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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä huo
neenvuokra-asioissa annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan huoneenvuokrasuhtees
ta johtuvan riita-asian vireilletuloa koskevien 
säännösten muuttamista sellaisten yleisten alioi
keuksien osalta, joihin ei ole asetettu asunto
oikeutta, siten että ne vastaavat asunto-oikeuk
sien osalta voimassa olevia säännöksiä. 

370695E 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti kuin uusi huoneenvuok
ralaki, joka sisältyy eduskunnassa käsiteltävänä 
olevaan huoneenvuokralainsäädännön uudista
mista koskevaan hallituksen esitykseen. 
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PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja muutoksen 
syyt 

Tuomioistuimen kokoonpano 

Huoneenvuokrasuhteesta johtuvia riita-as101ta 
käsitellään yleisissä alioikeuksissa, joita ovat kih
lakunnanoikeudet ja raastuvanoikeudet. Eräisiin 
yleisiin alioikeuksiin on 1 päivänä tammikuuta 
1974 voimaan tulleella eräiden asunto-oikeuksien 
perustamisesta annetulla lailla ( 6461 7 3) asetettu 
erityinen osasto käsittelemään huoneenvuokra
suhteesta johtuvia riita-asioita. Tällainen osasto, 
jota sanotaan asunto-oikeudeksi, on asetettu Hel
singin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, 
Porin, Tampereen ja Turun raastuvanoikeuksiin 
sekä Espoon ja Vantaan kihlakunnanoikeuksiin. 

Kihlakunnanoikeuden kokoonpanon muodos
taa lainoppinut puheenjohtaja ja lautakunta sekä 
raastuvanoikeuden kokoonpanon lainoppinut 
puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Jäsenet ovat lähes 
säännönmukaisesti lainopillisen koulutuksen saa
neita, vaikka heidän ei sitä lain mukaan välttä
mättä tarvitsisi olla. Asunto-oikeuden kokoonpa
noon kuuluu lainoppinut puheenjohtaja ja kaksi 
jäsentä, joista toinen edustaa vuokranantaja- ja 
toinen vuokralaispiirejä. 

Oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 27 päi
vänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (354/87) 
yleiset alioikeudet yhtenäistetään ja yleisenä ali
oikeutena on käräjäoikeus. Käräjäoikeuden sään
nönmukaisessa kokoonpanossa on lainoppinut 
puheenjohtaja ja kolme lautamiestä. Laki on 
tarkoitus saattaa voimaan 1990-luvun alussa eril
lisellä voimaanpanolailla. 

Asunto-oikeusmenettely 

Asunto-oikeuksien perustamiseen liittyvässä 
hallituksen esityksessä laiksi oikeudenkäynnistä 
huoneenvuokra-asioissa (hall. es. 4211973 vp.) 
asunto-oikeuksien perustamista perusteltiin sillä, 
että niille paikkakunnille, joissa on keskimääräis
tä enemmän huoneenvuokrasuhteesta johtuvia 
riita-asioita, ''tarvitaan erityismenettelyä, joka 

palvelee vuokranantajia ja vuokralaisia joustavas
ti, nopeasti, vähin kustannuksin ja asiantuntevas
ti''. Sen vuoksi asunto-oikeuksissa, sen lisäksi, 
että niiden kokoonpano poikkeaa yleisen alioi
keuden kokoonpanosta, otettiin käyttöön yleisis
sä alioikeuksissa käytössä olevasta oikeudenkäyn
timenettelystä eräiltä osin poikkeava menettely. 

Menettely asunto-oikeuksissa poikkeaa muun 
muassa asian vireilletulon osalta sekä siltä osin, 
että asunto-oikeuden istunto voidaan pitää muu
na aikana ja muussa paikassa kuin yleisen alioi
keuden istuntoa varten on säädetty, että vastaaja 
voi toimittaa vastineensa asunto-oikeudelle en
nen asian käsittelyä, että tuomioistuinkäsittelyn 
pöytäkirja on laadittava heti lopulliseen muotoon 
ja että tuomiosta on, mikäli mahdollista, heti 
julistamisen jälkeen annettava kappale kantajalle 
ja vastaajalle. Lisäksi asunto-oikeuden tehtävää 
riitakysymyksen sovittelemisessa ja asunto-oikeu
den jäsenten aktiivista kyselyvaltaa on korostettu. 

Vireilletuloa koskevat säännökset 

Asunto-oikeuksien osalta vireilletuloa koskevat 
säännökset ovat oikeudenkäynnistä huoneen
vuokra-asioissa annetun lain (650/73) 12-17 ja 
28 §:ssä. Säännökset poikkeavat useissa kohdin 
yleisissä alioikeuksissa noudatettavista vastaavista 
säännöksistä. 

Asunto-oikeudessa asia tulee vireille, kun haas
tehakemus on toimitettu asunto-oikeudelle tai 
sen kansliaan ( 12 §). Jos hakemus on puutteelli
nen, kantajaa on kehotettava täydentämään sitä. 
Jos hakemusta ei täydennetä tai jos asia ei kuulu 
asunto-oikeudelle taikka jos hakemus on toimi
tettu tuomioistuimelle huoneenvuokralaissa sää
detyn määräajan jälkeen, asia voidaan jättää 
tutkimatta (13 §). Sellaiseen päätökseen voidaan 
hakea muutosta hovioikeudelta (28 §). 

Asunto-oikeudessa haasteen tiedoksiantaminen 
on tuomioistuimen tehtävä. Tiedoksianto voi
daan toimittaa myös postitse saantitodistusta vas
taan ( 14 § 2 mom. ja 15 §). Haastamisessa ta
pahtunut virhe on korjattava viran puolesta, jos 
vastaaja on poissa tai tekee sitä koskevan väitteen 
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(17 §). Haasteaika asunto-oikeuteen haastettaessa 
on yksi viikko. Jos vastaaja asuu tuomiopiirin 
ulkopuolella, haasteaika on kaksi viikkoa ( 16 §). 

Yleisten alioikeuksien osalta riita-asioiden vi
reilletuloa koskevat säännökset ovat oikeuden
käymiskaaren 11 luvun 9, 19 ja 21 §:ssä. Näiden 
säännösten mukaan asia tulee vireille haasteen 
tiedoksiantamisella, josta huolehtii kantaja. Ai
noa tiedoksiantotapa on haastetiedoksianto. 
Haastamisessa tapahtuneen virheen johdosta kan
ne on jätettävä tutkittavaksi ottamatta, jos vas
taaja on poissa tai tekee tiedoksiantaa koskevan 
väitteen. Yleisessä alioikeudessa ei ole mahdollis
ta täydentää puutteellista haastehakemusta eikä 
jättää asiaa suoraan tutkimatta puutteellisen 
haastehakemuksen johdosta. 

Haasteaika raastuvanoikeuteen haastettaessa on 
yksi viikko ja kihlakunnanoikeuteen haastettaessa 
kaksi viikkoa. Jos vastaaja asuu tuomiopiirin 
ulkopuolella, haasteaika on kolme viikkoa. 

Vireilletulosäännösten yhtenäistäminen 

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan 
yleisessä alioikeudessa noudatettavan riita-asioi
den oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista. Eh
dotettava menettely vastaa pääosiltaan edellä se
lostettua asunto-oikeuksissa noudatettavaa oikeu
denkäyntimenettelyä. 

Tavoitteena menettelysäännösten osalta voi
daan pitää sitä, että samanlaiset asiat käsitellään 
samalla tavoin tuomioistuintyypistä riippumatta. 
Myös kansalaisten yhdenvertaisuuden lain edessä 
voidaan katsoa tätä edellyttävän. Kun asunto
oikeudet vuonna 197 3 perustettiin, katsottiin, 
että uudenaikaiset oikeudenkäyntimenettelyä 
koskevat säännökset oli mahdollista toteuttaa 
siinä vaiheessa ainoastaan asunto-oikeuksien osal
ta. 

Koko oikeudenkäyntimenettelyn uudistami
nen yleisissä alioikeuksissa erikseen joidenkin 
riita-asioiden osalta, oikeudenkäyntimenettelyn 
kokonaisuudistuksen vireillä ollessa, ei ole tarkoi
tuksenmukaista. Sen sijaan asian vireilletuloa 
koskevat säännökset muodostavat sellaisen sel
keän oikeudenkäyntimenettelysäännösten osan, 
joka huoneenvuokraa koskevien riita-asioiden 
osalta voitaisiin uudistaa yleisissä alioikeuksissa ja 
saattaa samanlaisiksi asunto-oikeuksien vastaa
vien säännösten kanssa. 

Kun uusi huoneenvuokralaki, jota koskeva 
hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan 
käsiteltävänä (hall. es. 12 7 1 1984 vp.), saatetaan 

voimaan, olisi toivottavaa, että samanaikaisesti 
voitaisiin myös saattaa voimaan kihlakunnan
oikeuksien ja raastuvanoikeuksien osalta huo
neenvuokra-asioissa sellaiset vireilletuloa koskevat 
säännökset, jotka ovat voimassa asunto-oikeuk
sien osalta. 

Muutos on tärkeä myös sen vuoksi, että uutta 
huoneenvuokralakia koskevan ehdotuksen 95 §:n 
mukaan oikeus vuokrasuhteeseen perustuvaan 
korvaukseen tai muuhun sanottuun lakiin perus
tuvaan saamiseen on rauennut, jollei kannetta 
ole pantu vireille kolmen vuoden kuluessa vuok
rasuhteen päättymisestä. Voimassa olevan huo
neenvuokralain 44 §:n mukaan kanneoikeus on 
menetetty, jollei vuokrasopimukseen perustuvaa 
saaruisvaatimusta koskevaa haastetta ole kolmen 
vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä an
nettu velalliselle tiedoksi. 

Kuten edellä on selostettu, kanne tulee vireille 
asunto-oikeudessa, kun haastehakemus on toimi
tettu asunto-oikeudelle tai sen kansliaan, ja ylei
sessä alioikeudessa, kun haaste on annettu tie
doksi. Jotta oikeus huoneenvuokrasuhteeseen pe
rustuvaan korvaukseen tai muuhun saamiseen ei 
tosiasiallisesti vanhenisi eri lailla siitä riippuen, 
käsitelläänkö huoneenvuokrasuhteesta johtuva 
riita-asia asunto-oikeudessa vai yleisessä alioikeu
dessa, on tärkeätä, että vireilletuloa koskevat 
säännökset ovat yhdenmukaiset. 

2. Asian valmistelu 

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 1986 
hallituksen esitykseen huoneenvuokralainsäädän
nön uudistamisesta antamassaan vastauksessa sen 
varalta, että seuraavaksi toimitettavissa kansan
edustajain vaaleissa valittu eduskunta hyväksyy 
lepäämään jätetyt lait, edellyttänyt hallituksen 
huolehtivan siitä, että huoneenvuokralain voi
maan tullessa säännökset huoneenvuokrasuhtees
ta johtuvan riita-asian vireilletulosta ovat saman
sisältöiset siitä riippumatta, käsitelläänkö asia 
asunto-oikeudessa vai muussa alioikeudessa. Eh
dotus on valmisteltu oikeuministeriössä virkatyö
nä. 

3. Ehdotetu t muutokset 

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan oikeuden
käynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 
37 §:ää muutettavaksi siten, että pykälään lisä
tään uusi 1 momentti, jonka mukaan asunto-
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oikeuksien osalta voimassa olevia vireilletuloa 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös yleisissä 
alioikeuksissa huoneenvuokrasuhteesta johtuvia 
riita-asioita käsiteltäessä. Pykälän voimassa oleva 
1 ja 2 momentti siirtyisivät pykälän 2 ja 3 
momentiksi. 

Lakiehdotuksen 37 §:n 1 momentin mukaan 
asunto-oikeuden osalta voimassa olevia säännök
siä ei kuitenkaan sovellettaisi siltä osin kuin niissä 
(14 § 1 ja 2 mom.) on maininta asunto-oikeudel
le jo ennen asian käsittelyä toimitettavasta vasti
neesta. Viimeksi mainitut säännökset liittyvät itse 
asian käsittelyyn asunto-oikeudessa eivätkä ne ole 
varsinaisia vireilletuloa koskevia säännöksiä. 

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 
annetun asetuksen (940/73) 10 §:n mukaan oi
keusministeriö vahvistaa huoneenvuokra-asioita 
koskevissa oikeudenkäynneissä käytettävien lo
makkeiden kaavat. Lomakkeita on käytössä 
muun muassa haastehakemuksia varten. Saman 
10 §:n mukaan asunto-oikeudet saavat lomakkei
ta maksutta valtion painatuskeskuksesta ja asian
osaisten käytettäväksi tarkoitettuja lomakkeita on 
pidettävä asunto-oikeuden kansliassa maksutta 
niitä tarvitsevien saatavissa. Mainittua pykälää 
tulisi ennen lain voimaantuloa muuttaa siten, 
että säännös vastaisi sanamuodoltaan nyt ehdo
tettua muutosta. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotettu uudistus merkitsee sitä, että huo
neenvuokrasuhteesta johtuvan riita-asian vireille
paneminen kihlakunnanoikeudessa ja raastuvan
oikeudessa helpottuu. 

Uudistus muuttaa jossakin määrin huoneen
vuokra-asioiden vireilletuloon liittyviä tehtäviä 
kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa. 
Esimerkiksi haasteen toimittaminen viran puoles
ta tiedoksi ja puutteellisen hakemuksen täyden
tämiseen liittyvä neuvonta lisäävät jonkin verran 
työtä kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuk
stssa. 

Vuosittain käsiteltävien huoneenvuokrasuh
teesta johtuvien riita-asioiden lukumäärä ei ole 
kovin suuri. Esimerkiksi vuonna 1985 kaikista 
yleisissä alioikeuksissa ratkaistuista 31 887 riita
asiasta huoneenvuokrasuhteesta johtuvia riita
asioita oli 4 071. Asunto-oikeuksien osalta vas
taava luku oli 8 380. Aiheutuva lisätyö ja tehtä
vien muutokset eivät siten edellytä lisähenkilö
kunnan paikkaamista. Sen vuoksi uudistuksella 
ei ole sanottavaa valtiontaloudellista merkitystä. 

5. Esityksen yhteys muihin uudis
tuksiin 

Ehdotus liittyy kiinteästi eduskunnassa käsitel
tävänä olevaan huoneenvuokralainsäädännön uu
distamista koskevaan hallituksen esitykseen. Tä
hän esitykseen sisältyvä säännösehdotus vastaa 
niitä menettelysäännöksiä, joita oikeusministe
riössä valmistellaan koskemaan kaikkia yleisissä 
alioikeuksissa käsitehäviä riita-asioita. Ehdotus 
on kuitenkin hyvin toteutettavissa erillisenä en
nen muuta menettelyuudistusta. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikai
sesti kuin eduskunnassa käsiteltävänä olevaan 
huoneenvuokralainsäädännön uudistamista kos
kevaan hallituksen esitykseen sisältyvä uusi huo
neenvuokralaki. 

Voimaantuloajankohdasta päätettäessä tulisi li
säksi kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu 
uudistus edellyttää uusien huoneenvuokra-asioi
den vireilletuloa koskevien lomakkeiden käyt
töönottamista kihlakunnanoikeuksissa ja raastu
vanoikeuksissa sekä sanottujen tuomioistuinten 
henkilökunnan perehdyttämistä uudistukseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 
37 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla 
(2/77), uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti: 

37 § 
Käsiteltäessä huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa 

riita-asiaa sellaisessa yleisessä alioikeudessa, johon 
ei ole asetettu asunto-oikeutta, on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä 12-17 ja 28 §:ssä on säädet
ty. Haastetta annettaessa ei kuitenkaan vastaajal
le ilmoiteta mahdollisuudesta toimittaa vastine 

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987 

etukäteen eikä vastaajalle myöskään lähetetä lo
makkeita vastineen antamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 
37 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla 
(2/77), uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 

Ehdotus 

37 § 
Käsiteltäessä huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa 

riita-asiaa sellaisessa yleisessä alioikeudessa, johon 
ei ole asetettu asunto-oikeutta, on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä 12-17 ja 28 §:ssä on säädet
ty. Haastetta annettaessa ei kuitenkaan vastaajal
le zlmoiteta mahdollisuudesta toimittaa vastine 
etukäteen eikä vastaajalle myöskään lähetetä lo
makkeita vastineen antamista varten. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




