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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä huo
neenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hovioi
keudessa muutoksenhakua huoneenvuokrasuh
teesta jobtuvassa riita-asiassa käsittelevän jaoston 
kokoonpanoa koskevaa säännöstä siten, että asi-

antuntijajäsenelle voidaan määrätä useamp1a 
kuin yksi varajäsen. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 
annetun lain (650/73) 29 §:n 1 momentin mu
kaan hovioikeudessa muutoksenhaun käsittelyyn 
huoneenvuokrasuhteesta jobtuvassa riita-asiassa 
tulee laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän 
lisäksi osallistua kaksi asiantuntijajäsentä. Tasa
vallan presidentti määrää neljäksi vuodeksi ker
rallaan asiantuntijajäsenet sekä kummallekin va
rajäsenen. Toisen asiantuntijajäsenen ja hänen 
varajäsenensä tulee edustaa vuokranantajapiireis
sä ja toisen asiantuntijajäsenen sekä hänen varajä
senensä vuokralaispiireissä vallitsevia käsityksiä. 

Eräät huoneenvuokrasuhteesta johtuvat riidat 
on asian luonteen vuoksi käsiteltävä tavallista 
joutuisammin. Sellainen asia on esimerkiksi 
vuokralaisen häätö, jota koskeva ratkaisu voidaan 
tietyin edellytyksin panna täytäntöön, vaikka se 
ei olisi lainvoimainen. Kun asunto-oikeuden tai 
yleisen alioikeuden tämänkaltaiseen ratkaisuun 
haetaan muutosta, hovioikeus voi ennen muu
toksenhaun lopullista tutkimista määrätä, ettei 
päätöstä saa panna täytäntöön. Käytännössä on 
esiintynyt tilanteita, joissa hovioikeuden jaostoa 
ei ole saatu tuomionvoivaksi kiireellisenä pidettä
vän asian käsittelemiseksi. Asiantuntijajäsen ja 
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hänen varamiehensä ovat olleet samanaikaisesti 
estyneitä esimerkiksi loman ja sairauden vuoksi. 
Tällaisista seikoista aiheutuvan epäkohdan kor
jaamiseksi ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, 
että asiantuntijajäsenelle määrättäisiin sijaantulo
järjestyksessä riittävä määrä varajäseniä. Vastaa
vasti on säädetty asunto-oikeuden osalta. 

Huoneenvuokra-asioiden määrä vaihtelee hovi
oikeuksittain. Sen vuoksi varajäsenten lukua ei 
ole tarkoituksenmukaista määrätä laissa. Varajä
senten tarpeellinen määrä olisi arvioitava jokaisen 
hovioikeuden osalta erikseen. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot kai
kilta hovioikeuksilta, Suomen Kiinteistöliitolta ja 
Vuokralaisten Keskusliitolta. Lausunnonantajat 
ovat hyväksyneet ehdotetun muutoksen. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 
annetun lain 11 § :n nojalla asiantuntijajäsenelle 
maksetaan valtion varoista palkkio sekä päivära
haa ja matkakustannusten korvausta ainoastaan 
istuntopäiviltä. Ehdotetun muutoksen toteutta
minen ei siten lisäisi valtion menoja. 
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3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Nykyisten asian
tuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä toimi
kausi päättyy vasta vuoden 1985 lopussa. Sen 

vuoksi ehdotetaan, että jo ennen sanottua ajan
kohtaa asiantuntijajäsenelle voidaan määrätä use
ampia varajäseniä kuluvan toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivä
nä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 29 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

29 § 
Hovioikeudessa muutoksenhaun ~~itte~yyn 

huoneenvuokrasuhteesta jobtuvassa ruta-as1assa 
tulee laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän 
lisäksi osallistua kaksi asiantuntijajäsentä. Tasa
vallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet sen 
jälkeen kun edustavia vuokranantaja- ja vuokra
laisjärjestöjä on kuultu, neljäksi vuodeksi kerral
laan. Toisen asiantuntijajäsenen tulee edustaa 
vuokranantajapiireissä ja toisen vuokralaispiireissä 
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vallitsevia käsityksiä. Kummallekin asiantuntija
jäsenelle määrätään samassa järjestyksessä riittä
vän monta varajäsentä sijaantulojärjestyksessä. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 . Lain voimaantulon jälkeen varajä
sen voidaan määrätä asiantuntijajäsenen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Chnstoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivä
nä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 29 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

29 §. 
Hovioikeudessa muutoksenhaun ~~sitte!yyn 

huoneenvuokrasuhteesta johtuvassa ruta-astassa 
tulee laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän 
lisäksi osallistua kaksi asiantuntijajäsentä. Tasa
vallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet sen 
jälkeen kun edustavia vuokranantaja- ja vuokra
laisjärjestöjä on kuultu, neljäksi vuodeksi kerral
laan. Toisen asiantuntijajäsenen tulee edustaa 
vuokranantajapiireissä ja toisen vuokralaispiireissä 
vallitsevia käsityksiä. Kummallekin asiantuntija
jäsenelle määrätään samassa järjestyksessä varajä
sen. 

Ehdotus 

29 § 
Hovioikeudessa muutoksenhaun ~.äsitte.lyyn 

huoneenvuokrasuhteesta johtuvassa ruta-astassa 
tulee laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän 
lisäksi osallistua kaksi asiantuntijajäsentä. Tasa
vallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet sen 
jälkeen kun edustavia vuokranantaja- ja vuokra
laisjärjestöjä on kuultu, neljäksi vuodeksi kerral
laan. Toisen asiantuntijajäsenen tulee edustaa 
vuokranantajapiireissä ja toisen vuokralaispiireissä 
vallitsevia käsityksiä. Kummallekin asiantuntija
jäsenelle määrätään samassa järjestyksessä rzi"ttä
vän monta varajäsentä sijaantulojärjestyksessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Lain voimaantulon jälkeen varajä
sen votdaan määrätä asiantunttjajäsenen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 




