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HE 134/2005 vp laiksi asuntojen korjaus-, energia-ja terveyshaitta-avustuksista -

kuulemistilaisuus perustuslakivaliokunnassa 19.10.2005

Asuntojen korjaus-, energia-ja terveyshaitta-avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia.
Avustuksia käytetään eri tyyppisiin käyttötarkoituksiin erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

lausuntoluonnos



Avustuksia myönnetään yksityistalouksille sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella
vanhusten ja vammaisten, mukaan lukien veteraanien, asuinrakennusten ja asuntojen korjaamiseen,
asetetut vaatimukset täyttävien kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien toteuttamiseksi haja-
asutusalueilla sekä terveyshaittojen poistamiseksi asuinrakennuksista. Viimeksi mainittuja avustuksia
myönnetään lähinnä home- ja kosteusvauriotilanteissa. Lisäksi avustuksia myönnetään, jotta
asuinkerrostaloihin jälkiasennettaisiin hissejä, hissejä korjattaisiin sekä poistettaisiin liikkumisestei-tä.
Avustuksia myönnetään myös asuinrakennusten suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi eli
laadittavien kuntoarvioitten, kuntotutkimuksen ja huoltokirjojen kustannuksiin sekä myös
perusparannuksen suunnittelukustannuksiin eräissä tapauksissa. Oman kokonaisuutensa muodostavat
asuinrakennusten energia-avustukset, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan.

Hallituksen esityksessä merkittävimmät sisällölliset muutokset voimassa olevaan tilanteeseen ver-
rattuna koskevat avustuksia terveyshaittatilanteissa. Avustuksia myönnettäisiin taloudellisin ja sosi-
aalisin perustein lähinnä kosteus-ja homeongelmien takia kohtuuttomissa taloudellisissa vaikeuksissa
oleville yksityistalouksille. Nykyisten asuinrakennusten korjaamiseen myönnettävien home-ja
kosteusvaurioavustusten lisäksi ryhdyttäisiin kaikkein vaikeimmissa tapauksissa tukemaan myöskin
asuntojen uudisrakentamista sekä hankintaa.

Valtionavustuslaki (688/2001) sisältää esimerkiksi avustusten myöntämisestä ja maksamisesta,
avustusten käytöstä ja sen valvonnasta sekä avustusten palauttamisesta ja takaisinperinnästä seikka-
peräiset säännökset. Siten ei ole tarvetta antaa näistä aihepiireistä enää kuin eräiltä osin säännöksiä.

Asuntojen korjaus-ja energia-avustuksia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu usein, koska se, min-
kälaisia toimia halutaan avustuksilla tukea, on muuttunut lähes joka vuosi. Laki asuntojen korjaus-ja
energia-avustuksista on vuodelta 2002 (1021/2002). Sitä on muutettu lailla vuodelta 2004
(1222/2004). Erityisesti viimeksi mainittua lainmuutosasiaa käsiteltäessä esitettiin kannanottoja
tarpeesta tarkastella lainsäädäntöä siltä kannalta, täyttääkö se perustuslain 80 §:n 1 momentin lailla
säätämisen velvoitteen.

Hallituksen esitys sisältää eräiltä osin säädöstason noston verrattuna nykyisin voimassa olevaan
lainsäädäntöön. Avustusten enimmäisprosentit on nostettu valtioneuvoston asetustasolta lakitasolle.
Sosiaalisen tai taloudellisen tarveharkinnan perusteella myönnettävien avustusten osalta on lakieh-
dotuksessa aikaisempaa yksilöidymmin ne perusteet, jotka ovat tarveharkinnan perusteena. Asetuk-
senantovaltuuksia kirjoitettaessa on pyritty aikaisempaa suurempaan täsmällisyyteen ja tarkkarajai-
suuteen.

Asuntojen käyttörajoituksella (11 §) on yhteys perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaiseen julkisen
vallan asuntopolitiikkaa koskevaan toimintavelvoitteeseen. Perustuslakivaliokunnan aikaisempaan
käytäntöön viitaten (esim. PeVL 17/1997) rajoitusta voitaneen pitää suhteellisuusvaatimuksen täyt-
tävänä, kohtuullisena ja järkevänä eikä liikaa omistajan omaisuutensa käyttöä rajoittavana. Maini-
tunlainen käyttörajoitus on ollut käytössä avustuksiin liittyen jo siitä, kun avustuksia ryhdyttiin
myöntämään 1980-luvulla.
Avustuskohteen tarkastamista koskeva säännös (13 §) sisältää mahdollisuuden kotirauhan piiriin
ulottuviin tarkastuksiin eräissä, säännöksessä tarkoin rajatuissa tapauksissa. Silloin kun tarkastuksia
suoritetaan, ne käytännössä tulevat toimitettaviksi kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Tarkastuksilla
on yhteys perustuslain 19 §:n 4 momentin lisäksi energia-avustusten osalta myös perustuslain 20 §:n 2
momentin mukaiseen ympäristöasioita koskevaan toimintavelvoitteeseen.

Harkinnanvaraiset avustukset muodostavat kokonaisuuden, joka on varsin monimutkainen. Avus-
tusten myöntäminen jakautuu Valtion asuntorahaston ja kuntien kesken. Avustuksien hakumenettely
vaihtelee käyttötarkoituksittain siten, että käytössä on ollut valtakunnallinen yksi hakuaika vuodessa
(esim. energia-avustukset), eräiltä osin kaksi hakuaikaa vuodessa (esim. vanhuksille ja vammaisille
myönnettävät avustukset). Eräisiin käyttötarkoituksiin avustuksia on myönnetty jatkuvan haun
periaatteella (esim. terveyshaittojen poistamiseen myönnettävät avustukset).



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 19.10.2005 KELLO 9.30
HE 134/05 vp laiksi asuntojen korjaus-, energia-ja terveyshaitta-avustuksista

Esityksen perustelujen säätämisjärjestysjaksossa on kiinnitetty huomiota lakiehdotuksen 13 §:ssä

tarkoitettuun avustuskohteen tarkastusoikeuteen. Tarkastukset voivat tulla ulottumaan myös PL 10

§:ssä tarkoitetun kotirauhan suojan piirissä oleviin tiloihin. Perusteluissa kuitenkin katsotaan

aikaisempaan käytäntöön viitaten, ettei ole estettä lain käsittelemiselle tavallisena lakina. Tarkastusten

todetaan liittyvän julkisen vallan PL 19,4 §;n mukaiseen asuntopolitiikkaa koskevan

toimintavelvoitteeseen "taikka" PL 20,2 §:n mukaiseen ympäristöasioista koskevaan

toimintavelvoitteeseen.

Kysymys ei nähdäkseni ole niin selvä kuin perusteluissa annetaan ymmärtää. Viittaus aikaisempaan

käytäntöön tarkoittanee viittausta nyt kumottavaksi tulevan, korjaus- ja energia-avustuksia koskevan

lain (1021/2002) vastaavaan säännökseen. Ko. laki ei kuitenkaan ollut perustuslakivaliokunnan

arvioitavana eikä ko. säännökseen kiinnitetty huomiota myöskään ympäristövaliokunnan lyhyessä

mietinnössä (HE 152/02 vp;YmVM 10/02 vp). Perustuslain 10 §:ssä ei anneta yleistä valtuutta lailla

säätää kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä esim. painavasta tai hyväksyttävästä syystä.

Perustuslain kohdassa todetaan mahdolliseksi säätää lailla "perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten

ehkäisemiseksi välttämättömistä" kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Kun rikosten

ehkäisemisestä ei tässä ole kyse, on perustuslain säännöstä seuraten tarkastusoikeuden

säätämismahdollisuuden edellytyksenä se, että tarkastus on välttämätön perusoikeuksien

turvaamiseksi. Voi olla, että perustuslain kohta on tässä kirjoitettu käytäntöä ajatellen tarpeettoman

tiukaksi, mutta tuoreen perustuslain konkreettista sanamuotoa ei kuitenkaan voida    helposti ryhtyä

sivuuttamaan.    Periaatteellisena lähtökohtana on myös yleensä pidetty sitä, että perusoikeuksien

rajoittamisvaltuuksia ei pidä tulkita laajentavasti.

Perustuslain kohdan    selvinä soveltumistilanteina voidaan pitää esim. sitä, että

sosiaaliviranomaisille säädetään mahdollisuus tulla yksinelävän vanhuksen kotiin, jos on

syytä epäillä hänen terveytensä tai henkensä olevan vaarassa.    Nyt ehdotetun

tarkastusoikeuden  vertailukohtana voidaan     esittää  pelastustoimilakiin (561/1999)

sisällytetyt tarkastusoikeudet, erityisesti oikeus palotarkastuksen toimittamiseen (35 §).

Lakia    koskevasta    esityksestä    antamassaan    lausunnossa    (pevl    31/98    vp)

perustuslakivaliokunta totesi palotarkastusoikeudesta ja onnettomuuden selvittämiseksi

suoritettavista tutkimuksista seuraavan:



"...Palotarkastus on kotirauhan piiriin ulottuvana toimenpiteenä valiokunnan mielestä sillä
tavoin välttämätön perusoikeuksien, kuten oikeuden elämään ja turvallisuuteen sekä
omaisuudensuojan suojaamiseksi kuin hallitusmuodon 8 §:n 3 momentissa tarkoitetaan.
Onnettomuustutkinnan yhteys perusoikeuksien turvaamiseen saattaa olla tätä etäisempi, mutta
voidaan yleisesti arvioida onnettomuustutkinnalla ehkäistävän tulevaisuuden perusoikeusuhkia.
Lisäksi onnettomuustutkinnat voivat olla välttämättömiä rikosten selvittämiseksi
hallitusmuodon 8 §:n 3 momentin tarkoittamin tavoin. — Nämä tarkastusvaltuudet eivät vaikuta
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen."

Nyt esillä oleva tarkastusoikeus poikkeaa perustuslain säännöksen kannalta nähdäkseni merkittävästi

palotarkastusoikeudesta. Jos perustuslaissa käytetyille ilmauksille annetaan suunnilleen tavanomainen

merkitys, on vaikea nähdä, että tässä on kyse perusoikeuksien turvaamiseksi eittämättömistä

toimenpiteistä. Tarkastusten voidaan ehkä sanoa - kuten esityksessä tehdään - edistävän julkiselle

vallalla asetettuja, asumista ja terveellistä ympäristöä koskevia yleisiä velvoitteita, mutta tällaista

välillistä edistämistä, joka ei edes kohdistu suoraan yksilön oikeuksiksi säädettyihin perustuslain

kohtiin, on vaikea väittää perusoikeuden turvaamista koskevaksi välttämättömäksi toimenpiteeksi.

Ehdotus poikkeaa palotarkastuksesta hankalasti myös sikäli, että kun palotarkastuksessa on selvänä,

oikeastaan ainoana tarkoituksena paloturvallisuudesta huolehtiminen, on ehdotettu tarkastusoikeus

säännöksen mukaan "avustuksen käyttöä tarkastavalla" virkamiehellä. Kysymys on siten oikeastaan jo

säännöstekstin mukaan aivan muusta asiasta kuin perusoikeuksien turvaamisesta.

Kun tässä on kyse julkisen tuen käytön valvonnasta , voidaan ainakin kysyä, eikö tässä voida tyytyä

kotirauhan piiriin ulottumattomaan valvontaan (samaan tapaan kuin valtionavustuskin 17, 3 §:ssä).

Sikäli kuin avustuksen turvin suoritettavat korjaustyöt ovat sellaisia , että niihin kohdistuu muiden

viranomaisten (rakennustarkastus, palotarkastus) tarkastustoimintaa, voisi myös kysyä, eikö

avustuksen käytön valvomiseksi tarvittavaa ko. toimenpiteitä koskevaa tietoa voitaisi järjestää

saatavaksi ko. viranomaisilta. Jos ehdotettua kotirauhan suojan piiriin ulottuvaa tarkastusoikeutta

kuitenkin pidetään ehdottoman välttämättömänä, olisi huolehdittava siitä, että

perustuslakivaliokunnan ei voitaisi sanoa kirjoittaneen yhtäläisyysmerkkejä julkisten avustusten

asianmukaisen käytön valvomistoimenpiteiden ja perusoikeuksien turvaamiseksi välttämättömien

toimenpiteiden välille.

Ehdotuksen 11 § koskee käyttörajoituksia. Avustuksin korjattua tai hankittua asuntoa olisi sen mukaan

käytettävä avustuksen saamisen edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden vuoden aika.

Kyseessä on omaisuuden käyttöoikeuden rajoitus ja sikäli perusoikeussuojaa koskeva järjestely.

Rajoitukselle on asiallisesti hyväksyttävä peruste . Merkittävää on myös se , että avustusta hakevat

tietävät tällaisen rajoituksen liittymisestä avustuksen käyttämiseen. Kahdessa kohden säännös

näyttäisi kuitenkin vielä ansaitsevan tarkastelua. Minusta on ilmeistä, että käytännössä saattaa esiintyä

tilanteita, joissa tällaisen viiden vuoden rajoituksen soveltaminen olisi kohtuutonta. Viranomaisilla

täytyy kyllä olla mahdollisuus estää perusteeton hyötyminen avustuksesta. Vaikka avustuksen saanut



ei syyllisty mihinkään moitittavaan menettelyyn, voivat elämäntilanteet kuitenkin muuttua niin, että

ko. viisi vuotta kestävä rajoitus muuttuukin paljon merkittävämmäksi omaisuuden

käyttömahdollisuuden rajoitukseksi kuin sen voidaan yleensä arvioida olevan. Minusta säännös olisi

kirjoitettava niin, että painavat tällaiset kohtuusnäkökohdat on otettava rajoitusta supistavina tai sen

poistavina tekijöinä huomioon. Säännöksen viimeinen virke on kuitenkin nyt kirjoitettu niin, että

viranomainen "voi" myötää vapautuksen käyttörajoituksesta.

Toinen em. säännökseen liittyvä kysymys on se, mitä tapahtuu, jos käyttörajoitusta ei noudateta, jos

avustuksen käyttänyt esim. myy huoneiston ennen ko. viiden vuoden ajan loppuun kulumista jollekin

"ruokakunnalle", joka ei täytä korvausavustuksen saamisen edellytyksiä. Kysymys on tässäkin

omaisuuden suojaa koskevista järjestelyistä ja siten myös säätelyn selvyyden ja tarkkuuden

vaatimuksista. Ehdotetun lain 1,2 §:n mukaan tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan

tämän lain lisäksi, mitä valtionavustuslaissa säädetään. En voi sanoa kunnolla perehtyneeni

valtionavustuslakiin. mutta ainakin sen nopean tarkastelun perusteella on minusta hyvin vaikea

vakuuttua siitä, että käyttörajoituksesta poikkeamisen seuraukset olisivat pelkällä tällaisella

yleisviittauksella tulleet asianmukaisesti järjestetyiksi.



'cy

Olli Mäenpää
19.10.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (HE
134/2005 vp)

Avustuskohteen tarkastaminen

Lakiehdotuksen 13 § määrittelee avustuskohteen tarkastamista. Ehdotettu säännös
oikeuttaisi avustuksen käyttöä tarkastavan virkamiehen pääsemään korjausten suunnittelu-
, toteutus- ja lopputarkastusvaiheessa myös sellaisiin tiloihin, jotka kuuluvat kotirauhan
piiriin. Ehdotettu säännös on sisällöltään sama kuin voimassaolevassa, ilman perustuslaki-
valiokunnan myötävaikutusta säädetyssä laissa (1021/2002). Ehdotusta on
valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava lähinnä siltä kannalta, että lailla voidaan perustuslain
10 §:n 3 momentin nojalla säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi
välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimista.

Lakiehdotuksen 13 §:n määrittelemä avustuskohteen tarkastaminen ei tapahdu rikoksen
selvittämiseksi eikä tällainen rikosten selvittäminen muutenkaan kuulu säännöksessä
tarkoitetun tarkastavan virkamiehen toimivaltaan. Kotirauhaan puuttumisen mahdollistavaa
toimivaltaa on näin ollen arvioitava perusoikeuksien turvaamisen kannalta. Perustelujen (s.
13) mukaan ehdotusta "voidaan pitää hyväksyttävänä ja välttämättömänä, koska täten
osaltaan toteutetaan perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaista julkisen vallan
asuntopolitiikkaa koskevaa edistämisvelvoitetta. Energia-avustusten osalta tarve tarkastaa
avustuskohdetta liittyy perustuslain 20 §:n 2 momentin julkisen vallan
turvaamisvelvoitteeseen, joka koskee ympäristöä."

Perustuslain 19 §:n 4 momentti määrittelee ensisijaisesti julkisen vallan velvollisuutta
edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Perustuslain 20 §:n 2 momentti puolestaan edellyttää
julkisen vallan pyrkivää turvaamaan oikeuden terveelliseen ympäristöön. Vaikka
säännökset on muotoiltu niin, että ne määrittelevät ensisijaisesti julkisen vallan velvoitteita,
ne sisältävät samalla yksilön perusoikeuksia sisällöllisesti koskevia säännöksiä. Niiden
materiaalisena kohteena on oikeus asuntoon ja oikeus terveelliseen ympäristöön.
Säännökset siis määrittelevät samalla perusoikeuksia, vaikka näin määritellyt oikeudet eivät
perustakaan varsinaista subjektiivista oikeutta.

Kotirauhan piiriin ulottuvien tarkastusvaltuuksien arvioinnissa on näin ollen
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta keskeistä, onko ehdotetun laajuinen toimivalta
välttämätön näiden perusoikeuksien turvaamiseksi. Tässä suhteessa on merkityksellistä,
että tarkastuksen tarkoitusta ei ole määritelty laissa,  vaan tarkastuksen sisältö määritellään
13 §:ssä avoimella yleisvaltuudella "tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa". Viime
kädessä tarkastava virkamies siis voisi määritellä itse tarkastustoimivaltansa laajuuden.
Ainakaan näin väljää tarkastusvaltuutta ei voitane pitää sillä tavoin välttämättömänä
perusoikeuksien turvaamiseksi kuin perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetään.



Koska säännösehdotuksessa on kysymys kotirauha-perusoikeudesta poikkeamisesta,
välttämättömyyskriteeri edellyttää poikkeamisen määrittelyä täsmällisesti ja
tarkkarajaisesti. Täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta voidaan kohentaa ainakin
määrittelemällä laissa avustuskohteen tarkastamisen tarkoitus nimenomaisin säännöksin.
Tarkastuksen tarkoituksena lienee selvittää ainakin, että lakia ja avustukselle määrättyjä
ehtoja ja/tai käyttötarkoitusta on noudatettu ja noudatetaan.

Myös kotirauhan piiriin ulottuvaa tarkastusvaltuutta voidaan riittävän täsmällisesti
määriteltynä pitää perusoikeuksien turvaamiseksi välttämättömänä, koska tarkastuksen
tarkoituksena on tässä tapauksessa nimenomaan varmistaa, että avustus käytetään
perustuslain 19 §:n 4 momenttiin ja 20 §;n 2 momenttiin perustuvien perusoikeuksien
turvaamiseksi. Erityisesti perusoikeusrajoituksiin kohdistuvan suhteellisuusvaatimuksen
kannalta on merkitystä myös sillä, että tarkastukset toteutetaan lähinnä korjaustöiden
toteutus- ja lopputarkastusvaiheessa, jolloin tilat eivät jo käytännön syistä voine yleensä
olla varsinaisessa asuntokäytössä. Samasta syystä tarkastus ei myöskään yleensä
ulottune kotirauhan suojan ydinalueelle. Sen sijaan korjaustöiden suunnitteluvaiheen
tarkastus on tässä suhteessa jonkin verran ongelmallisempi, mutta myös sen voitaneen
katsoa liittyvä välittömästi ja välttämättä mainittujen perusoikeuksien turvaamiseen. Tämän
tarkastuksen voi toisaalta välttää olemalla hakematta avustusta.

Asunnon käyttörajoitus

Lakiehdotuksen 11 §:n mukaan asuntoa tai asuinrakennusta, jonka korjaamiseen on
myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan ja hänen ruokakuntansa tai muun
kyseisen korjausavustuksen saannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden
vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. Ehdotettu rajoitus ei ole merkityksetön
perustuslain 9 §:ssä säädetyn liikkumisvapauden kannalta, kun otetaan huomioon myös
sen pitkähkö soveltamisaika sekä se että rajoitusta sovellettaisiin avustuksen saajan lisäksi
myös tämän "ruokakuntaan".

Muuttamisrajoitus ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä muukin kyseisen korjausavustuksen
saannin edellytykset täyttävä ruokakunta voisi käyttää asuntoa. Valtionapuviranomainen
voisi lisäksi myöntää erityisestä syystä vapautuksen edellä mainitusta käyttörajoituksesta.
Näin määriteltynä rajoitusta ei sinänsä voitane pitää liian rajoittavana liikkumisvapauden
kannalta. Koska säädettävään lakiin ei sisälly säännöksiä rajoituksen noudattamatta
jättämisestä aiheutuvista negatiivisista seuraamuksista, sen käytännön merkitys voi myös
jäädä vähäiseksi.

Käyttörajoituksen laajennettua kohdistamista avustuksensaajan "ruoka-kuntaan" ei
kuitenkaan voitane pitää sen paremmin välttämättömänä avustuksen tarkoituksen
toteuttamiseksi kuin riittävän tarkkarajaisenakaan liikkumisvapauden perusoikeussuoja
huomioon ottaen. Tältä osin käyttö-rajoitusta olisi siten supistettava, jotta se sopeutuisi
perustuslain 9 §:n määrittelemään perusoikeussuojaan

Asetuksenantovaltuudet

Ehdotukseen sisältyy joitakin asetuksenantovaltuuksia. Näistä ongelmallisimmalta
vaikuttaa 6 §:n 3 momenttiin sisältyvä valtuus säätää avustuksen enimmäismäärä
asetuksella pienemmäksi kuin lain 6 §:n 1 momentissa nimenomaisesti säädetään.
Valtuussäännös voi antaa sen vaikutelman, että asetuksella voitaisiin poiketa laista. Näin ei
kuitenkaan asiallisesti arvioiden ole, koska jo 1 momentti sisältää prosentuaalisen
enimmäismäärän, josta siis voidaan joka tapauksessa poiketa alaspäin ilman asetuksen
säännöstäkin. Kun lisäksi otetaan huomioon, että avustuksia myönnetään 3 §:n mukaan
vain valtion talousarviossa vahvistetun enimmäismäärän rajoissa, valtuussäännös ei
toisaalta vaikuta aivan tarpeelliselta.



Valtuussäännös 6 §:n 2 momentissa mahdollistaa "tarkemmat" asetuksen-tasoiset
säännökset "erityisistä syistä". Koska tällaisia erityisiä syitä ei ole mitenkään edes suuntaa-
antavasti määritelty lakiehdotuksessa, niiden "tarkentaminen" asetuksella merkitsisi erittäin
avointa asetuksen-antovaltuutta. Koska avustukset ovat kuitenkin harkinnanvaraisia ja niitä
myönnetään talousarvion rajoissa, kysymys ei ole sellaisista oikeuksista säätämisestä kuin
perustuslain 80 §:n 1 momentissa säädetään. Asetuksenantovaltuus ei tässä kontekstissa
muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi.
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Veli-Pekka Viljanen

HE 134/2005 LAIKSI ASUNTOJEN KORJAUS-, ENERGIA- JA TER-

VEYSHAITTA-AVUSTUKSISTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 19.10.2005

1. Käyttörajoitus (11 §)

Lakiehdotuksen 11 §:n mukaan asuntoa tai asuinrakennusta, jonka korjaamiseen on annettu

laissa tarkoitettu avustus, on käytettävä avustuksensaajan tai hänen ruokakuntansa tai muun

kyseisen korvausavustuksen saannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden

vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. Jos laissa tarkoitettu avustus on myönnetty rakenta-

miseen tai hankintaan, käyttörajoitus koskee rakennettua tai hankittua asuntoa. Valtionapuvi-

ranomainen voi myöntää erityisestä syystä vapautuksen edellä mainitusta käyttörajoituksesta.

Käyttörajoitus estää avustuksen saajaa käyttämästä asuntoa muuhun tarkoitukseen

kuin pykälässä tarkoitetaan. Säännös asettaa myös huomattavia rajoituksia asunnon omistajan

luovutuskompetenssille edellyttäessään, että myös luovutuksen saaja olisi täyttänyt avustuksen

saamisen ehdot. Tältä osin ehdotusta on tarkasteltava perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden

käyttörajoituksena, jonka tulee täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedelly-tykset (ks. esim. Pe

VL 21/1996 vp). Lisäksi säännöksellä on yhteys perustuslain 9 §:ssä turvattuun oikeuteen valita

vapaasti asuinpaikkansa. Tästäkin näkökulmasta ehdotusta on arvioitava perusoikeuksien

yleisten rajoitusedellytysten täyttymisen valossa.

Rajoitusten taustalla on lienee siitä, että näin varmistetaan se, että lain tarkoittamat

avustukset kohdistetaan laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin eikä niillä esimerkiksi pyrittäisi

asunnon arvon nostamiseen spekulointitarkoituksessa (vrt. HE, s. 12). Tässä suhteessa

rajoituksille on osoitettavissa perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. Rajoi-

tusaika on asetettu viideksi vuodeksi, joka erityisesti vanhusväestön osalta (joka on yksi kes-

keinen avustusten kohderyhmä) on huomattavan pitkä. Suhteellisuusvaatimuksen kannalta on

tosin merkityksellistä, että valtionapuviranomainen voi erityisestä syystä myöntää vapautuksen

käyttörajoituksesta. Lain perusteluissa tällaisina seikkoina mainitaan esimerkiksi asukkaan

kuolema tai joutuminen pysyvästi laitoshoitoon (HE, s. 12). Ongelmallisena voidaan kuitenkin

pitää sitä, että vapautus perustuu valtionapuviranomaisen harkintaan, eikä avustuksen saajalla

ole subjektiivista oikeutta tällaiseen vapautukseen silloinkaan, kun käyttörajoitus esimerkiksi

sairastumisen johdosta muodostuu avustuksen saajalle kohtuuttomaksi. Tämän vuoksi ja ottaen



huomioon käyttörajoituksen merkittävä pituus olisi säännöstä tältä osin täydennettävä siten, että

avustuksen saajalla on oikeus saada vapautus käyttörajoituksesta, jos se muodostuu hänen

kannaltaan kohtuuttomaksi. Tällä tavoin varmistettaisiin, että käyttörajoitus ei myöskään

yksittäistapauksessa muodostu suhteellisuusvaatimuksen vastaiseksi.

2. Avustuskohteen tarkastaminen (13 §)

Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan avustuksen käyttöä tarkastavalla virkamiehellä on tarkastuksen

edellyttämässä laajuudessa oikeus päästä avustuksella korjattaviin tai korjattuihin tiloihin

korjaustöiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä korjaustöiden lopputarkastuksen yhtey-

dessä. Tarkastus kohdistuu asuntoihin, joten sen valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta on

arvioitava perustuslain 10 §:n 3 momentin valossa. Kyseisen säännöksen mukaan lailla voidaan

säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan

piiriin ulottuvista toimenpiteistä.

Perustuslakivaliokunnan uudemman käytännön mukaan julkisista varoista

myönnettyjen tukien ja avustusten käytön valvomiseksi tehtävien tarkastusten sallittavuutta

arvioitaessa hyväksyttävinä on pidetty tarkastuksen toimittamista myös sellaisia rangaistavaksi

säädettyjä rikkomuksia koskevien perusteltujen epäilyjen johdosta, joista voi enimmillään

seurata sakkorangaistus. Jollei kyseessä ole kotirauhan piiriin ulottuva tarkastus perusoikeuksien

turvaamiseksi, liittyy tarkastuksen toimittamisen valtiosääntöoikeudellinen sallittavuus

kotirauhan piirissä perusteltuun syyhyn epäillä lakia rikotun tai rikottavan rangaistavaksi sää-

detyllä tavalla (ks. PeVL 69/2002 vp, PeVL 7/2004 vp).

Lain tarkoittaman avustuksen hakemiseen ja käyttämiseen liittyvät väärinkäytökset

voivat tulla rangaistavaksi ainakin rikoslain 29 luvun 5 - 8 §:n perusteella (avustuspetos, törkeä

avustuspetos, avustuksen väärinkäyttö, avustusrikkomus). Tältä osin säännöksen ongelmana on

kuitenkin se, ettei tarkastusvaltuutta ole millään tavoin sidottu epäilyyn avustuksen

väärinkäytöstä. Ilman tällaista täydennystä säännös ei täytä perustuslain 10 §:n 3 momentin

asettamia vaatimuksia "rikosten selvittämisperusteella" tehtäville kotirauhan piiriin ulottuville

toimenpiteille.

Toisaalta ehdotuksen perustelut antavat ymmärtää, ettei tarkastusvaltuuden emi-

sijainen tarkoitus olekaan valvoa sitä, ettei avustuksen yhteydessä syyllistytä varsinaisiin vää-

rinkäytöksiin, vaan perustelut viittaavat enemmänkin siihen, että kyse olisi eräänlaisesta avus-

tuksella tehtävien korjausten (tai vast.) laadunvalvonnasta (ks. HE, s. 13). Tällöin kyse olisi

pikemminkin perusoikeuksien turvaamiseksi välttämättömistä tarkastuksista perustuslain 10 §:n

3 momentin näkökulmasta. Avustuksilla onkin yhteyksiä perusoikeuksien toteuttamiseen.

Avustuksia myönnetään asuntojen korjaamiseen ja kunnossapidon edistämiseen, energiataloutta
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edistäviin toimiin sekä asuntojen terveyshaittojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille (1

§). Avustusten voidaan katsoa toimivan yhtenä julkisen vallan keinona edistää jokaisen oikeutta

asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä (PL 19 § 4 mom.). Lisäksi avustuksilla on

yhteyksiä väestön terveyden edistämistä koskevaan perustuslain 19 §:n 3 momenttiin ja

ympäristöperusoikeuteen (PL 20 §).

Tällaisessa asiayhteydessä julkisella vallalla voidaan katsoa olevan erityisiä pe-

rusoikeuksiin palautuvia syitä myös tarkastuksin valvoa, että perusoikeuksien turvaamiseksi

myönnetyt avustukset myös todellisuudessa edistävät perusoikeuksien (PL 19 § 3 ja 4 mom., PL

20 §) toteutumista.

Ehdotettu 13 § on kuitenkin tässäkin suhteessa ongelmallinen, koska se ei sisällä

mitään kriteeriä sille, missä tarkoituksessa tarkastus voidaan toimeenpanna. Säännöstä onkin

valtiosääntöoikeudellisista syistä täydennettävä siten, että siitä ilmenevät ne perusteet, joiden

valvomiseksi tarkastus voidaan suorittaa asunnossa. Näiden perusteiden tulee olla palautetta-

vissa perustuslain 10 §:n 3 momentissa mainittuihin perusoikeuksien turvaamisen tai rikosten

selvittämisen kriteereihin.

3. Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotus sisältää useita asetuksenantovaltuuksia (2 § 2 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom. ja

16 §). Näistä vaitiosääntöoikeudellisesti huomionarvoisena pidän 6 §:n 2 momentin valtuutta,

jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää avustuksen enimmäismäärä 6 §:n 1

momentissa säädettyä pienemmäksi prosenttiosuudeksi hyväksyttävistä kustannuksista. Lain 6

§:n 1 momentin keskeisenä sisältönä on juuri asettaa prosentuaaliset enimmäismäärät

avustuksille. Tältä osin asetuksenantovaltuus merkitsisi valtioneuvostolle annettua avointa

valtuutta poiketa lain säännöksistä. Perustuslakivaliokunnan käytännössä tätä on vakiintuneesti

pidetty ongelmallisena perustuslain 80 §:n näkökulmasta (ks. esim. PeVL 1/1994 vp).

Asetuksenantovaltuutta tulisi tältä osin täsmentää esimerkiksi sitomalla valtioneuvoston poik-

keamisvalta määrättyjen edellytysten täyttymiseen, jos enimmäismäärän prosenttiosuuden

alentamisvaltuutta ylipäätään pidetään tarpeellisena.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-,
energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Ympäristövaliokunnalle
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JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi

asuntojen korjaus-, energia-ja terveyshaitta-avustuksista (HE 134/2005 vp) valmistelevasti

käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on

annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

- professori Mikael Hiden

- professori Olli Mäenpää

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-

avustuksista. Lain perusteella voidaan myöntää avustuksia asuntojen korjaamiseen ja

niiden kunnossapidon edistämiseen samoin kuin energiataloutta edistäviin toimiin. Li-

ro ! 34/2005 vp Versio 0.1

saksi avustuksia voidaan myöntää asuntojen terveyshaittojen vuoksi taloudellisiin vai-

keuksiin joutuneille. Lakiehdotus sisältää säännöksen muun ohella avustuskohteen tar-

kastamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Esitys liittyy

vuoden 2006 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan perustuslain kannalta säännöstä

kotirauhan piiriin ulottuvista tarkastuksista. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustetut

Kotirauhan suoja

Avustuksen käyttöä tarkastavalla virkamiehellä on lakiehdotuksen 13 §:n perusteella oi-

keus tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa päästä korjattaviin tai korjattuihin tiloihin

korjaustöiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä korjaustöiden lopputarkastuksen

yhteydessä.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 10 §:ssä turvatun kotirauhan suojan kannalta.

Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan säätää perusoikeuksien tur-

vaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista

toimista. Perustuslaissa turvattu kotirauhan piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset py-

syväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp, s. 5/II)

Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan

toimen olevan hyväksyttävä "rikosten selvittämiseksi", jos toimi sidotaan siihen, että on

olemassa konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL

44/2002 vp, s. 3/II). Sääntelyn oikeasuhtaisimden näkökulmasta valiokunnan

lähtökohtana on ollut, ettei kotirauhan suojaan tule puuttua enimmillään sakolla

rangaistavien, moitittavuudeltaan hyvin vähäisten rikkomusten selvittämiseksi

(PeVL 40/2002 vp, s. 2). Valiokunta on toisaalta pitänyt kotirauhan piiriin

ulottuvaa tarkastusta julkisista varoista myönnettyjen tukien ja avustusten

asianmukaisen käytön valvomiseksi hyväksyttävänä sellaisiakin rangaistavaksi

säädettyjä rikkomuksia koskevien perusteltujen epäilyjen johdosta, joista voi

enimmillään seurata sakkorangaistus (PeVL 69/2002 vp, s. 2— 3).

Tarkastusoikeus on tavallisella lailla voitu kytkeä myös rangaistusluonteisella

maksulla sanktioituun käyttäytymiseen (PeVL 7/2004 vp, s. 2/II).

/o. Lakiehdotuksessa tarkoitetun avustuksen hakemiseen ja käyttämiseen

liittyvät
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väärinkäytökset voivat tulla rangaistaviksi ainakin rikoslain 29 luvun 5—8 §:n

(avustuspetos, törkeä avustuspetos, avustuksen väärinkäyttö, avustusrikkomus)

perusteella. Ehdotettua tarkastusvaltuutta ei kuitenkaan ole säännöksessä sidottu

epäilyyn avustuksen väärinkäytöstä eikä säännös siten ehdotetussa muodossaan

oikeuta viranomaista tarkastamaan kotirauhan piiriin kuuluvia tiloja "rikoksen

selvittämiseksi".

f f > Ehdotetun sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on

merkitystä

sillä, voidaanko tarkastuksia pitää perustuslain 10 §:n 3 momentin tarkoittamassa

mielessä välttämättöminä "perusoikeuksien turvaamiseksi".

I Lakiehdotuksessa tarkoitettuja avustuksia voidaan 1 §:n perusteella myöntää

asuntojen korjaamiseen ja niiden kunnossapidon edistämiseen samoin kuin

energiataloutta edistäviin toimiin sekä asuntojen terveyshaittojen vuoksi

taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille. Avustusten myöntäminen toteuttaa omalta

osaltaan julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädettyjä tehtäviä

edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Tehtäviä hoidettaessa on perusoikeussäännöksen esitöiden mukaan kiinnitettävä

erityistä huomiota asumisen terveellisyyteen (HE 309/1993 vp, s. 72/11).

Avustussääntelyllä on lisäksi yhteys perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyyn

julkisen vallan velvollisuuteen edistää väestön terveyttä samoin kuin perustuslain

20 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan

jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Sääntelyssä on näin ollen perim-

miltään kysymys perusoikeuksien turvaamisesta. Tällaisessa sääntely-yhteydessä

on valiokunnan mielestä sinänsä hyväksyttävää säätää mahdollisuudesta tehdä

kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että avustukset myös

tosiasiassa käytetään perusoikeuksien toteutumisen edistämiseen.

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on merkityksellistä, että tarkastukset voivat

13 §:n perusteella kohdistua vain korjattaviin tai korjattuihin tiloihin ja että tarkastuksen

toimittamisajankohta on säännöksessä rajattu korjaustöiden suunnittelu-ja toteu-

tusvaiheeseen sekä korjaustöiden lopputarkastuksen yhteyteen. Korjaustyöt ovat määrä-
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aikaisia ja mahdollisuus käyttää tiloja tavanomaisella tavalla asumistarkoitukseen on

tällaisten töiden aikana yleensä alentunut. Tarkastuksen toimittaminen korjaushankkeen

aikana hankkeen kohteena olevissa tiloissa muodostuu tällaiset seikat huomioon ottaen

valiokunnan mielestä verraten vähäiseksi kotirauhan piiriin ulottuvaksi toimenpiteeksi.

Ehdotettu sääntely ei toisaalta täytä perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittuja

täsmällisyyden ja tarkkuuden vaatimuksia. Itse säännöksestä käy nimittäin puuteellises-ti

ilmi, missä tarkoituksessa tarkastus voidaan toimittaa. Tarkastustoimivallan alaa on

säännöksessä lisäksi pyritty rajaamaan kehämäisellä ja siksi epäonnistuneella viittauksella

"tarkastuksen edellyttämään laajuuteen". Sääntelyä on näistä syistä välttämätöntä

selventää siten, että laista käy riittävällä tarkkuudella ilmi ne — rikosten selvittämiseen tai

perusoikeuksien turvaamiseen liittyvät — seikat, joiden valvomiseksi tarkastus voidaan

toimittaa asunnossa. Perustuslain 10 §:n 3 momentin johdosta säännökseen on lisäksi

kirjattava, että tarkastus asunnossa voidaan toimittaa vain, jos se on välttämätöntä

tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi. Tällainen maininta korostaa

samalla asuntoon ulottuvan tarkastuksen poikkeuksellisuutta (PeVL 46/2001 vp, s. 3/II,

PeVL 48/2001 vp, s. 2—3). Näiden tarkistusten tekeminen on edellytyksenä sille, että

lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Asunnon käyttörajoitus

Asuntoa tai asuinrakennusta on lakiehdotuksen 11 §:n mukaan käytettävä pykälässä tar-

koitettua avustusta saaneen ja hänen ruokakuntansa tai avustuksen saantiedellytykset

täyttävän muun ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

Säännös rajoittaa avustuksen saajan oikeutta myydä tai muuten luovuttaa omista-

mansa asunto samoin kuin oikeutta käyttää asuntoa muuhun kuin pykälässä mainittuun

tarkoitukseen. Sääntelyä on arvioitava perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan

näkökulmasta. Rajoitus on lisäksi merkityksellinen perustuslain 9 §:n 1 momentissa

olevan sen säännöksen kannalta, jonka mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti

oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus valita asuinpaikkansa.

Sääntelyn taustalla on sinänsä hyväksyttävä pyrkimys estää avustusten tuella kor-

jattujen, rakennettujen tai hankittujen asuntojen käyttäminen avustusjärjestelmän pää-
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määriä vaarantaviin tarkoituksiin. Rajoitussäännös on kuitenkin muotoiltu tarpeettoman

laajaksi siltä osin kuin siinä edellytetään asunnon tai asuinrakennuksen käyttämistä

avustuksen saajan ja hänen ruokakuntansa asuntona. Riittävää sääntelyn tarkoituksen to-

teutumisen kannalta valiokunnan mielestä on, että sääntely rajataan tältä osin koskemaan

vain avustuksen saajaa.

Ehdotettu viiden vuoden käyttörajoitus on verraten pitkä. Sääntelyn oikeasuhtai-

suuden näkökulmasta on toisaalta huomattava, että valtionapuviranomainen voi 11 §:n

nojalla erityisestä syystä myöntää käyttörajoituksesta vapautuksen. Esityksen peruste-

luissa erityisenä syynä mainitaan asukkaan kuolema tai joutuminen pysyvästi laitoshoi-

toon. Ongelmallista kuitenkin on, että toimivalta myöntää vapautus käyttörajoituksesta

perustuu säännöksen sanamuodon perusteella myös tämänkaltaisissa tapauksissa viran-

omaisen vapaaseen harkintaan (viranomainen "voi"). Sääntelyä on valiokunnan mielestä

tärkeää täydentää niin, että viranomaisen on myönnettävä vapautus rajoituksesta sel-

laisissa tapauksissa, joissa rajoituksen voimassa pitäminen olisi olosuhteet huomioon

ottaen kohtuutonta.

Asetuksenantovaltuudet

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin nojalla säätää

avustuksen enimmäismäärä pykälän 1 momentissa mainittua pienemmäksi prosentti-

osuudeksi hyväksyttävistä kustannuksista. Sama koskee avustusten euromääräisiä enim-

mäismääriä.

Avustuksia voidaan 6 §:n 1 momentin mukaan myöntää hankekohtaisen harkinnan

perusteella enintään momentin kohdissa mainittu prosenttimäärä hyväksyttävistä

kustannuksista ja, kuten 3 §:stä ilmenee, valtion talousarviossa vahvistetun enimmäis-

määrän rajoissa. Valtioneuvostolla on vanhastaan ollut talousarvion soveltamismenette-

lyyn liittyvää norminantovaltaa samoin kuin toimivalta antaa budjetin määrärahanorme-ia

täydentäviä määräyksiä. Perustuslain 80 §:n säännöksillä la

sestä ja asetuksen antamisesta ei ole ollut tarkoitus vaikuttaa valtioneuvoston tällaiseen

norminantovaltaan sitä rajoittavasti (HE 1/1998 vp, s. 132/11). Valtioneuvoston toimi-

vallasta on perustuslakiuudistuksen jälkeen lisätty yleissäännös valtion talousarviosta
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annettuun lakiin. Sen 7 c §:n mukaan tarkempia säännöksiä määrärahan talousarvion

mukaisesta käyttämisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotettu valtuussäännös ei edellä esitetyn perusteella vaikuta lakiehdotuksen kä-

sittelyjärjestykseen (PeVL 47/2001 vp, s. 2—3). Valtuudesta voi toisaalta saada vaiku-

telman, että valtioneuvostolla olisi sen nojalla avoin toimivalta antaa asetuksella laista

poikkeavia säännöksiä, etenkin kun 6 §:n 1 momentissa ehdotetaan nimenomaan säädet-

täväksi avustusten prosentuaalisista enimmäismääristä. Asetuksenantajan tällaista toi-

mivaltaa taas on vakiintuneesti pidetty perustuslakivaliokunnan käytännössä ongelmal-

lisena (esim. PeVL 20/2004 vp, s. 4/II ja siinä mainitut perustuslakivaliokunnan lausun-

not). Valiokunta pitää siksi aiheellisena sitoa valtuuden käyttäminen joihinkin edelly-

tyksiin, jos valtuutta — lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin säännösten luonne ja valtion

talousarviosta annetun lain 7 c § huomioon ottaen — pidetään ylipäätään tarpeellisena.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin nojalla

tarkemmin siitä, mitä pykälän 1 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitetut erityiset syyt ovat.

Lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suhteiden näkökulmasta ei ole tällaisessakaan —

budjettisidonnaisessa ja harkinnanvaraisia avustuksia koskevassa — sääntely-yhteydessä

asianmukaista valtuuttaa asetuksenantaja määrittelemään lain soveltamisen kannalta

merkityksellisiä lain käsitteitä. Lakiehdotusta on siksi tarpeen täydentää perusluonteisella

"erityisen syyn" määritelmäsäännöksellä, jolloin asetuksenantajan toimivalta järjestyy

asianmukaisella tavalla lakia tarkempien säännösten antamista tarkoittavaksi.

Lausunto

T aiic iintr\naan t -\£»T-ii e ti i o 1 a l/"i\/ra!ir\lrnr\tQ /^ eittää

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 13

§:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset

otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä päivänä lokakuuta 2005
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho/sd

jäs.   Hannu Hoskonen /kesk
Sinikka Hurskainen /sd
Roger Jansson I x Irina
Krohn /vihr 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
Ix Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


