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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 93/2002 vp

Tiistai 5.11.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E 108/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan
talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten
arkistojen avaamisesta yleisölle annetun asetuksen (EY, EURATOM)
N:o 354/83 muuttamisesta

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toi-
menpiteitä varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. U 61/2002 vp muutetusta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi
(turvapaikkamenettelydirektiivi), EU/091100/0839

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toi-
menpiteitä varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

5. HE 100/2002 vp vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi
ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Mikael Hidenin kirjallinen lausunto.

6. HE 188/2002 vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokei-
nolain säännöksiksi

Ennakkokäsittely

Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö
— professori Mikael Uiden
— professori Raimo Lahti
— professori Tuomas Ojanen
— professori Martin Scheinin

Seuraava kuuleminen on 6.11.2002.
ESITYSLISTA 93/2002 vp

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 6.11.2002 klo 9.30.



2

Mikael Hidén
4.11.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan käsiteltävänä on Hallituksen esitys 100/02 vp vapaarahoitteiseksi

asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi. Olen ollut asiasta

kuultavana 24.9.2002. Valiokunnan sihteerin kirjeessä 11.10.2002 on minua pyydetty esittämään

mahdolliset kommenttini niiden omaisuudensuojaa koskevien näkökohtien johdosta, joita

lainsäädäntöneuvos Risto Eerola on esittänyt asiassa antamassaan kirjallisessa lausunnossa. Esitän

tämän johdosta kunnioittavasti seuraavan.

Kommentointipyyntö ei nähdäkseni koske lainsäädäntöneuvos Eerolan lausunnossa sitä

maksuunsaantijärjestyksen muutosta, joka sisältyy asumisoikeusasunnoista annetun lain ehdotettuun

uuteen 26 a §:ään, vaan koskee sensijaan saman lakiehdotuksen 26 c §:ää ja 51 d §:ää, joissa

muutetaan nykyisen lain säännöksiä siitä, mistä varoista asumisoikeustalon omistaja saa maksaa

asumisoikeudestaan luopuvalle asumisoikeuksien lunastukset. Muutokset voivat heikentää

asumisoikeustalon omistajan kykyä suorittaa ko. lunastus ja käytännön tapauksissa merkitä ko.

maksun saamisen lykkääntymistä siitä, miksi se olisi muodostunut nykyisten säännösten puitteissa.

Nämä muutokset tulevat voimaantulosäännöksen mukaan sovellettaviksi myös ennen nyt ehdotetun

lain voimaantuloa talojen rakentamisvaiheesta tai muusta hankintavaiheesta perittyihin

asumisoikeusmaksuihin. Asumisoikeuden haltijan asema lunastuksen vaatijana ja saajana voi siten

heikentyä seurauksena lainsäätäjän toimenpiteestä, jolla lunastuksen maksajan kykyä lunastuksen

maksamiseen heikennetään (lunastuksen maksamiseen käytettävissä olevat maksajayhteisön varat

määritellään tähän astista ahtaammin).

Yksityiskohtiin enempää menemättä voidaan tässä mainita, että Eerola lausunnossaan kyllä katsoo,

että ko. järjestely ei sinänsä puutu olemassa oleviin sopimussuhteisiin, mutta sanoo sääntelyn

kuitenkin vaikuttavan ko. sopimuksiin. Hän jatkaa:
"Tästä muodollisesta puuttumattomuudesta huolimatta voidaan omaisuudensuojasäännöksestä
katsoa johtuvan, ettei julkinen valta yllättävällä tai jyrkällä tavalla puutu myöskään siihen
yleiseen lainsäädännölliseen kehykseen, jonka vallitessa sopimukset on tehty."
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Ollessani valiokunnassa kuultavana olen todennut, että ehdotetussa järjestelyssä ei ollut kysymys ko.

lunastusvelvoitteen poistamisesta tai sen suuruuden muuttamisesta, "vaan sen määrittelystä, mitä

varoja omistaja saa lunastusmaksuihin käyttää, siis tavallaan omistajan näiden maksujen maksukykyä

koskevasta uudesta säätelystä". Viitaten valiokunnan tulkintoihin etuoikeusjärjestyskysymyksissä ja

myös viivästyskoron ja ulosoton yhteydessä maksuvelvoitteen määräaikaistamisen suhteen katsoin,

ettei ollut estettä ko. järjestelyn toteuttamiselle tavallisella lailla. Esitin kuitenkin sellaista tilannetta

koskevan varauksen, jossa ko. säätely voisi johtaa asumisoikeuden haltijan kannalta selvästi

kohtuuttomaan tilanteeseen.

Kun Eerola toteaa, ettei lainsäätäjä omaisuudensuojasäännöksen vuoksi saisi yllättävällä

tai jyrkällä tavalla puuttua siihen lainsäädännölliseen kehykseen, jonka vallitessa

sopimukset on tehty, on hänen lausumassaan ilmenevään yleiseen ajattelun suuntaan

helppo yhtyä. Ajatus ei ehkä ole kovin kaukana esittämästäni varauksesta, jonka mukaan

säätely ei saa johtaa asumisoikeuden haltijan kannalta selvästi kohtuuttomaan tilanteeseen.

Suhtaudun kuitenkin varauksellisesti siihen, että tässä nyt katsottaisiin olevan kysymys

omaisuudensuojasäännöstä loukkaavasta puuttumisesta ko. sopimusten lainsäädännölliseen

kehykseen.

Sinänsä voi mielestäni olla perusteltua lähteä siitä, että olemassaolevien sopimussuhteiden suoja ei ole

vain sopimussuhteen sisällön (sen ehtojen) koskemattomuuden suojaa, vaan siihen kuuluu ainakin

jonkinmääräinen suoja myös sellaisia säännöksiä vastaan, jotka kohdistuvat sopijapuolen oikeuksiin,

velvollisuuksiin ja myös mahdollisuuksiin. Jos lainsäätäjä esim. säätäisi pitkähkön kiellon tiettyjen

sopimusten tarkoittamien suoritusten tekemiseen, voisi tämä muodostua toisen sopijapuolen

sopimussuhteissiin perustuvien oikeuksien loukkaamiseksi, vaikka itse sopimussuhde ja siihen

sisältyvät velvoitteet (muuten) jäisivätkin voimaan. Tiettyjä piirteitä voi tässä havainnollistaa myös

lausunto, jonka valiokunta vuoden 1959 valtiopäivillä antoi maanttaalikuntien lakkauttamista

tarkoittaneesta ehdotuksesta (pevl 3/59 vp). Lakiehdotuksen mukaan manttaalikunnat lakkautettiin ja

niiden omaisuus ja vastuu veloista "omaisuuden määrään saakka" siirtyi asianomaiselle kunnalle.

Valiokunta katsoi, että ehdotettu järjestely merkitsi sellaisten manttaalikuntien kohdalla, joiden velat

olivat varoja suuremmat, sitä että velkojat eivät voisi saada suoritusta koko velastaan, "koska

manttaalikunnat lakkauttamisensa jälkeen eivät voisi verottamalla koota varoja velkojensa maksuun".

Valiokunta katsoi järjestelyn tosiasiassa kajoavan ko. velkojien omaisuuteen. Ehdotusta muutettiin
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tämän johdosta niin, että kunta vastasi ennen lain julkaisemista syntyneiden velkojen puuttuvasta

osasta, jos manttaalikunnan varat eivät velanmaksuun riittäneet. Tapaus poikkesi nyt käsillä olevasta

tilanteesta muun ohessa siinä, että ehdotettu lainsäädäntötoimi olisi lopullisesti määritellyt mitkä varat

ja sen kautta myös miten suuret varat olivat käytettävissä velan maksamiseen, kun taas nyt käsillä

olevassa ehdotuksessa lunastusvelvollisuus joka tapauksessa säilyy ja säilyy määrältään

muuttumattomana (ja viivästyskorkoineen).

Vaikka edellä viitatun kaltaisia tilanteita voidaan kuvitella tai käytännöstäkin esittää, on mielestäni

toisaalta välttämätöntä ottaa huomioon myös vastakkaiseen suuntaan puhuvat näkökohdat. Lainsäätäjä

voi monella tapaa, esim. verotukseen, yrittäjäasemaan tai työnantaja-asemaan liittyviä uusia

velvoitteita asettamalla tai rajoituksia säätämällä tosiasiassa vaikuttaa sopijapuolen taloudelliseen

asemaan ja mahdollisuuksiin ajoissa hoitaa (velka)vastuitaan. Lainsäätäjän tällaisista toimista ei

kuitenkaan voi mitenkään välttämättä seurata se, että tällaiset uudet velvoitteet tai rajoitukset täytyisi

katsoa olemassaolevia sopimussuhteita loukkaaviksi - edes silloin kun esim. uuden velvoitteen

tosiasiallista vaikutusta joidenkin velkojen ajoissa maksamismahdollisuuteen voitaisiin pitää varsin

konkreettisena. Jotta lainsäätäjän toimenpide, joka tosiasiassa vaikuttaa tietyn sopimussuhteen nojalla

suoritusvelvollisen - tai myöhemmin ehkä suoritusvelvolliseksi tulevan - mahdollisuuteen oikeaan

aikaan hoitaa suoritusvelvollisuutensa, olisi aiheellista katsoa sopimuskumppanin omaisuudensuojan

(sopimustensuojan) vastaiseksi, olisi mielestäni edellytettävä joko sitä, että lainsäätäjän toimenpide

nimenomaan tarkoittaa tällaista suoritusvelvollisuuden rajoittamista (vähentämistä tai lykkäämistä

tms.; esim. em. manttaalikuntia koskenut säätely), taikka sitten sitä, että ko. lainsäädäntötoimen

tuollainen tosiasiallisesti haitallinen vaikutus sopimuskumppanin etuun on hyvin suoranainen ja

haitallisuudessaan hyvin konkreettinen ja tuntuva. Jos tämäntyyppisiä edellytyksiä ei aseteta, kasvaa

riski, että voimassaolevien sopimussuhteiden suojasta tulee nykyistä herkemmin jarru erilaisille esim.

yritysmaailmassa sopijapuolina olevien tahojen asemaan vaikuttavien velvoitteiden tai rajoituksien

muuttamiselle silloinkin kun voidaan sanoa, että kysymys on tavanomaisesta lainsäädännön

kehittämisestä.

Edellä esitettyjen näkökohtien pohjalta katsoisin edelleenkin, että esityksessä ei ole kysymys

sellaisesta sopijapuolen (asumisoikeudestaan luopuvan) sopimussuhteeseen nojaavien etujen

heikentämisestä, joka olisi ristiriidassa omaisuuden perustuslainsuojan kanssa. (Tietopohjani

käytännöstä on tosin sikäli heikko, että olen nojautunut vain esityksestä saatavaan informaatioon.)
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Tämä käsitykseni ei ole mitenkään ristiriidassa sen Eerolan esittämän ajatuksen kanssa, että asiassa

vielä selvitettäisiin, olisiko tässä kohden ajateltavissa joitakin muita ratkaisuja.


