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Lausunto N:o 10.

Pankkivaliolamta on 7 päivälle heinäkuuta 1946 päivätyssji kirjeeesään pyytänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon
siitä, voidaako päätös hallituksen esitykseen n: o 48 sisäLtyvästä eMo~ laiksi
eräistä sodan johdosta tappiota kärsineistä
säästöpankeista, jossa säästöpankit vaivoitetaan suorituksiin ja vastuuseen toistensa
puolesta, ~tehdä muulla kuin valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä määrätyHä tavalla.
Hankittuaan asiasta professori! V. Merikosken kirjallisen asiantuntijaloosunnon, joka
painettuna !Liitetään tähän lausuntoon, perustuslakivaliokunta esittää seuraavaa.
Hallitusmuodon 6 § :n säännöksen, jonka
mukaan Suomen kansalaiset ovat lain mukaan turvarttuja omaisuuden puolesta, on
katsottava suojaavan, paitsi omistusoikeutta, muHakin taloudellisia oikeuksia.
Sen ·antama suoj•a koskee kuitenkin välittömästi vain luonnollisia henkilöi.rtä, joten
yhteisöhenkilöiden omaisuus on sanortun
lainkohdan nojalla :turvattu vain sikäli,
kuin näiden omaisuuden loukkaaminen samaJ.la kohdistuisi välillise&ti myös se:Llaisi:in
luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat Suomen kansalaisia.
Näin oHen perustuslakivaliokunta, yhtyen tässä kohden professori Merikosken
omaksumaan kanrtaan, on sitä. mieltä, erttä.
säästöpankkien veivoittaminen suodtuksiin
ja vastuuseen toistensa puolesta ei sinänsä
edellytä perustuslain säästämisjärjestyksessä säädettävää lakia, koska säästöpankit
ovat yh:teisöhenkilöitä. Vain siinä tapauk-

että tällainen järjestely välillisesti
merkitsisi sellai$ta puuttumista säästöpankkien brllettajien tai v~lkojien trukka · muiden sivulListen taloudellisiin oikeuksiin,
joka haliitusmuodon 6 §: n mukaan on
katsottava sallituksi ain~astaan perustuslain säit~järjestyksessä hyväk&yttävällä
l;1illa., olisi lakiehdotus käsilteltävä mainitussa järjestyksessä. Harkittaes8i1, onko
asianlaita näin, on perustuslakivaliokunnan
mi'!l'lestä klinniwttävit huomiota myös siihen, onko lakiehdotuksessa edeHyte.tty j5.rjestely omiaan vaarantamaan mainittujen
sivullisten varallisuusoikeuksia yli sen,
mitä säästöpankkitoiminnassa voidaan pitä-ä normaalin~. Kun tämän ~ika.n arvos!lieleminen kuuluu lähinnä pankkivaliokunnan alaan, ei perustusiakivaliokunta ;puo1~ ole ryhtynyt sitä selvittämään.
Edellä es'itetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittaen esittää lausuntonaan asiasta,
että sääS!töpankkien velvoittamimtt suorituksiin ja yhteisvastuuseen
.toistensq, puoksta puheena ole-va~sa
flesS,a,

lak.Uitdotuk&essa esitdyllä tOim'dla 'ei

vaadi lakiehdotuksen kästittelemistä
valtiopäiväfärjestyksen 67 §: ssii säädetyllä tavatla muussa kuin siinä tapauksessa, että tällaisten velvoitusten olisi katsottava oleelliSlesti -vaarantavan asianom,aisten säästäpankkien tallettajien tai velkojien taikka
muiden sivullisten taloudellisia oikeuksia.

Perustuslakivaliokunnan puolesta :
Arvi Ahmavaara.
Jaakko Enäjärvi.
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Ed u s kunnan perustus 1 a kiva U o kun n a 11 e.
Valiokunta on käsittellessään hallituksen
antystä N:o 48/1946 vp. la·iksi eräistä sodan johdosta tappioita kärsineistä säästöpankeista heinäkuun 9 päivänä 1946 päivätyssä kirjeessään pyytänyit minulta kirjallista asiantuntijalausuntoa siitä, voidaanklo
päätös sanotusta laista, jossa säästöpankit
veivoitetaan suorituksiin ja vastuuseen toistensa puolesta, !tehdä muuLla kuin valtiopäiväjärjestyksen 67 §: ssä määrätyllä rtavalla. Lausuntonani esitän kunnioittaen
~uraavaa.

Ne k. o. lakiehdotuksen säännökset, joihin
näyttää olevan kiinnitettävä huomiota harkittaessa kysymystä, onko laki säädeittävissä
tavallisena lakina vai vain perustuslainSiUidäntöjärjestyksessä, sisältyvät ehdotuksen 2, 6, 7, 12 ja 14 §:ään. Ensiksimainitussa pykälässä lausutaan, että valtiovarainministeriö V'Oi määrätä säästöpankin,
jonka kotipaikkana on ollut välirauhansopimuksen mukaan kol\:onaisuudessaan tai
osaksi luovutettu tai vuokrattu kunta, yhdiBtettäväksi toiseen säästöpankkioin. Lakiehdotuksen 6 § :ssä on ehdotettu säädettäväksi, että yleensä kaikki 31 päivänä touikofruuta 1940 toiminnassa olleet säästDpankit
ovat velvolliset viiden vuoden aikana vuoden 1946 alusta rru:kien vuosittain yhteiSesti maksamaan avustuksena sääS'töpankkien selvitysrahastoon kymmenen miljoonaa
markkaa.. Avustusmaksut peritään säästöpankeilta niillä edellisen tilivuoden päättyessä olJ.eiden hDitovarojen mukaisessa suhteessa. Säästöpankkien selvitysrahasto voi
myöntää rahaston varoista sotatoimien tai
~ueluovutusten ja -vuokrausten vu~ksi vaikeuksiin joutuneelle säästöpa.nkHUe niin suuren avustuksen 1kuin on tarpeellista sen
sodan vuoksi Mrsimien :tappioiden peittämiseksi ja sen sitoumusten !täyttämistä varten (7 §). Selvitysrahastolla on oitkeus,
mikäli sille ei muuUa tavoin ole kertynyt
varoja, ottaa luottoa säästöp-ankkien yhteis-

vastuuilla enintään viisikymmentä miljoonaa.
markkaa 7 § :ssä mainittujen avustUSlten
antamista varten (12 §). Säästöpankkien
selvitysrahastossa sen toiminnam. päättyessä
olevista varoista voidaa.n luovuttaa enintään 30,000,000 mal'lkkaa sää.stöpalrlclrien
vakuusrahastolle. Joo varoja on enemmän,
suoriteJtaan jäljelle jäävä osa takaisin niille
säästöpankeille, jotka ovat antaneet 6 § :ssä
mainittua avustusta (14 §).
Sen selvillesaamiseksi, voidaanko tavall.ilisella •lailla antaa valtiovarainministeriölle
val,tuudet päättää säästöpankkien yhdistämisesJtä toisiinsa ja velvoittaa ne selostetu11a tavallia avustuksiin ja takauksiin toistensa hyväksi, on välttämätöntä selvitellä
säästöpankkien oikeudellista olemusta ja
hallitusmuodon erinäisille varallisuusoikeudellisille oikeu:ksille suomaa turvaa.
Heinäkuun 17 päivänä 1931 annetun
säästöpankkilain (AsK N: o 235) mukaan
on säästöpankmi sellainen yleinen ja yleishyödyllinen rahalaitos, jonka ltarl.wituksena
on, perust:ajain tai muiden saamatta osuutia
laitoksen tuottamasta voitosta, edistää säästäväisyyttä vast:aanotltamalla rahoja korkoa
kasvamaan ja sijoit,tamaUa ne varmalla tavalla (1 §). Säästöpankin voi perustaa
kunta tai useammat kunnat yhdessä taikka
vähintään 20 Suomen kansalaista. Perustajain tulee valtiovarainministeriöltä hakea
säästöpankille toimilupa ja vahvistus sen
säännöille (3 §). Toimilupa on hwkemuksesta annettava säästöpanikille, jonka perustaminen on yleisen edun kannalta hyödyl:listä. Säännöt on vahvistettava, jos ne ovat
flain mukaiset eikä pätevää syytä hylkäämiseen muuitoin ole (5 §). Pankki on HmQitettava kaupparekisteriin (7 §). Sen asioi·ta
hoitavat säästöpankin isännät, jotka säästöönpanijajn edustajina valvovat pankin
hallintoa, sekä säästöpankin hallitus (11 §).
Säästöpankkien vakavaraisuuden ja säästöönpanijain samniMen turvaamiseksi maan
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kaikilla säästöpankeilla tulee olla yhteinen
rahasto, jota kutsutaan säästöpankkien valruusrahastoksi (41 §) ja johon säästöpanki·t
suorittavat vuosittaisia kanna:tuSIIIlaksuja
hoitova:rojensa suuruuden mukaisessa suhteessa. Tämän vakuusrahaston omistavat
säästöpank1t, mutta niillä ei o~e valtaa vaatia osuuksiaan siitä itselleen erotett.aviksi
eikä luovuttaa niitä toiselle (42 ja 43 §
laissa 21 p :ltä marrask. 1941, .AsKiN :o 800).
Va:kuusrahastoa hoitavat sitä varten asetetUJt valtuuskunta ja johtokunta (47 §).
Säästöpankkien toimintaa valvoo valtiovarainministeriön aJainen säästöpankkitarkastus (52 §).
Vaikka säästöpankki lain mukaan on
,yleinen ja yleishyödyllinen rahalaitos",
sitä tuskin voidaan pitää oikeudelliselta
luonteeltaan; julkisoikeudellisena laitoksena.
Kun säästöpankin perustaminen on vapaan
alo~tteen varassa ja kun pankin omat eHmet voivat päättää sen toiminnan lopettamisesta, eikä yleisölile ole säädetty mitään
asuinpaikasta tai muista senkaltaisista seikoista riippuvaa pakkoa määrätyn säästöpankin palvelusten käytttämiseen, on säästöpankki luonnehdittava yksityisoikeudelliseksi juridiseksi henkilöksi eli orkeushenkiiöksi. Se ei, kuten ju1kisoikeudeUiset oikeushenkilöt, ole olemassa valtion tahdosta ja
valtiota varten (julkisoikeud:ellisista yhdistyksistä vrt. Mm·ikoski, Yhdistymisvapa.udesta, s. 99). Onko sitä pide1ttävä yksityisoikeudellisena säätiönä (niin K ivimiiki,
Siviilioikeuden yleiset opit pääpiirteittäin,
2. pain., s. 29) vai laitoksena, on tässä
harkittavana olevien kysymysten kannalta
rnel"kityksetöntä. J ul:kisoikeudellisiksi oikeushenkilöiksi ei säästöpankkeja tee se, elttä
ne ovat Jailla seikkaperäisesti järjestetyn
julkisen valvonnan alaiset.
J ulkisoikeudelliset oikeushenkilöt Hittyvät yleensä kiinteästi valtion hallinto-organisatioon. NiiiLlä ei sellaisinaan, ellei hallitusmuodon erityissäännöksistä ehkä muUlta
johdu (ks. esim. HlVI 8 § uskonnollisista
yhdyskunnista ja HM 77 § Helsingin yliopiston itsehallinnosta:), ole perustuslain
:turvaamaa oikeut·ta jatkuvaan olemassaoloon, jos niiden aseman uudelleenjärjestely
osoittautuu tarpee!llise'ksi (vrt.. Ståhlberg,
Yksity.isoikeudeHinen säätiö ja valtiovalta,
Lakimies 1935, s. 55, sekä perustuslakivaliokunnan lausunto N :o 3 marrask. 29 p :ltä
-1935 suurelle valiokunnalle Merimiese1äke-

laitoksen lakkauttamista koskevassa asiassa).
Nyt kysymme, ovatko yksityisoikeudelliset
oikeushenikilött tässä suhteessa samassa asemassa ? Onko laillisesti perustetun säästöpankin jatkuva olemassaolo perustuslainvoimaisesti turvattu valtiota vastaan vai
voidaanko säästöpankkien yhdistämisestä
toisiin, mikä merkiotsee yhdistetltävän säästöpankin lakkaamista, säätää tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä?
Oikeudellinen henkilöhlisyys on oikeusjärjestyiksen luoma (Ekström, Privaträttens
aMmänna [äror, s. 294). Tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä - !kuten sivlilioik:eu·
den alaan kuwuvista kysymyksistä yleensäkin - säädetään si~tä, miten yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt syntyvät. Niinikään
kuuluvat oikeushenkilöiden olemassaolon
päättymistä koskevat ylleissäännökset epäilemättä tavallisen l·ainsäädännön alaan, mikäli ei joistakin hallitusmuodon erityissäännöksistä ehkä muuta johdu. Yhtä selvää
ei ole, voidaanko jo olemassa oleviin yksiltyisoikeudel!lisiin oikeushenkhlöihin kajota
tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä annettavilla säännöksillä. Onhan nimittäin
olevan oikeustilan järkyttäminen aina huomattavasti ankarampi toimenpide kuin vastaisuudessa syntyvien oikeussuhteitten säännöstely. Kun ku~tenkin tavallinen Jainsäädäntöjärjestys on normaalimuoto, eikä näytä
löytyvän perusteita, joiden vuoksi olisi
käytetJtävä perustuslainsäädäntöjärjestystä
(HM 10 §: ään sisä!ltyvien yhdistymisvapautta koskevien säännösten ei voitane katsoa tarkoittavan taloudellisia yhteenliittymiä, ks. Ståhlberg, Suomen haUinto~oikeus,
Sisäasiain halllinto, 2. pain. 1931, s. 164 ja
Merikoski, Yhdistymisvapaudeslt-a, s. 109 ja
seur.) päädytään esilläolevan erityiskysy;myksen osalta siihen vastaukseen, että
säästöpankin oma oikeusasema sellaisenamn.,
sen oikeudellinen henkilöllisyys, ei estä ta,.
vallista lainsäädäntöjärjestystä käyttäe/16
säätämästä säästöpankkien pakollisesta yhdistämisestä toisiinsa.
Vielä on kuitenkin selvitettävä, aiheutuuko säästöpankkien toisiinsa yhdistämisestä ehkä sellaisia taZoudellisia seuraamuksia, että yhdistäminen niiden vuoksi hallitusmuodon omaisuusturvaa koskevien
säännösten johdosta - voisi tapahtua vain
perustuslainsäädänJtöjärjestyksessä annetun
valtuutuksen nojalla. Kysymyksen seilvittämiseksi on tarpeen ensiksi yleisessä muo-
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dossa käsiteHä hallitusmuodon omaisuussuojasäännöstöä. Tämä selvittely on oleva
pohjana myös, kun jäljempänä otetaan käsiteltäväksi kysymys, voidaanko säästöpankit
tavalllisella laill.a velvoittaa suor~tuksiin ja
takauksiin toistensa puolesta.
Kun hallitusmuodon johdanto puhuu vain
kansalaisten oikeudesta ja !lainalaisesrta vapaudesta, kun hallitusmuodon toisen luvun
otsikko kuuluu: ,Suomen kansalaisten yll.eiset oikeude1t ja oikeusturva" ja kun 6 § :n
1 momentin omaisuusturvaa koskeva säännös sanamuodollisesti kohdistuu vain oman
ma;an kansalaisiin, on tieteisopissa esitetty
se !käsitys, että ib.amtusmuodon omaisuus~urvaa. koskevat säännökset koskevat vain
Jyysillisiä, lu.onnoUisia henkilöitä eivätkä
olllenkaan juridisia ihenkilö~tä kuten yhitiöitä, yhdistyksiä, säätiöitä jne. Tämän
käsityksen mukaisesti saattaa perustuslaiNa
lturvattu omaisuuden ioukkaamattomuus
!koskea viimeksimainittuja ainoastaan siinä
ttapauksessa, että juridisia henkilöitä koskevilla säänn&kshllä loukataan fyysilJlisten
hen:kil.öitten omaisuutta (Kaira, Merimiesten eläkelaitoksen oikeudellisesta asemasta,

Lakimies 1936, s. 260; Hakkila, Suomen
tasavalaan perustuslait, s. 42). Vaikka
tämä kanta ehkä on otettava eräin varauksin, pidän sen perusajatusta oikeana. 1)
Näinollen ei säästöpankki sellaisenaan, juridisena henkilönä, nauti sellaista omaisUJUden suojaa, kun yksityiset ikansalaiset halHtusmuodon mukaan. Eri !kysymys on se,
voiiko säästöpankin lakkautamisesta tai sitä
asiallisesti vastaavasta pankin yhdistämisestä toiseen yksityisille henkilöille aiheutuvien ,taloudellisten vaikutusten vuoksi
po. laatua ~leva toimenpide muodostua kajoamiseksi perustuslain suojaamiin yksityisten oikeuksiin ja senvuö!ksi käydä vain
perustuslainsäädäntöjärjestyksessä tOiteutet.tavaksi. Vastauksen saamiseksi tähän kysymykseen on selvitettävä miten hallitusmuoto suojaa ylksityisen fyysil.lisen henkilön omaisuutta.
Hallitusmuodon 6 § : n 1 momentissa olevan yleisen säännöksen [isäksi, jossa Suomen kansalainen ,Iain mukaan" turvataan
omaisuuden puoleSita, sisältää saman pykälän 3 momentti tarkemman säännöksen
omaisuuden :turvast'a. Viimeksimainitussa

1) Toisen kannan 0'11 perustuslakivaliokunta
omwksunut eräässä lausunnossaan. Toukokuun. 13
päivänä 1941 valtiova.rainvaliOikun.ruJ;lle antamassaan
iausuunossa N: o 2 vaJ.i.Oikun.ta, Puhakan asiantun•
.tijalausunnon mukaisesti lausui, että kreikkalaiskatolisten seUJr&kuntien oli jul!kisoikeudellisina yhdyskuntina \katsottava nauttivan laillisesti· saamaansa ja omistamaansa omaisuuteen !llähden sitä
oikeusturvaa, joka hallitusmuodon 6 § :n 1 momentissa on vrukuutettu Suomen kansalaiselle.
Se Puha:kan lausunnon kohta, johon valiokUR!Ilan
\kannanotto ilmeisesti perustuu, kuuluu seuraavasti:
,Alku= on saattanut olla jollikin verran tuJikin:n:an varaista, missä määrin viitattu omaisuuden tur- vaa koskeva säännös, jossa puhutaan vain Suomen
kansalaisista, on sovellettava myös jul!kisoikeudelliSiin yhdyS'kuntiin. Se, että suomalaiset yksityisoikeudelliset yhteisöt ovat tässä kohden samassa
asemassa kuin Suomen kansa1aiset, O!ll alUilJ pitä-en
voitu pitää riidattomana. Mutta hallitusmuodon
tulkinta on aina johdonmukaisesti oHut myös sillä
karmalla, että suomalaisten julkisoikeudeHisten yhteisöjen omaisuus on hallitusmuodossa turvattu yhtäläisesti ikuin Suomen kansalaisten omaisuus. Esi·
merkkinä tästä tulkinnasta mainittakoon, että 18
päivänä maaliskuuta 1921 evanikelis-lu.terilaisten ja
kreikikalais-ikatolisten seurakuntien p&pistoo ja Iuikkarin virkataloihin kuuluvain torwa- ja mäkitupaalueide!ll lUilJastamisesta annettu laki on säädetty
siinä. järjestyksessä kuin perustuslain siiä;tämi8estii. on voimassa."
Mitä tulee maiRitun v. 1921 armetun lain säätämiseen perustuslainsäädäntöjä:rjestyiksessä, ei !käytetyn menettelyn ole tarvinnut johtua siitä, että

l&msäiiltäjii. olisi !katsonut julkisoikeudellisten yhdysikUilJtain nauttivan samaa suojaa kui!ll kansalaisten.
Perustuslainsäädäntömenettelyn on tehnyt välttämättömäJksi se, että k. o. lSJki bjoaa yksityisten
henkilöiden, virkatalonhaltijain oiikeuksii!ll. Muutemaan ei voida sll!noa, että yksityisoikeudellisten
ja vielä vähemmän julikisoikeudellisten oiikeusherulcilöitten :rinnastamiseta yksityisiin kansalaisiin oma:isuussuojaan !llii:hden olisi meillä pidetty riidattomana. Tekstissä esitetyn lisäksi viittaan kirjoitukseeni ,Kansalaisten perusoikewksista" La:kimiehessä 1932; s. 116, jossa on analoogiseen tapaukseen, ulkomaalaisten oikeussuojaan nähden., asetuttu toiselle kannalle, Kirjoituksessa on omaksuttu se käsitys, että hallitusmuodO!Il perusoiikeus·
säärmökset eivät tarkoita ul!komaalaisia, joita ei
siis voida perusoikeuksiin nähden rinnastaa oman
maan kansalaisten kanssa.
Puhaikka näyttääkin myöhemmin luopuneen seilostetusta käsityksestään. PerustuslakivaHO'kU!IlRaJle~
15 päivänä j()ulukuuta 1941 antamassaan lausun.~
nossa hallituksen esitykseen N:o 128/1941 vp. si·
säityvän lakiehdotuksen johdosta hän lausuu, eriävää mielipidettä ilmaisematta, HM 6 §:n 1 momentin tul!kinnasta m. m. seuraavaa: ,Sitävastoin
on mlllilllittu sääR!Ilös käsitetty sikäli sananmuklllisesti, että se tarkoittaa vain fyysillisten henkilöiden omaisuutta, vaan ei n. s. juridisten herukilöi;
den, kuten yhtiöiden ja muiden yhteisöjen. Vii·
meksi mainittujen omaisuus on hallitusmuodon puheena olevalla säärmöksellä turva.ttu vain välillisesti: siikim ilmin sen loukl!;aaminen samalla loukkaisi myös Suomen kansalaisena olevll!n fyysilliseu:
henkilön omaisuutta."
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lainkohdassa lausutaan nimittäin, että
,OOia.isuuden
pa:lclwlunastuksesta täyrttä
korvausta vastaan säädetään lailla". Tästä
säännöksesitä on johdettu sääntö, että pakilrolunastuksesta, joka ei tapahtuisi täyttä
korvausta vastaan ja y[eiseen tarpeeseen,
voidaan säätää vain perustuslainsäädäntöteitse, ja että samanlaista menettelyä on
noudattettava halutatessa ryhtyä mnuhunikin omaisuuden pakko-ottoon, ellei se tapahdu yleiseen tarpeeseen ja :täyttä korvausta vastaan (Puhakka, Laki ja asetus
Soomen oikeudessa, s. 97). Ehkäpä voidaan 'lähinnä po. Jainkohtaan nojautuvan
tulkinnan pe:vusteella asettaa selllainen yleinen sääntö, että pakk01toimeen, jonka sisältönä on omistusoikeuden siirtäminen toise:He oikeussubjek.:tille, on lupa, mikäli toimena todella on taloudellista merkitystä,
ryhtyä vain perustuslainsäädäntöjärjestyksessä voimaansaateJtun Jain antaman valtuutuksen mukaisesti. Mutta tämän pitemmälle meneviin johtopääiöksiin HM 6 § : n
3 mom. tuskin oikeuttaa. Vääränä on mielestäni pidettävä sellaista käsitystä, että
,omaisuus" yleensä olisi po. säännöksen
vuoksi oJ.eva paremman, korkeammanasteisen suojan alainen kuin muut 6 § :n 1 momentissa tarkoitetut oikeushyväJt, so. henki,
'kiunnia ja henkilökohtainen vapaus. Se ajatus, että henkilökohtaisen vapauden rajoituksista ja ruumiilliseen ikos:kema1ltomuuteen kajoamisesta voitaisiin rajoituksiilta
säätää tavallisella lailla, mutta että varalilisuusoikeuksiin kajoaminen säännönmukaisesti edellyttäisi perustuslainsäädäntöjärjestyksessä mmettava va~tuutusta, ei ymmärtää:kseni voi olla oikea. Omaisuus on
oleva - edelläesitetyin varauksin - sa'111.a1!, suojan alainen kuin henki, ikunnia ja
henkilökohtainen vapaus. ·
HM 6 § : n syntyhistoria tukee nähdäkseni tässä esittämääni !käsitystä. Ensimmäisessä v. 1917 valmistuneessa ehootutksessa Suomen tasava1taiseksi hallitusmuodoksi (Perustus:1akikomitean mietintö N :o 7
lokakuun 3 päivältä 1917) kuului nykyistä
HM 6 § :ää vastaava 5 § seuraavasti: ,Jokaiselle . Suomen kansalaiselle olkoon :turvattuna oikeutensa hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden, onnen ja omaisuuden puolesta lain mulman. Älköön Suomen kansalaisen saavutettuja oiikeutksia
uudella lailla rajoilrettako muussa järjestyksessä, kuin perustuslain muuttamisesta

on säädetty." Samansisältöinen oli 5 § hall}itutksen esityksessä N :o 1 v:n 1917 toisilla valtiopäivillä ja 28 § samoille vaJ.ltiopäivHle esityksenä N:o 62 annetussa monarkisessa hallitusmuotoehdotuksessa. Viimeksimainittua lakiehdotusta käsitellessään
perustuslakivaliokunta lisäsi po. pykäJJ.itän
toiseksi momentiksi nykyistä HM 6 § : n 3
momen:ttia vastaavan, sen kanssa s.amasanaisen säännöksen. Lisäystä perustellaan
valiokunnan mietinnössä seuraavasti: ,Kun
monessa tapauksessa syntyisi vaikeuksia,
ellei maan pakkolunastuksesta tahi rajoituksislta maanomistukseen voida säätää lakia muussa kuin perustuslain muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä, on Valiokunta pitänyi tarpeellisena säännöksen
siitä, että omaisuuden pakkolunastuksesta
yleiseen tarpeeseen säädetään lailla." Seuraava käsiitelyvaihe, jossa puheenaolevaan
pykälään tehtiin merkityksellinen muutos,
oli hallituksen esitykseen N: o 17/1919 V p.
sisältyvän tasavaltaisen hallitusmuotoehdotuksen käsittely perustuslak:ivaliokunnassa. VaHokunta poisti 1 momentin toisen, kansalaisten saavutettuja oikeuksia
koskevan lauseen perusteillen toimenpidettään sillä, että käsite ,saavutetut oikeudet" on epämääräinen ja riidanalairnen.
Tässä käsittelyssä sai HM 6 § lopuHisen
muotonsa.
Tätä kehityslrulkua tarkasteltaessa on
syytä erityisesti iiDiinnittää huDmiota siihen,
e~ttä sill.oin kun pakkolunastusta koskeva.
säännös pykälään lisättiin, pykälään sisältyi nimenomainen säännös ,saavutettujen
oikeuksien"
perustuslainvoimaisuudesta.
Tällöin olisivat siis, jos laki olisi tullut
.tällaisena voimaan, kailk:ki pykälässä Juetellut oikeushyvät tulleet lt.urvatuiksi ,lain
mukaan", ja ne niistä, jotka voitiin lukea
saavutettuihin oikeuksiin" kuuluviksi, ollisivat tulleet perustuslainvoimaisesti suoja.tuiksi. Pakkolunastusta koskeva säänrnös
liit1tyi siis saavutettujen oikeuksien suojaa
koskeviin säännöksiin, ja k:,un viimeksimainittu saannös hallitusmuotoehdotuksesta
poistettiin, olisi myös pakkolunastussäännös ollut otettava uudelleen harkittavaksi.
Asiaan ei :kuitenkaam., ainakaan käytettävissä olevista painetuista asiakirjoista päät~
täen näytä hallitusmuodon valmisteluvaiheissa kiinnitetyn huomiota.
HM 6 § : n 3 mom., jo:ka senjälkeen kun
saavutettuja oikeuksia koskevat säännökset

LUte. ·
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kerrotulla tava:lla poistettiin, jäi alkuperäisestä yhteydestään erotetuksi, irralliseksi
säännökseksi, on sittemmin antanut aihetta
siihen laajalle levinneeseen käsitykseen,
että ha:lHtusmuoto suojaisi omistusoikeuden
koko laajuudessaan korkeammanasteisesti
kuin muut HM 6 § : n 1 momentissa [uetellut oikeushyvät. Tätä !käsitystä, jolle
paklwlunastussäännöksen
hallitusmuotoon
sisällyttämisen perusteeksi valiokurntamietinnössä esitetyt syyt eiviilt nekään anna
!tukea, en ole, ilwten edellä jo Olen esittänyt, voinut pitää oikeana. HM 6 § :n 3
momentista johdettava perustuslainsuoja ei
nähdäkseni voi ulottua pitemmälle kuin
varsinaisiin omaisuudenluovutuksiin, omistusoikeuden siirtoihin. Muuten on ,omaisuus" oleva samanlaisen suojan alainen
kuin muutkin HM 6 § :n 1 momentissa lueteHut oikeushyvät. Tämän ~ainkohdan sisä~t() onkin tässä senvuoksi otettava selvitettäväksi . vastausten saamiseksi ikäsiteltävinä oleviin kysymyksiin.
HM 6 § :n 1 momentin säännöstä, jolla
siinä luetellut oikeushyvät on suojattu lain
mukaan, ei ole ymmärretltävä niin, että
~ailla tässä tarkoitettaisiin vain ns. tavallista, normaalisessa [ainsäädäntöjärjestyksessä syntynyttä lakia. E11ich selittää lailla
tässä
tarkoitett:avan
orkeusjärjestystä
yleensä: lainsäätäjä on asettanut oikeusjärjestyksen tehtäväksi huolehtia lainkohdassa mainittujern oikeushyvien suojaamisesta (Erich, Suomen valtio-oikeus I, s.
224). Tässä voidaan jättää syrjään kysy-

mys siitä, miltä välitöntä vaikutusta po.
säännoksellä ehkä saattaa olla muodollista
lakia alemmanasteisiin säädöksiin (esim.
asetuksiin) ja hallintotoimintaan. Sensijaan on tärkeätä panna merkille se, että
kansalaisen henki, kunnia, henkiJökohtaintm vapaus ja omaisuus voivat o11a ,lain
mukaan" suojatut sekä tavallisella että perustuslainsäädäntöjärjestyksessä säädetyllä
lailla. 1) Mitä oikeuiksia on pidettävä perustuslainvoimaisirna ja mihin taas voidaan
puuttua tavallisessa lainsäädänltöjärjestyksessä säädettävällä lailla, tuskin on yleisillä säännöi!llä täsmällisesti osoitettavissa.
Käytännöstä mainittakoon omaisuussuojan
alalta erityisesti se, että vanhastaan on
katsottu voitavan tavallisessa ~ainsäädäntö
järjesty'ksessä säätää omaisuuden menettämisestä rangaistusseuraamuksena. Monilla
muillakin tavoin sallivat t:avanisessa 'lainsäädänltöjärjest;}'ksessä säädettävät ·lait kajOittavan yksityiseen omistusoikeuteen (ik:s.
esim. v:n 1933 palolakia, AsK 202/1933).
Varsin :ankaran puuttumisen yksityiseern
omistusoikeuteen tekee mahdolliseksi eläintautilaJlP (AsK 302/1937), jonka mukaan
sairastunut eläin voidaan määrätä rtapettavaksi.
Kulten sanottu, jää raja perustusla:ldroimaisten ja vain iavaMisen lain varassa olevien, HM 6 § :n 1 momentissa tarkoitettujen oikeushyvien välillä epämääräiseksi. Se
ei yleensä määräydy suojanalaisten oikeuksien laadullisten eroavaisuuksien mukaan,
va:an on kysymyksessä fähinnä vain aste-

1) Ruotsissa. on omaisuussuojan perustana v:n
1809 hallitusmuodon 16 §:n säännös ,Konungen
bör - - - ingen avhända. eller avhända läta
nägot gods, löst eller fast, utan rnnnsakning oeh
dom, i den ordning, Sveriges lag oeh .taga stadgar
föreskriva - - -." Tätä säännöstä tulkitsee
Malmgren (Sveriges gmndlagar, 3. uppl. 1937, s.
29) seuraavasti: ,H'år avses i främsta rommet att
förbjuda ikonfiskation av egendom. Stadgandet
innebär emellertid skydd även mot and~a ingrepp i
äganderätten: expropriation, rekvisitioner för krigs·
maktens behov (jfr. RF 74), kvarstad oeh annat
provisoriskt beslagtagande av egendom. Det viH
inskärpa, att in.tet sädant ingrepp frAn myndig·
hets sida får äga mm utan stöd av lag oeh iaktta·
gande av det förfarande, som lagen f&esbiver.
Det vill även här hävda konungens pliikt tili lagl.ikmätigt handlande. DiLremot inne>bär det intet
direktiv för lagstiftnflngen, sl att det skulle ut·
sii.ga, att lap om ingr4l'P'P ti. den enskildes iiganderätt måste etiftas av kon'11Ilg oeh riksdag samfällt.
Något sådant lkan ieke sii.gas ligga i nttryeket
,,.lag oeh laga stadgar", villtet oekså o:mtattar

ekonomisk lagstiftning". Käsitys, jonka mu•kaan
omistusoikeuteen kajoamiseen ei vaadita peruetmlainsäädäntöjärjestyksessä annettua valtuutmta, 0111
Ruot!!'issa vallitsevana.. (Vrt. ·kuitenkin· Btael vU/1
Holsteim, Xgande- oeh förvärvsrättigheternas grund·
lagsskydd, 1923.)
Suomen voimassaolevasta hallitusmuodosta pitiä
suurin piirtein paikkama mitä sen perusteena
olleesta ehdotuksesta vuoden 1919 valtiopäivillä
sanottiin: ,Kansalaisten oikeuksiin nähden on
hallitusmuotoehdotuksessa rakennettu vanhalle his·
torialliselle pohjalle; mitään oikeuksia ei ole
poistettu; toisia on jonkinverran laajennettu nyky·
ajan kehitystä vastaavammiksi" (ed. Bitavuori
täysi-istunno.ssa 14. 6. 1919). Hallitusmuotomme
rakentuminen vanhan rootsalais-suomalaisen oikeu·
den pohjalle nimenomaan kansalaisten peruaoikeuksia koskevien säännösten osalta tekee ver~
tailun Ruotsin oikeuden kanssa erityisen merkitykselliseksi. Tämä vertailu tukee !!itä käsitystä, johon omaisuusturvaa koskevien säännösten tulkintaan nähden tekstissi. päädytään.
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ero: vähäisemmät omistusoikeuden rajoitukset ja muut kajoamiset yksityiseen
,omaisuuteen" voidaam saattaa voimaan tl:avallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, kun
taas ankarammat, syvemmä1[e käyvät tähän
oikeushyvään puuttumiset, (jollaisena edelläesitetyn mukaan HM 6 § :n 3 momenttiin sisäiltyvän er~tyissäännöksen perustooHa, aina olisi p.i:de,ttävä rtosiasiallis€sti 1:aloude1Jiista merkitystä omaavaa omistusoikeuden siirtämistä toiselle oi'keussubjektille) voidia:a:p. toteuttaa vain perustuslainsäädäntöjärjestystä käy;ttäen. Tähän
suurutaan, joskin 'toisiin ja'oitteluperusteisiin päätyen, käy nähdäikseni myös Kairom,
ajatus hänen tulkitessaan HM 6 § :ää. Kurn
ko. perustuslain kohdassa säädetään omaisuuden olevan turvatun 'lain mukaan, tarkoitetaan täl[ä ·Kairan mukaan sitä, ,että
omaisuusoikeuksia koskeva varsinainen lainsäädäntö voi tapahtua yleiseLlä lailla, jOlta
vastoi!U perustus:laki suojaa vain lainsäätäjän poikkeuksellista puuttumista vastaan
näiden oi'keuksien käyttämiseen tai luovutta.miseen". Ja ed~lloon: ,Rajan omaisuusoikeuksia koskevan varsinaisen lainsäädänn~n, mikä voi tapahtua yleisellä lailla, ja
sellaisen po:ikkeclkseHisen laN:tsäädännön
väli11ä, jota vastaan HM 6 § turvaa ja
jonka siis tulee tapahtua. perust~insäätä
misjärjestyksessä, rtäytyy pakosta jäädä jossain määrin epiimääräiseksi ja tulkinnanva;raiseksi. - - - Luonnollisin näkökoota, jonka mukaan l'\aja oo vedettävä, on
se, elttä toimenpiteet voidaan toteuttaa
yleisessä lainsäätämisjärjestyksessä, mikäli
ne eivät loukkaa normaalia, kohtuullista,
jät·kevää oikeuden hyväksikäyttöä, jota
vastoin perustuslainsääitämisjärjestys on
tarpeen, kun tämä raja ylitetään." ( Kwira,
Tuotantokomilteat ja perustuslaki, Lakimies
1946, 8. 168-169.)
Harkittaessa yksityistapauksittain, mil'loin kansalaisen varallisuusoikeuksiin kajoamisest:a voidaan säätää tavaHisel[a lailla
ja milloin on turvauduttava perustuslainsäädäntöjärjestyilrsessä säädettävään lakiin,
on nähdäkseni vie'lä kiinnitettävä huomiota
siihen, miten tehokkaasti ja täydeUisesti
suunniteltu uusi lainsäädäintö hyvittää ja
poistaa niitä haittoja, joita kansalaisen
omaisuuteen ikajoamisesta häne!lle aiheutuu.
Jos hyvitys ja oiik:e.usturva:keinot ovat riittävät, saattaa täm.ä va:illruttaa sillä tavoin,

etJtä toimenpide, jaka muutoin vaatisi perustusJ.ainsäädäntöjärjestyksessä
annettavan valtuutuksen, käy toteutettavaksi tavaHisessa lainsäädäntöjärj,estyksessä. Tämän
periaatteen irlma·uksena pidän HM 6 § : n
3 momentlt·ia selitettynä sillä tavoin kuin
edellä on esitetty. Periaate ei tietystikään
rajoitu vain omaisuussuojaan, vaan ulottuu
muihinkin HM 6 § :ssä tarkoitettuihin !kansalaisten perusoikeuksiin. Si·ihen vedoten
voidaan esim. pualustaa sitä, elttä sterhlisoiminen on järjestetty tavallisella laiHa.
Palaan sitten käyt.ännöllisiin sove!llutuksiin.
EdeHä. on jo katsottu todistetuksi, että
säästöpankin yhdisitäminen toiseen ei sellaisenaan ole toimi, johon vaadittaisiin perustuslainsäädäntö j ärjestyiksessä
annettu
valtuutus. Niinikään on omaksuttu se !käsitys, ettei säägtöpankki juridisena henkilönä nauti sellaista omaisuuden suojaa., joka
esliäisi määräämästä pankin [~kaamisesta
tava:Hisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Avoim~ksi on sensijaan toistaiseksi jääny;t kysymys, onko perustfus;lainsäätäntöjärjesty<ksessä ann~ttu valtuutus tarpeen säästöpankin lto·iseen yhdistämisestä muille oikeus.subjakteille ikuin säästöpankille itselleen aiheutuvien taloudeHisten seuraamu:ksien
vuoksi.
Mikäli saatan asiaa arvosterlla, ei yhdistäminen voi vaikuttaa epäedullisesti säästöpankin luotonsaajien asemaan. Mitä taas
tulee taUetltajiin ja muihin ve~kojiin, tulevat he yhdistämisen jä1likeen samaan asemaan kuin yhdistetyn pankin muutkin
saamamiehet. Heidän hyväkseen koituvat
ne edut, jotka johtuva;t säästöpankkien varkuusrahaston säännönmcl'kaisesta toiminnasta ja lisäks~ ne edut, joita selvitysrahasto voi tarjota käsiteltävänä orlevassa iakiehdotu:ksessa järjesteHäväksi tark<litettujen lisäsuoritusvelvollisuuksien ja lainanottovaltuuksien turv.in. Kun mainitwt [isäsuoritukset ymmärtääikseni on lasikettu niin,
että saamamiesten oikeudet niiden avuilla
saadaan rii·ttävästi turvatuiksi, päädyn vasltattavana olevan kysymyksen kannalta siihen tulokseen, että Jakiehdotuksessa tarikoitetusta säästöpankkien yhdistämisestä toisiinsa ei ole t:arpeen yhdi&tämisestä aiheutuvien taloudemsten seuraamuksien vuoksi
säätää perusJtuslaii!1Säädäntöjärjestyksessä.
Näin on asianlaita yhdistettävän, toiseen

liitettävän pankin tallettajiin ja muihin
saamamiehiin nähden. Mutta samaan tuloikseen päädytään myös 1a.rkasteltaessa sen
pankin· asia:kkaiden oikeuksia, joh<m ttoinen yhdistetään. Yhdistäminen ei näytä
voivan huonontaa näitten asiakkaitten oikeuksia niin oileeHisessa määrässä, että voitaisiin puhua perustuslain suoman omaisuussuojan loukkaamisesta.
Siirryn sitten !kysymykseen, voidaanko
la~iehdotuksen 6 § : n mukainen velvoitus
avustusmaksujen suorilttamiseen säästöpan. kin selvitysrahastolle ja 7 §: n tal"koittama
pankkien veivoittaminen yhteisvastuuseen
se'lvitysrahaston iluotosta järjestää tava;Hisella lailla vai tarvitaanko perustuslainsäädänitötoimi.
Jos lähdetään siitä, että hallitusmuodon
perusoikeussäännökset suojaavat vii!littömästi vain kansalaisia, fyysililisiä henki!löitä, voidaan säästöpankkien oman oikeusaseman estämättä puheenaoleviin toimenpiteisiin ryhtyä tavallisessa lainsäädämltöjärjestyksessä. Erikseen on tut'ltittava, voivatko suunnitellut toimenpiteet vaikuttaa
sillä tavoin joidenkin yksityisten henkilö:iJt.
ten omaisuusoikeuksiin, että toimenpiteet
tämän vuoksi voitaisiin toteuttaa vain perustuslainsäädämtöjärjestyks:essä
annetun
va1tuutuksen nojalla. Edelläesitettyjen teoreettisten selvittelyjen mukaisesti riippuru
ratkaisu tässä kysymyksessä siitä, kuinka
raskaina ja syvä1le!käypinä mainittuja !kajoamisia omistusoikeuteen on pidettävä.
Asian tätä puolta en pysty !täysin arvostelemaan. Muut<a kun selvitysrahastolle
maiksettavien lisäavustusten ja säästöpamikkien kannettavaksi jäävän yhteistakuun
suuruus ymmärtääJkseni on !tarkoitettu määrätä niin, etteivät ne vaaranna säästöpankkien taloudellista asemaa eikä taJlettajien
oikeuksia, ja lrun, ehdotuksen 14 § :n mukaisesti, säästöpankkien selvitysrahastossa
sen toiminnan päättyessä oleva;t varat
osaksi siirretään säästöpankkien vakuutusrahastol[e, osaks.i maksetaan takaisin avustuksia suorittane:ille pankeille, päädyn puolestani - edelilyttäen, että käsitykseni po.
rasitusten taloudeiHsesta merkityksestä on
oikea - siihen lopputulokseen, että tarkoitetut järjestelyt vord:aan saattaa voimaan tavallisella 1laiilia. Tämän käsityksen
tueksi voidaan aikaisemmasta 'lainsäädäntökäytännöstä vi~tata - paitsi säästöpaniklki-

laroiin sisä:ltyviin v~uusrahastoon suoritettavia apumaksuja koskeviin säännöksiin erityisesti siihen, että ·lakiehdotukSen 6
§ :ss:ä olevat avustusmaksuja koskevat säännökset ovat aikaisemmin oleellisesti saman~aisina sisältyneet 30 päivänä joulukuuta
1942 annettuun, :tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä säädettyyn lakiin säästöpatrkkien selvitystoimiston [aikikauttamisesta
ja siitä aiheutuvista toimenpiiteistä (.AsK
N: o 1086), •tarkemmin sanoen sen 5 § : ään.
Niinikään on tav:a;1lisessa lainsäädäntöjärjestyksessä säädetyssä 1aissa eräistä säästöpankkien valrnusrahastoa koskevista poikkeussäännöksistä (26 päivältä toukokuuta
1944, AsK N: o 355) säästöpankit säästöpankkilain säännösten estämättä velvoitettu suorittamaan säästöpankkien vakuusrahastoan ylimääräisiä kannatusmaksuja
niiden tappioiden peittämiseksi, joita Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki saaJttoi
joutua kärsimään myönnettyään luottoa sodan johdosta vaikeuksiin joutuneille säästöpankeil[e nHden sitoumusten täyttämistä
varten. Toista Hnjaa sensijaan kulkee 31
päivänä toukokuuta 1940 annettu ;laki
(AsK N: o 254), jdka on säädetty valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä :määrätyllä tavalla, ja jossa my0s on säärinöksiä vastaavanilaisista avustusmruksuista. Lain sääJtämistavasta lausutaan pankkivaliokunnan
mietinnössä N :o 2 (1940 Vp. - Esitys
N :o 45) seuraavaa: ,Puheenaolevaa säästöpankeillle asetettavaa velvoitusta on iainsäädännön yleisten periaatteiden mukaan
pidettävä poikkeuksellisena, ja sen säätämiseen tuskin voitaisiin ryhtyä ellei säästöpankkien keskusjärjestö olisi tätä avustusta tarjonnut. Kun tämä säästöpankeille
sääde~ttävä taloudellinen rasitus ei ole veroa, on asiaa looskeva Jakiehdotus käsiteitävä vailtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä määrätyllä tavalla." Tätä perustelua en voi pitää sitovana. Se näyttää rakentuvan silile
puhtaasti muodoHiselle käsityksellle, jonka
[uulen voineeni edellä osoittaa vääräksi, nimilttäin käsitykselle, että kajoaminen y<ksityiseen omistusoikeuteen vaatii per;nstuslainsäädäntöjärjestyksessä annettavan valtuutuksen kaikissa muissa tapauksissa lkuin
kysymyksen ol[essa veroista ja yleisistä rasituksista sekä pakkolunastuksesta yleiseen
tarpeeseen 1tä.yttä lmrvausta vastaan. Myöhemmin, vv. 1942 ja 1944, onkin edus-
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kunta, kuten äsken osoitin, omaksunut toisen, mielestäni oikeana pidettävän kannan
asiassa.
'-;1;:4
I.;opuksi viittaan erääseen perustuslakivaliokunnan 'lausuntoon, joka myös tukee
esittämääni käsitystä. Suurelle valiokunnane 29 päivänä marraskuuta 1935 antamassaan lausunnossa N :o 3 perustuslakivaliokunta antoi myönteisen vastauksen kysymykseen, voitiinko hallituksen esitykseen
N: o 64 (1934 vp.) sisältyvät ehdotukset
laiksi Merimieseläkelaitoksen asettamisesta
suoritustilaan ja 'laiksi lästimaksusta säätää noudattamatta valtiopäiväjärjestyksen
67 §: :n mukaista käsittelyjärjestystä. Valiokunta kllltsoi ensinnäkin, että kun Merimieseläkelaitosta oli pidettävä julkisoikeudellisena laitoksena, sen oma oikeusasema
ei ollut esteenä sen Jak:kauttamiseen tavallisessa [B~insäädäntöjärjestyksessä annettavana JaiHa. Pakko perustuslainsäädäntöjärjestyksen käy.ttämiseen saattoi tämän
vuoksi aiheutua vain siitä, että laito'ksen
suoritustilaan asettaminen ehkä voi loukata
joidenkin muiden juridisten tai (Luonnollisten henkiiöitten oikeuksia. Tutkiessaan ky-

symykseen tulevien eri henkilöryhmien asemaa valiokunta totesi, että hallituksen esityksen mukaiset järjestelyt täysin :turvasivat heidän oikeutensa. Tällä perusteella
valiokunta päätyi siihen ratkaisuun, että
laitos voitiin lakkauttaa tavaHisella lailla.
Valiokunnan omaksuman käsi1tyksen mukaisesti laki Merimieseläkelaitoksen asettamisesta suoritustilaan annettiinkin tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä säädettynä
8 päivänä toukokuuta 1936 (AsK N:o
188).
Vastaukseni alussa esitettyyn kysymykseen on siis seuraava:
hallituksen esitykseen N :o 48/1946
vp. sisältyvää lakiehdotusta ei tarvitse, edellyttäen, että sen nojalla toteutet'tavien järjestelyjen ei voida
katsoa oleellisesti vaarantavan sii.ästöpankkien tallettajien tai velkojien
tai muiden ulko[YI.Wlisten t'filoudellisia oikeuksia, käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 67 §: ssä määrätyllä tavalla.
-

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1946.

V. Merikoski.

