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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä väliaikaisista 
poikkeuksista ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annettuun 
lakiin ja osuuskuntalakiin 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksen tarkoituksena on helpottaa niitä 
vaikeuksia, joita eräille osuuskunnille on ai
heutunut ukomaalaisten sekä eräiden yhteisö
jen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta ja osakkeita annetun lain eli niin sano
tun rajoituslain ja osuuskuntalain heinäkuun 
alussa 1982 voimaan tulleista muutoksista. 
Osuuskunnan hakemuksesta kauppa- ja teolli-

suusministeriö voisi päättää, että osuuskuntaan 
ei määräaikana sovelleta rajoituslain säännöksiä. 
Tarkoituksena on myös tehdä mahdolliseksi 
osittaisen vapautuksen saaminen kansalaisuus
tietojen merkitsemisestä osuuskunnan jäsen
luetteloon. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oi
keudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuut
ta ja osakkeita annettua lakia (219/39), jäl
jempänä rajoituslaki, muutettiin 1 päivänä hei
näkuuta 1982 voimaan tulleella lailla ( 408/ 
82). Muutosten tarkoituksena oli poistaa ra
joituslainsäädännössä havaittuja puutteellisuuk
sia. Tässä tarkoituksessa rajoituslaki ulotettiin 
koskemaan myös suomalaisia osuuskuntia, jotta 
osuuskuntamuotoa ei voitaisi käyttää hyväksi 
rajoituslain säännösten kiertämiseen. 

Muutokset merkitsevät, että osuuskunta ei 
voi vapaasti hankkia omistukseensa kiinteistöjä, 
osakkeita tai liikkeitä eikä myöskään vuokrata 
itselleen kiinteistöjä tai liikkeitä ellei sen 
sääntöihin ole otettu erityistä kieltomääräystä. 
Tällaisen määräyksen tulee sisältää kielto, että 
osuuskunnan jäsenenä ei saa olla ulkomaalai
nen, ulkomainen yhteisö tai rajoituslain 2 §:ssä 
tarkoitettu suomalainen yhteisö taikka että 
tällainen henkilö tai yhteisö saa olla jäsenenä 
vain valtioneuvoston luvalla. Muutosten voi
maan tullessa ei tämän sisältöisiä määräyksiä 
ole sisältynyt osuuskuntien sääntöihin. 
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Osuuskunta, jonka säännöissä ei ole mrumt
tua kieltomääräystä, tarvitsee jokaiseen kiin
teistön hankintaan, lukuunottamatta vuokrausta 
enintään kahdeksi vuodeksi, valtioneuvoston 
luvan. Lupa on haettava vuoden kuluessa so
pimuksen tekemisestä. Myöskään kotimaisessa 
omistuksessa olevaa liikettä osuuskunta ei saa 
hankkia ilman valtioneuvoston lupaa. Osak
keita osuuskunta voi valtioneuvoston luvalla 
hankkia vain sellaisesta yhtiöstä, jossa yhtiö
järjestyksen mukaan osakkeita ei saa lainkaan 
omistaa ulkomaalainen, ulkomainen yhteisö 
eikä rajoituslain 2 §:ssä tarkoitettu yhteisö. 
Lupa voidaan tällöin myöntää koskemaan enin
tään viidettä osaa yhtiön kaikista osakkeista. 
Muutoin osuuskunta voi hankkia vain sellaisia 
osakkeita, joissa ei ole niin sanottua kieltomer
kintää. 

Edellä selostetut omaisuuden hankintarajoi
tukset ovat vaikeuttaneet useiden, erityisesti 
suurten, liiketoimintaa harjoittavien osuuskun
tien toimintaa, koska osuuskunnat eivät vielä 
ole ehtineet ottaa sääntöihinsä edellä mainit
tua kieltomääräystä. Sääntöjen muuttamisen 
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voidaan arvioida kestävän keskimäärin lähes 
puoli vuotta. Tämän vuoksi ehdotetaan sää
dettäväksi erillinen laki, jonka nojalla voitai
siin päättää, ettei osuuskuntaan, joka on ollut 
kaupparekisteriin merkitty 1 päivänä heinäkuu
ta 1982, väliaikaisesti sovelleta rajoituslain 
säännöksiä. Tänä väliaikana osuuskunnalla olisi 
mahdollisuus muuttaa sääntönsä ottamalla nii
hin mainitun kieltomääräyksen. 

Osuuskuntalain (247/54) 27 §:n 1 moment
ti muutettiin rajoituslainsäädännön muuttami
sen yhteydessä 1 päivänä heinäkuuta 1982 voi
maan tulleella lailla ( 410/82) . Säännös
tä muutettiin rajoituslainsäädännön nou
dattamisen valvonnan mahdollistamiseksi 
siten, että osuuskunnan hallituksen pitä-

mään jäsenluetteloon on merkittävä myös jo
kaisen jäsenen kansalaisuus. Koska osuuskun
nilla ei ennen rajoituslain muuttamista ole ollut 
aihetta selvittää jäsentensä kansalaisuutta ja 
koska muutos tuli voimaan hyvin pian sen 
antamisen jälkeen, voidaan edellyttää, että jä
senluettelot saadaan täydennettyä vasta koh
tuullisen ajan kuluttua lain voimaantulosta. 
Kansalaisuustietojen merkitseminen saattaa kui
tenkin eräissä osuuskunnissa niiden suuren 
jäsenmäärän vuoksi olla käytännössä hyvin vai
keaa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että osuus
kunnalle voitaisiin myöntää osittainen vapautus 
jäsenten kansalaisuutta koskevien tietojen mer
kitsemisestä jäsenluetteloon. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan kauppa
ja teollisuusministeriö voisi osuuskunnan hake
muksesta päättää, ettei osuuskuntaa ole pää
töksessä määrättynä aikana pidettävä rajoitus
lain 2 §:ssä tarkoitettuna yhteisönä. Mahdol
lisuus hakea tällaista päätöstä olisi niillä osuus
kunnilla, jotka on merkitty kaupparekisteriin 
ennen rajoituslain muutosten voimaantuloa 
eli ennen 1 päivää heinäkuuta 1982. Osuus
kunnan hakemuksesta annettu hyväksyvä 
päätös merkitsisi, että osuuskunta voisi 
päätöksessä määrättynä aikana rajoitussään
nösten estämättä hankkia kiinteistöjä, liik
keitä ja osakkeita, vaikka osuuskunnan sään
nöissä ei ole edellä selostettua kieltomääräystä. 
Päätöksessä olisi mainittava aika, jonka kulues
sa rajoituslain säännöksiä ei osuuskuntaan so
velleta. Aika olisi määrättävä siten, että osuus
kunta voi sen kuluessa sääntömääräisessä ko
kouksessaan päättää kieltomääräyksen ottami
sesta sääntöihin ja että sääntömuutos myös 
ehditään merkitä kaupparekisteriin ennen mää
räajan päättymistä. Osuuskunta voisi hakemuk
sessaan ilmoittaa, kuinka pitkän ajan se tähän 
tarvitsee. Koska osuuskunnilla on mahdollisuus 
saattaa sääntömuutoksensa vireille jo nyt, ei 
aikaa kuitenkaan tulisi määrätä pitemmäksi 
kuin 30 päivään kesäkuuta 1984, jolloin myös 
lain voimassaolo 4 §:n mukaan lakkaisi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, millä edellytyksillä 1 momentissa tarkoi-

tettu päätös voidaan tehdä. Säännöksen mu
kaan osuuskunnan tulisi olla sen jäsenistö huo
mioon ottaen sellainen, ettei sitä ole aihetta 
pitää rajoituslain 1 §:ssä tarkoitettuihin ulko
maisiin yhteisöihin rinnastettavana. Rajoitus
lain 1 §:n mukaan laki koskee paitsi ulko
maista luonnollista henkilöä myös ulkomaista 
yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä, muuta yhtei
söä ja säätiötä. Lain 2 §:ssä näihin on rinnas
tettu myös sellaiset suomalaiset yhteisöt, muun 
muassa osuuskunnat, joissa ulkomaista vaiku
tusvaltaa ei ole rajoitettu sillä tavoin kuin 
rajoituslaissa jäljempänä on säädetty. Tällaisia 
suomalaisia samoin kuin ulkomaisia yhteisöjä 
on rajoituslainsäädännön tavoitteiden kannalta 
pidetty niin sanottuina vaarallisina yhteisöinä. 

Jos osuuskuntaa tosiasiassa vallitsevien olo
suhteiden perusteella ei ole aiheellista pitää 
rajoituslain tarkoituksen toteutumisen kannalta 
vaarallisena yhteisönä, 1 momentissa tarkoi
tettu päätös voitaisiin ehdotuksen mukaan 
tehdä. Arvioinnissa olisi otettava huomioon 
osuuskunnan jäsenistön koostumus. Jos siten 
osuuskunnan jäseninä on esimerkiksi yksin
omaan tai lähes yksinomaan Suomen kansa
laisia tai yhteisöjä, jotka viime kädessä ovat 
Suomen kansalaisten hallinnassa, ei osuuskun
taa olisi rajoituslainsäädännön tarkoitusperien 
kannalta aihetta rinnastaa ulkomaisiin yhtei
söihin. Vaikka osuuskunnan jäseninä olisi pel
kästään toisia osuuskuntia, joiden säännöissä ei 
myöskään ole ulkomaalaisia koskevaa kielto
määräystä, voitaisiin päätös antaa, jos nämä 
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jäsenosuuskunnat ovat lain tarkoituksen kan
nalta selvästi vaarattomia. 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan kauppa- ja 
teollisuusministeriön olisi liitettävä päätök
seen yleisen edun vuoksi tarpeellisiksi katso
mansa ehdot. Päätökseen saattaa olla tarpeen 
liittää esimerkiksi ehto, jonka mukaan osuus
kunnan on ilmoitettava kauppa- ja teollisuus
ministeriölle osuuskunnan jäsenistössä tapahtu
vista muutoksista sen valvomiseksi, ettei osuus
kuntaa siirretä ulkomaiseen omistukseen pää
töksessä tarkoitettuna aikana. Osuuskunta voi
taisiin myös tarvittaessa velvoittaa ilmoittamaan 
päätöksen voimassaoloaikana tekemistään 
kiinteistö-, osake- ja liikehankinnoistaan. Ehdok
si voitaisiin asettaa lisäksi, että osuuskunnan 
toimialaa ei kyseisenä aikana ilman ministeriön 
lupaa saa muuttaa. Päätökseen voitaisiin vielä 
ottaa ehto siitä, että kauppa- ja teollisuusminis
teriö voi peruuttaa antamansa päätöksen, jos 
edellytykset sen antamiselle myöhemmin lak
kaisivat. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus 
saada tieto siitä, sovelletaanko osuuskuntaan 
rajoituslain säännöksiä, olisi päätöksestä teh
tävä merkintä kaupparekisteriin. Rekisteri-il
moituksen tekisi kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Pykälän 2 momentti koskisi niitä oikeus
toimia, jotka on tehty rajoituslain muutosten 
voimaantulon jälkeen, mutta ennen 1 §:ssä tar
koitetun päätöksen antamista. Tänä väliaikana 
tehdyt kiinteistön ja liikkeen hankkimista kos
kevat sopimukset samoin kuin rajoituslain 
13 a §: ssä tarkoitetut osakekaupat ovat edellyt
täneet luvan hakemista. Jos liike on hankittu 
tai edellä mainittu osakekauppa on tehty ilman 
valtioneuvoston lupaa, olisi näitä sopimuksia 
rajoituslain 13 §:n mukaan pidettävä mitättö
minä. Samoin mitättömiä olisivat myös muut 
kuin rajoituslain 13 a §: ssä tarkoitetut kielto
merkinnällä varustettujen osakkeiden kaupat. 

Voidaan olettaa, että edellä selostettuja sopi
muksia on tehty huolimatta muuttuneesta lain
säädännöstä. Kohtuullisena ei kuitenkaan voi
da pitää, että sopimusten mitättömyyteen voi
taisiin vedota sen jälkeen, kun osuuskunta 
on hakemuksesta saanut tässä pykälässä tarkoi
tetun päätöksen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
tällaisiin oikeustoimiin, joiden tekemiseen 

olisi vaadittu lupa tai jotka olisivat 
mitättömiä sen johdosta, että osuuskunta on 
ollut muodollisesti niin sanottu vaarallinen yh
teisö, ei sovellettaisi rajoituslain säännöksiä, 
jos osuuskunnalle on annettu 1 §: ssä tarkoitet
tu päätös. 

Säännös koskisi siten oikeustointa, jonka on 
tehnyt joko osuuskunta itse taikka kauppa
yhtiö, kommandiittiyhtiö tai säätiö, joka on 
tullut niin sanotuksi vaaralliseksi yhteisöksi 
sen johdosta, että osuuskunta on siinä yhtiö
miehenä taikka säätiön perustajana tai edun
saajana tai voi osallistua säätiön hallintoelinten 
jäsenten tai tilintarkastajien valintaan. Sen si
jaan osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä on 
ulkomaalaislauseke, ei ole rajoituslain voimaan 
tullessa muuttunut vaaralliseksi yhteisöksi, 
vaikka sen osakkeenomistajana olisi niin sa
nottu vaarallinen osuuskunta. 

3 §. Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi py
kälän mukaan myös päättää, ettei osuuskunnan 
jäsenluetteloon tarvitse merkitä sellaisen jäsenen 
kansalaisuutta, joka on ollut jäsenenä 1 päi
vänä heinäkuuta 1982 eli rajoituslain muutos
ten voimaan tullessa. Jotta tällainen päätös voi
taisiin antaa, osuuskunnan olisi tehtävä sitä 
koskeva hakemus ennen tämän lain voimassa
olaajan päättymistä eli viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 1984. Hakemukseen voitaisiin suos
tua, jos siihen osuuskunnan jäsenmäärä huo
mioon ottaen on erityistä syytä. Erityisenä 
syynä voidaan pitää erityisesti sitä, että kan
salaisuuden selvittäminen aiheuttaisi suuren 
jäsenmäärän vuoksi kohtuuttomia kustannuksia. 

2. Voi m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 
Laki olisi voimassa vuoden 1984 kesäkuun 
loppuun. Siihen mennessä rajoituslain sovelta
misesta vapautuksen saaneiden osuuskuntien 
voidaan olettaa saaneen sääntömuutoksensa re
kisteröityä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräistä väliaikaisista poikkeuksista ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa 

ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annettuun lakiin ja osuuskuntalakiin 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi sen estä

mättä, mitä ulkomaalaisten sekä eräiden yh
teisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta ja osakkeita annetussa laissa (219/ 
39), jäljempänä rajoituslaki, on säädetty, en
nen 1 päivää heinäkuuta 1982 kaupparekis
teriin merkityn osuuskunnan hakemuksesta 
päättää, ettei osuuskuntaa ole päätöksessä mää
rättynä aikana pidettävä rajoituslain 2 §:ssä 
tarkoitettuna yhteisönä. 

Päätös voidaan antaa, jos osuuskuntaa sen 
jäsenistö huomioon ottaen ei ole aihetta pitää 
rajoituslain 1 § :ssä tarkoitettuihin yhteisöihin 
rinnastettavana. 

2 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriön on liitettävä 

1 §: ssä tarkoitettuun päätökseen yleisen edun 
vuoksi tarpeellisiksi katsomansa ehdot. Minis
teriön on tehtävä päätöksestä ilmoitus kauppa
rekisteriin merkitsemistä varten. 

Jos osuuskunnasta on annettu 1 §:ssä tar
koitettu päätös, ei rajoituslain säännöksiä so-

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1982 

,velleta 1 päivänä heinäkuuta 1982 tai sen jäl
keen mutta ennen päätöksen antamista tehtyyn 
oikeustoimeen, jonka tekemiseen olisi vaadittu 
lupa tai joka olisi mitätön sen johdosta, että 
osuuskuntaa oli sitä tehtäessä pidettävä rajoi
tuslain 2 §: ssä tarkoitettuna yhteisönä. 

3 § 
Osuuskunnan tämän lain voimassaoloaikana 

tekemästä hakemuksesta kauppa- ja teollisuus
ministeriö voi päättää, ettei osuuskuntalain 
27 §:ssä tarkoitettuun jäsenluetteloon tarvitse 
merkitä sellaisen jäsenen kansalaisuutta, joka 
on ollut osuuskunnan jäsenenä 1 päivänä heinä
kuuta 1982. 

Päätös voidaan antaa, jos siihen osuuskunnan 
jäsenmäärä huomioon ottaen on erityistä syytä. 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan pa1vana 

kuuta 1982 ja se on voimassa 30 päivään kesä
kuuta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Esko Rekola 


