakiehdotuksen 10 §:n
mukaan.

Helsingissä 12. päivänä lokakuuta 2006

Tuomas Ojanen
OTT,
professori
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J, Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi

ku-luttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE

115/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

»   Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

- assistentti Juha Lavapuro

- professori Tuomas Ojanen

- professori Teuvo Pohjolainen

- professori Ilkka Saraviita.
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuluttajariitalautakunnasta, joka korvaa voi-

massa olevan lain kuluttajavalituslautakunnasta. Ehdotettu laki sisältää muutoksia muun

muassa lautakunnan menettelytapoja koskevaan sääntelyyn. Muutoksen tarkoituksena on

eri tavoin tehostaa lautakunnan toimintaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä.

Esitys liittyy valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 2007 ja on tarkoitettu käsi-

teltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maalisuuta

2007.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 10 §:ssä

turvatun kotirauhan näkökulmasta ja perustuslain 21 §:n oikeusturvasäännöksen valossa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
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Perustelut

Yleistä

Lakiesityksen tarkoituksena on laajentaa nykyisen kuluttajavalituslautakunnan tomival-taa

siten, että se kattaisi eräin rajoituksin asuinhuoneistojen vuokrausta koskevat asiat ja

lisäksi asumisoikeutta koskevat asiat. Tavoitteena on kansalaisten oikeusturvan tehosta-

minen lisäämällä mahdollisuuksia saada kuluttajariita-asioihin ratkaisu tuomioistuimille

vaihtoehtoisessa lautakuntamenettelyssä, jossa varmistetaan asianosaisten lakiin pe-

rustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen nopeasti, suhteelliseen kevyin

järjestelyin ja kohtuullisin kustannuksin. Samalla lautakunnan nimi muutetaan kulutta-j

ariitalautakunnaksi.

Tällaista vaihtoehtoista riitojen ratkaisumenettelyä — samoin kuin sovittelua — on

pidettävä oikeusturvaa parantavana menettelynä. Perustuslakivaliokunnan mielestä

lakiesityksellä on siten hyväksyttävä tavoite, koska se edistää perustuslain 21 §:n mukaista

oikeusturvaa.

Kuluttajariitalautakunta on 1. lakiehdotuksen 1 §:n mukaan riippumaton ja puo-

lueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin. Se antaa 2 §:n perusteella vain

ratkaisusuosituksia. Ellei toisin ole säädetty, menettelyssä noudatetaan 24 §:n mukaan

hallintolakia. Menettelyyn liittyy kuitenkin eräitä poikkeuksia perustuslain 21 §:n oi-

keusturvasäännöksestä. Asia voidaan 12 §:n 3 momentin perusteella ilmeisen perusteet-

tomissa tapauksissa ratkaista vastapuolta kuulematta. Saman pykälän 4 momentin nojalla

voidaan hakijalle tehdä ehdotus luopua asian käsittelystä, jos sovellettavan lainsäädännön,

oikeuskäytännön tai lautakunnan ratkaisukäytännön perusteella on ilmeistä, että asian

ratkaisu olisi hakijalle vastainen. Lautakunnan päätös ei 20 §:n nojalla myöskään ole

täytäntöönpanokelpoinen, eikä sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia. Päätökseen ei saa

hakea muutosta valittamalla.

Kun otetaan huomioon kuluttajariitalautakunnan vaihtoehtoinen asema riitojen

ratkaisupaikkana ja päätösten suosituksenomaisuus, mikä ei estä asianosaisia saattamasta

samaa asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi asian käsittelyn aikana kuluttajariitalauta-
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kunnassa tai sen käsittelyn jälkeen, ei mainittuja — sinänsä vähäisiä poikkeuksia — ole

perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan pidettävä perustuslain 21 §:n kannalta on-

gelmallisina.

Kotirauhan suoja

Kuluttajariitalautakunnalla on 1. lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin mukaan asian sel-

vittämiseksi oikeus suorittaa katselmuksia. Saman pykälän 3 momentin nojalla katsel-

muksen saa toimittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa vain sen luvalla, jonka koti-

rauhan piiriin tila kuuluu. Muutoin katselmukseen sovelletaan, mitä hallintolain 38 §:ssä

säädetään. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan katselmus liittyy useimmiten asunnon

kauppaan taikka asunnon rakentamiseen tai korjaamista koskeviin erimielisyyksiin.

Katselmuksella pyritään turvaamaan asian asianmukainen käsittely.

Sääntelyä on arvioitava perustuslain 10 §:n valossa. Sen 1 momentin mukaan jo-

kaisen kotirauha on turvattu. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan säätää

perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan

piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Sääntelyllä on merkitystä myös perustuslain 20 §:n 1

momentin kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa viranomaisessa

asianmukaisesti käsitellyksi.

Lakiehdotus näyttää lähtevän siitä, että kun lautakunnan toimivalta kotirauhan piiriin

ulottuvassa katselmuksessa voidaan perustaa asianomaisen lupaan, ei tällaisesta toi-

mivallasta ole tarpeen säätää lailla muutoin kuin välillisesti. Tällainen sääntely ei perus-

tuslakivaliokunnan aiemman käytännön mukaan ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 2

§:n 3 momentissa vahvistettuun oikeusvaltioperiaatteeseen sisältyvän vaatimuksen kanssa,

jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Valiokunta on pitänyt vastaavan

tyyppistä sääntelyä perustuslain 10 §:n vastaisena, koska lakiehdotus ei ole sisältänyt

perusoikeussuojaan puuttuvalta lailta edellytettyjä tarkkuuden ja täsmällisyyden

vaatimukset täyttäviä säännöksiä siitä, millaisissa tilanteissa tai millä edellytyksillä

viranomainen voi toimenpiteen tehdä (PeVL 37/2005 vp, s. 3, PeVL 42/2005 vp, s. 2).

Merkityksellistä tästä näkökulmasta on ollut myös suostumuksen antamista ja pe-

ruuttamista koskevan sääntelyn puuttuminen sekä sääntelyyn liittyvä epäselvyys suos-
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tumuksen aitoudesta ja vapaaseen tahtoon perustuvuudesta (PeVL 19/2000 vp, s. 3—4,

PeVL 37/2005 vp, s. 3/II). Jotta 1. lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, tulee 13 §:n 3 momentin toisesta virkkeestä poistaa lupaa koskevat

maininnat.

/ Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan perusoikeuksien turvaamiseksi — tässä tapauksessa

21 §:n mukaisen asian asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi — voidaan lailla säätää

välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Sen vuoksi ehdotetun 13 §:n 3

momentin 2. virkettä tulee valiokunnan mielestä täsmentää siten, että kotirauhan piiriin kuuluvissa

tiloissa saa toimittaa katselmuksen vain, jos se katselmuksen kohteena olevan asian selvittämiseksi

on välttämätöntä. Tämä korostaa samalla asuntoon kohdistuvan katselmuksen poikkeuksellisuutta

(PeVL 39/2005 vp, s. 3/1, PeVL 69/2002 vp, s. 2/II, PeVL 40/2002 vp, s. 2—3, PeVL 48/2001 vp,

s. 2/II).

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 3 mo-

mentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.
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Roger Jansson I x
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Reino Ojala /sd
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/kesk Arto Satonen /kok
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