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Nimenhuuto

Päätösvaltaisuus

VNS 4/1997 vp Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen
päätöksenteko Kuultavina:
- Alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm, Valtiovarainministeriö
- Lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen, Valtiovarainministeriö
- Lakimies Maritta Vehmas, Suomen Pankki
- Oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen
Seuraava kuuleminen on 22.5.
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HE 81/199 HE 81/1997 vp laiksi aravavuokra-asuntojen vp laiksi aravavuokra-
asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omakasilunastamisesta
annetun lain muuttamisesta Suomen Kiinteistöliiton kirjallinen lausunto.
Kuultavina:
- Johtaja Hannu Junkkari, Ympäristöministeriö
- Vanhempi hallitussihteeri Seija Heiskanen-Frösen, Ympäristöministeriö
- Apulaisprofessori Martin Scheinin
Seuraava kuuleminen on 28.5.

E 31/1997 vp pöytäkirja Europolin, sen elinten jäsenten ja sen varajohtajien ja
työntekijöiden erioikeuksista ja vapauksista I käsittely
Hyväksytään edellisessä kokouksessa toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen. Todetaan
asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin
laatima lausuntoluonnos. Yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

HE 49/1997 vp laeiksi konkurssisäännön ja konkurssipesien hallinnon valvonnasta
annetun lain 7 §:n muuttamisesta Jatkettu I käsittely
Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

HE 73/1997 vp muutoksenhakua työvoima-asioissa koskevaksi lainsäädännöksi
Jatkettu I käsittely Päätetään jatkokäsittelystä.

Muut mahdolliset asiat.
- PeV:n vierailu keskusrikospoliisissa tiistaina 3.6. klo 9.30 - 11.30, Jokiniemenkuja 4,
01370 Vantaa (= Tikkurila). Lähtö KRP:n bussilla eduskuntatalon edestä klo 9.00.

Seuraava kokous on torstaina 22.5.1997 klo 9.00 (huom. aika!).



Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen
käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta (HE
81/1997 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

1. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artikla

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa omistusoikeuden suojalla ei ole yhtä
keskeistä asemaa kuin Suomen perinteisessä perusoikeusjärjestelmässä. Omaisuuden
suoja esiintyy vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (17
artikla), mutta ei lainkaan sisälly vuoden 1966 KP-sopimukseen tai TSS-sopimukseen.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä yksityisen omistusoikeuden suoja ei
ole yhtä vahva kuin Suomen Hallitusmuotoon perustuvassa kansallisessa
perusoikeusjärjestelmässä. Euroopan ihmisoikeus-sopimus laadittiin 1940-luvun
lopulla, kun pitkälle menevä talouselämän säännöstely ja eräiden avainalojen
kansalaistaminen olivat arkipäivää monissa Länsi-Euroopan maissa. Itse
ihmisoikeussopimukseen ei tullut lainkaan määräystä omistusoikeudesta, vaan tämä
turvattiin pian yleissopimuksen jälkeen laaditussa ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa.
Pöytäkirjan 1 artiklan määräys jättää kansalliselle lainsäätäjälle ja kansallisille
viranomaisille varsin laajan liikkumavaran omistusoikeuden alueella. Sen 1 kappale ei
edellytä täyttä korvausta pakkolunastustilanteissa, ja 2 kappaleen lauseke omaisuuden
käyttörajoituksista pitää sisällään ensisijaisesti vaatimuksen julkisen edun
osoittamisesta ja jättää monia muita rajoituslausekkeen sisältäviä sopimusmääräyksiä
laajemman harkintavallan kansalliselle lainsäätäjälle tai muille kansallisille toimijoille
(oppi ns. harkintamarginaalista).

Käsillä olevan asian kannalta ehkä valaisevin on tapaus James ym. v. Yhdistynyt
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Kuningaskunta (21.2.1986 A 98). Siinä Westminsterin herttuan jälkeläiset valittivat
labour-hallituksen aikana säädetyn lainsäädännön omistusoikeutta loukkaaviksi
väitetyistä vaikutuksista. Aiemmin Lontoon ulkoreunalla sijainnut Belgravian vuokra-
asuntoalue oli kaupungin kasvun vuoksi jäänyt keskelle Lontoon taaja-asutusta.
Alueella oh noin 2.000 vuokralaisperhettä pitkien ja varsin suojattujen
vuokrasopimusten nojalla. Vuokralaisilla oh mm. oikeus siirtää vuokrasopimus
kolmannelle ja toisaalta vastuu talojen kunnossapidosta ja korjauksista. Vuok-
rasopimuksen päättyessä (esimerkiksi 99 vuoden jälkeen) maanomistaja kuitenkin sai
talon korvauksetta haltuunsa. Uuden lainsäädännön mukaan vuokralaiset saivat tietyin
ehdoin lunastaa itselleen asuntonsa, ja lunastushinta oh selvästi alhaisempi kuin
vastaavalla paikalla sijaitsevan vapaan tonttimaan tai rakennuskannan markkinahinta
Lontoossa. Maanomistajat katsoivat kärsineensä miljoonien Englannin puntien
menetyksen ja valittivat Euroopan ihmisoikeustoimikunnalle.

Ihmisoikeustuomioistuin päätyi kantaan, että asiassa ei ollut loukattu omistusoikeutta,
sellaisena kuin se on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen
lisäpöytäkirjan 1 artiklassa. Perusteluissa ihmisoikeustuomioistuin totesi mm.
seuraavaa (kohta 47):

"... nykyaikaiset yhteiskunnat pitävät väestön asuttamista tärkeänä
yhteiskunnallisena tarpeena, jonka sääntelyä ei voida jättää kokonaan
markkinavoimien asiaksi. Harkintamarginaali on kyllin laaja kattaakseen
sellaisen lainsäädännön, jonka tavoitteena on pitemmälle menevän
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen asuntojen tarjoa-
misessa ihmisille, myös milloin kyseinen lainsäädäntö merkitsee puuttu-
mista voimassa oleviin yksityisten välisiin sopimussuhteisiin eikä tuota
mitään suoranaista etua valtiolle tai yleisemmin koko yhteisölle."

James ym. -tapauksen valossa pidän selvänä, ettei hallituksen esityksen sisältämän lain
katsottaisi johtavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1
artiklan loukkaukseen. Kysymyshän ei olisi laista, jonka nojalla asunnot voisivat
vaihtaa omistajaa, vaan ainoastaan ajallisesti rajattu pidennys asuntojen
vakiintuneeseen käyttöön vuokra-asuntoina.

Tapauksessa Sporrong ja Lönnroth (23.9.1982 A 52) sen sijaan todettiin omaisuu-
densuojan loukkaus, kun asetelma oli selkeämmin julkisen vallan ja yksityisen välinen.
Pitkään voimassa ollut mutta lunastusprosessiin johtamaton kiinteistöjen
pakkolunastuslupa, josta samalla seurasi rakennuskielto, katsottiin maanomistajan
omaisuuden suojan loukkaukseksi. James ym. -tapaus voidaankin ymmärtää siten, että
maanomistajien ja vuokralaisten etujen ja oikeuksien sääntely yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi oh tärkeässä asemassa, kun
ihmisoikeustuomioistuin päätyi siihen, että sopimusta ei ollut loukattu.
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2. Hallitusmuodon 12 §:n tulkinta: jatkuvuus ja hallitusmuodon 15 a §:n 4
momentin vaikutus

Hallituksen esityksen perussisältönä on tiettyjen vuosina 1949-1979 lainoitettujen
aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten jatkaminen
vielä kymmenellä vuodella verrattuna nykyisen lain mukaiseen tilanteeseen. Esityksen
taustana on tilanne, jossa rajoituksista on lainojen takaisinmaksun seurauksena vuoden
1996 loppuun mennessä jo vapautunut noin 17.700 asuntoa ja nyt jatkettaviksi
ehdotettujen rajoitusten piirissä vielä noin 150.000 asuntoa. Lisäksi vuodesta 1980
lainoitettujen aravakohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset on jo alun perin asetettu 45
vuodeksi, joten niiden pidentämistä ei ainakaan nyt ehdoteta.

Kun aravavuokra-asunnot on aikanaan rakennettuja rahoitettu silloisen lainsäädännön
mukaisiin rajoitusaikoihin luottaen, esitys tietenkin merkitsee puuttumista asuntojen
omistajan oikeusasemaan, kun pitkään voimassa olleita käyttö- ja luovutusrajoituksia
vielä jatketaan kymmenellä vuodella. Toisaalta aravavuokra-asunnoissa on aina ollut
kysymys sosiaalisesta asuntotuotannosta, ja sekä julkinen valta että vuokralaiset ovat
osallistuneet sen pääoman muodostamiseen, joka nyt on sijoitettuna velattomiin
aravavuokra-asuntoihin ja -taloihin. Alkuperäisen rakennuttajan kannalta kysymys on
ollut pitkävaikutteisesta investoinnista ja erityislainsäädännöllä on ollut oma
vaikutuksensa siihen, että investointi on usein ollut varsin tuottava, kun vertailun
lähtökohdaksi otetaan velattoman ja rajoituksista vapautuneen asunnon tai talon
vaihtoarvo. Voidaankin perustellusti kysyä, kohdistuuko omaisuuden suoja sillä tavoin
jakamattomana aravavuokra-asunnon tai -talon omistajaan, että vain tämän intressit
tulee ottaa huomioon omaisuuden suojan tulkintaan vaikuttavana tekijänä.
Vertailukohtana voidaan mainita eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten uudistamista
koskenut valiokunnan lausunto (PeVL 45/1996 vp). Siinä valiokunta totesi olevan
asialliselta kannalta perusteltua pitää työeläkevakuutusyhtiöitä lakisääteisiä tehtäviä
hoitavina sosiaaliturvalaitoksina, kiinnitti huomiota yhtiöiden osakkeenomistajien
alkuperäisen pääomasijoituksen pienuuteen verrattuna työeläkeyhtiöiden koko
varallisuuteen ja perusteli myös kohtuullisuusnäkökohdilla päätymisen tavallisen lain
säätämisjärjestyksen kannalle.

Eläkesäätiölaissa (PeVL 22/1995 vp) asetelma oh tavallaan päinvastainen. Uudella
lailla pyrittiin laajentamaan niitä tilanteita, joissa henkilön itselleen ansaitsemaa ja
sinänsä omaisuuden suojan piiriin luettavaa eläketurvaa voitaisiin heikentää
eläkesäätiön sääntömuutoksella. Eräin täsmennyksin laki voitiin käsitellä tavallisessa
järjestyksessä. Huomionarvoista on, että valiokunta korosti eläke-etujen heikentämistä
yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavana päätöksenä ja siksi
menettelyllisen suojan tärkeyttä hallitusmuodon 16 §:n ja Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 6 artiklan kannalta. Perusoikeusjärjestelmän tasolla tämä tulkmtalinja
saattaa ennakoida menettelyllisen suojan aiempaa suurempaa merkitystä sen
arvioinnissa, onko jokin puuttuma 12 §:n mukaiseen omaisuuden suojaan
hyväksyttävä.
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Hallitusmuodon 12 §:n säännös omaisuuden suojasta muistuttaa useimpia muita
perusoikeussäännöksiä enemmän vanhaa perusoikeussäännöstä, tässä tapauksessa
hallitusmuodon 6 §:n 1 ja 3 momenttia. Perusoikeuden sisältö on siksi monia muita
perusoikeussäännöksiä vaikeammin luettavissa tai pääteltävissä itse perustuslain-
säännöksen sanamuodosta. Omaisuudensuojasäännöksessä on erillinen pakkolunas-
tuslauseke, mutta ei lainkaan säännöstä kiellettyjen ja sallittujen omaisuuden
käyttörajoitusten rajanvedosta. Näiden ratkaisujen taustalla oh omaisuuden suojan
korostunut, jopa ylikorostunut, asema suomalaisessa perustuslaintulkinnassa ja sen
alalla vuosikymmenten mittaan muodostunut perustuslakivaliokunnan laaja tulkinta-
käytäntö. Kun perusoikeussäännösten aineellista alaa samalla laajennettiin sisällyt-
tämällä hallitusmuodon toiseen lukuun säännökset myös monista sosiaalisista
oikeuksista ja ympäristöön liittyvistä perusoikeuksista, perusoikeusluvun sisään syntyi
omistusoikeuden osalta tietynlainen jännite sanamuodon jatkuvuutta korostavan
tulkinnan ja uuden perusoikeussäännöstön kokonaisuutta korostavan tulkinnan välille.
Tämä jännite ilmenee myös perusoikeusuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä
(HE 309/1993 vp). Yhtäältä korostettiin, että ehdotetun hallitusmuodon 12 §:n
vähäisistä sanonnallisista eroista vanhaan 6 §:ään nähden "tarkoituksena on säilyttää
nykyinen tulkintakäytäntö" ja "Nykyisen hallitusmuodon 6 §:n tulkinnat tarjoavat siten
perustan myös 12 §:n tulkinnalle" (s. 62). Toisaalta esityksen muissa kohdissa (mm. 1
ja 15 a §:n perusteluissa) painotettiin eri perusoikeussäännösten tulkinnallista
vaikutusta toisiinsa nähden ja perusoikeussäännösten muodostamaa kokonaisuutta.
Perustuslakivaliokunta pidättyi mietinnössään (PeVM 25/1994 vp) lausumasta mitään
omaisuudensuojan osalta. Oikeuskirjallisuudessa onkin todettu, että
"perustuslainsäätäjä tältä osin väisti ongelmia ja jätti vastuun omaisuudensuojan
kehittämisestä perustuslain tulkitsijoille" (Pekka Länsineva, Oikeus 1995: 352).

Jos lakiehdotuksessa ehdotettaisiin aravavuokra-asuntojen ja -talojen pakko-ottoa
pysyvään vuokra-asuntokäyttöön, ehdotuksen hyväksyttävyys perustuslain kannalta
selvästi riippuisi omaisuudesta maksettavasta korvauksesta. Vuokra-asuntojen
olemassaolon turvaaminen olisi helppo todeta hallitusmuodon 15 a §:n 4 momentissa
säännellyn toisen perusoikeuden kannalta hyväksyttäväksi yhteiskunnalliseksi
tarkoitukseksi ja siten "yleiseksi tarpeeksi" hallitusmuodon 12 §:n 2 momentin
kannalta. Kun järjestelyssä olisi kyse pakkolunastuksesta, tavallisen lain säätämis-
järjestyksen edellytyksenä olisi hallitusmuodon 12 §:n 2 momentin mukaan "täysi
korvaus".

Kun kyseessä on pakko-ottoa tai pakkolunastusta lievempi puuttuminen omaisuuden
tulevaan käyttöön, jossa omistussuhteita ei muuteta vaan nykyinen omistaja
velvoitetaan pitämään omaisuus vielä kymmenen vuoden ajan sen nykyistä käyttö-
tarkoitusta vastaavassa käytössä, perustuslaki sisältää vain yleislausekkeen "Jokaisen
omaisuus on turvattu". Hallitusmuodon 15 a §:n 4 momentin säännös oikeudesta
asuntoon ei menetä merkitystään hyväksyttävän yhteiskunnallisen tarkoituksen
osoittajana myöskään omaisuuden käyttörajoitusten suhteen, mutta hyväksyttä-
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vän tarkoituksen olemassaoloa koskevan vaatimuksen täyttyessä rajanvetokriteeriksi ei
muodostu (ainakaan ensisijaisesti) korvauskysymys vaan perusoikeuksien rajoittamista
koskevan opin soveltaminen omaisuudensuojaan (opista ks. Pe VM 25/1994 vp ja sen
sovellutuksena omaisuuden suojan alalla PeVL 8/1996 vp).

3. Eräitä muita näkökohtia

Esitys ei edusta parasta mahdollista lainvalmistelua. On ensinnäkin valitettavaa, että
esitys tulee eduskunnan käsiteltäväksi vasta kun runsas kymmenesosa uusien
rajoitusten potentiaalisista kohteista on jo vapautunut käyttö- ja luovutusrajoituksista.
Ehdotetulla laiha ei olisi taannehtivia vaikutuksia, mutta ehdotetun voimaantu-
losäännöksen mukaan lain voimaantulohetkestä muodostuisi kategorinen leikkuri;
ennen tuota ajankohtaa rajoituksista vapautuneet asunnot ja talot poistuisivat
aravarajoitusten piirissä, kun taas vaikka yhdellä päivällä tuon rajan toiselle puolelle
jatkuvia vanhoja rajoituksia pidennettäisiin kymmenellä vuodella. Ratkaisu herättää
kysymyksiä yhdenvertaisuuden (hallitusmuodon 5 §) kannalta. Vaikka
voimaantulosäännös ei ehkä ole suorastaan perustuslainvastainen, olisi syytä pohtia
jonkinlaista siirtymäkautta, esimerkiksi siten että vuoden 1997 aikana vanhoista
rajoituksista vapautuvien aravavuokratalojen ja -asuntojen osalta rajoitukset pitenisivät
vain viidellä vuodella.

Säätämisjärjestysperusteluissa ei ole asianmukaisesti käsitelty hallitusmuodon 12 §:n
säännöstä, vaikka mistä sinänsä ilmeneekin että mahdolliset säätämisjärjestysongelmat
liittyvät juuri omaisuuden suojaan.

Säätämisjärjestysperustelujen viittaus muutettavaksi ehdotetun lain 26 §:n 3 momentin
säännökseen velkakirjassa olevien käyttö- tai luovutusehtojen pysyvyydestä on
vähintäänkin epäselvä. Korkein oikeus on maatilalainoja koskevassa ratkaisussaan
KKO 1994:55 katsonut, että laiha toteutettu lainaehtojen muutos ohitti pankin ja
velallisen välisessä velkakirjassa olevan korkoehdon:

"Maatilalainoissa... on kysymys edullisten lainojen muodossa annettavasta
valtion tuesta maatalouden harjoittajille.... Korko ei siten perustu tuen
saajana olevan velallisen ja pankin väliseen sopimukseen eikä sen
muuttamisen edellytyksiä voida arvostella sopimusoikeudellisten peri-
aatteiden mukaisesti..."

Asian julkisoikeudellinen tausta siis oikeutti syrjäyttämään normaalit sopimusoikeu-
delliset periaatteet kahden yksityisen välisen sopimuksen pysyvyydestä. Samanlaiset
näkökohdat saattaisivat olla sovellettavissa myös nyt tarkoitettujen velkakirjojen
osalta. Asiaan on kuitenkin vaikea ottaa yksityiskohtaisesti kantaa tutustumatta
käytännössä esiintyviin velkakirjatyyppeihin ja käyttö- ja luovutusrajoituksia koskeviin
lausekkeisiin niissä.
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4. Arvio lakiehdotuksen säätämisjärjestyksestä

Jos hallitusmuodon 12 §:n tulkinnan lähtökohdaksi omaksutaan sellainen
tulkinnallinen jatkuvuus vanhaan 6 §:ään nähden, että kaikki aiemmin poikkeuslakia
edellyttäviksi katsotut järjestelyt katsotaan myös uuden 12 §:n vastaisiksi ja
jatkuvuuden lähtökohtana on hallitusmuodon vanha 6 § sellaisenaan, käsillä oleva
lakiehdotus tulee käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Kysymys ei tosin ole
pakkolunastuksesta vaan omaisuuden käyttöä koskevasta rajoituksesta. Rajoitus on
kuitenkin varsin ankara ja ajalliselta kestoltaan tuntuva. Siihen liittyy myös jossain
määrin satunnainen lain voimaantuloajankohdasta seuraava jyrkkä erottelu
samanlaisessa asemassa olevien omistajien kesken. Toisaalta rajoitus merkitsisi
omaisuuden tähänastisen käyttötarkoituksen jatkumista eikä asettaisi omistajalle uusia
velvoitteita, joten tiettyjä perusteita myös tavallisen lain säätämisjärjestykselle olisi
esitettävissä.

Edellä sanottu koski johtopäätöstä, jos omaisuudensuojan jatkuvuuden tulkinnalliseksi
lähtökohdaksi omaksutaan hallitusmuodon vanha 6 § sellaisenaan. Jos taas
perusoikeusuudistusta säädettäessä korostetun jatkuvuuden ymmärretään tarkoittavan
omistusoikeuden valtiosääntöisen suojan tason säilymistä verrattuna perusoi-
keusuudistusta säädettäessä voimassa olleeseen oikeustilaan, toisenlainen johtopäätös
on oikeutettu. Tätä ajattelutapaa seuraten suojatuksi katsottaisiin vanhasta
perustuslainsäännöksestä ja sen aikana säädetyistä omaisuuden suojaan kohdistuvista
poikkeuslaeista muodostuva kokonaisuus. Jos tulkinnallisen jatkuvuuden ymmärretään
perustuvan tähän kokonaisuuteen, on tapauskohtaisesti arvioitava omaisuuden suojaa
rajoittavien lakien säätämisjärjestys tuota kokonaisuutta eikä vain hallitusmuodon
vanhaa 6 §:ää vasten. Tällöin lainsäätäjällä voidaan ymmärtää olevan aiempaa
laajempi liikkumavara säätää tavallisella lailla rajoituksia omaisuuden suojaan, vaikka
näitä rajoituksia ei pidettäisi ns. aukkoteorian mukaisesti vain jonkin nimenomaisen
vanhan poikkeuslain jatkamisena. Aukkoteoria itsessään on mielestäni osoitus siitä,
ettei tulkinnallisella jatkuvuudella ole voitu tarkoittaa vain vanhan hallitusmuodon 6
§:n siirtämistä muusta oikeusjärjestyksestä erillisenä uuteen perusoikeusjärjestelmään.
Kun perusoikeussäännöstön sääntelyalan laajeneminen on muodostanut omaisuuden-
suojasäännökselle aiemmasta tilanteesta poikkeavan tulkintaympäristön, pidän
perusteltuna tulkinnallisen jatkuvuuden arvioimista ennemmin omaisuuden suojan
yleisestä tasosta kuin yksittäisistä poikkeuslaeista lähtien. Näin ajatellen ratkaisevaa ei
sinänsä olisi jonkin aikaisemman lain säätämisjärjestys (tavallinen laki vai
poikkeuslaki) ja ehdotetun uuden sääntelyn suhde siihen vaan yleisemmällä tasolla
tapahtuva kokonaistarkastelu omistusoikeuden perustuslainsuojan sisällöstä ja siihen
kohdistuvien rajoitusten hyväksyttävyydestä.

Lapin vajaatuottoisia metsiä koskeneessa lausunnossa (PeVL 44/1996 vp) perustus-
lakivaliokunta ei perustellut säätämisjärjestysratkaisuaan aukkoteorialla ja aiemmin
säädetyn poikkeuslain muodostamalla oikeutuksella uusille rajoituksille. Ehdotettu
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laki tarjosi yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osaomistajille mahdollisuuden saada
koko kiinteistö ja siis myös muiden omistajien omaisuus pantiksi kiinteistön hyväksi
otetuille lainoille. Vaikka tällainen mahdollisuus oh hallituksen esityksen valossa
tarjolla, valiokunta pyrki aukkoteoriaan turvautumisen sijasta arvioimaan, oliko
ehdotetulle järjestelylle hallitusmuodon 12 §:n kannalta hyväksyttävä peruste. Tämän
voi ymmärtää edellä puolletun kannan mukaisesti ratkaisuksi, jolla tulkinnallinen
jatkuvuus toteutuu omistusoikeuden suojan kokonaisuuden tasolla eikä hallitusmuodon
vanhan 6 §:n kirjaimesta tehtyjen yksittäisten säätämisjärjestysvalintojen pohjalta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät aseta estettä soveltaa tulkinnallisen
jatkuvuuden ajatusta edellä puolletulla tavalla. Ne yhdessä hallitusmuodon 16 §:n ja 5
§:n kanssa antavat aihetta kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota menettelylliseen
suojaan ja yhdenvertaisuuteen hyväksyttävien puuttumisten rajaa arvioitaessa.

Käsittelyssä oleva lakiehdotus merkitsee omaisuuden käyttörajoitusta, jonka sisältönä
on omaisuuden tähänastisen käyttötarkoituksen pysyttäminen kymmenen vuoden ajan.
Omistussuhteisiin ei tehtäisi muutosta. Omaisuuden nykyinen käyttötarkoitus ja siihen
liittyvät rajoitukset ovat syntyneet lainsäädännön ja julkisen vallan taloudellisten
tukitoimien nojalla. Jatkettaviksi ehdotetut käyttö- ja luovutusrajoitukset toteuttavat
hyväksyttävää tarkoitusta, aravavuokra-asuntokannan säilymistä, ja samalla
hallitusmuodon 15 a §:n 4 momentissa säädettyä perusoikeutta. Puollan lakiehdotuksen
käsittelyä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa järjestyksessä. Korostan
kuitenkin, että tähän johtopäätökseen ei mielestäni päädytä, jos perustelut halutaan
johtaa hallitusmuodon vanhan 6 §:n tulkinnoista. Jos valiokunta kantani mukaisesti
päätyy tavallisen lain säätämisjärjestyksen kannalle, tulkinnallinen jatkuvuus suhteessa
vanhaan perusoikeusjärjestelmään tulisi mielestäni perustella tavalla, jossa arvioinnin
lähtökohdaksi omaksutaan omistusoikeuden valtiosääntöisen suojan taso
perusoikeusuudistuksen säätämisen aikaan, sellaisena miksi se oh muodostunut
hallitusmuodon 6 §:n ja siihen kohdistuvien poikkeuslakien yhteisvaikutuksesta.
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