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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 28.5.1997 KELLO 9
HE 81/97 vp laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen
käytöstä, luovutuksesta ja omakasilunastamisesta annetun lain
muuttamisesta

Lakiehdotukseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset koskevat omaisuuden suojaa. Kuten

esityksen perustelujen säätämisjärjestysjaksossa todetaan, ehdotettu laki kaventaa ko. rakennusten

omistajan käyttö-oikeutta ja luovuttamisoikeutta siitä, mikä se olisi ilman ehdotettua lakia.

Tehtyyn ehdotukseen ja sillä muutettavaksi ehdotettuun lakiin sisältyvien rajoitusten taustana voidaan

pitää laissa tarkoitettuihin erilaisiin lainoihin liittyviä, lainansaajana olevaan omistajaan kohdistuvia

rajoittavia ehtoja. Tällaisten lainaan liittyvien sopimusehtojen sisältämiä rajoituksia voidaan pitää tässä

omaisuudensuojan kannalta ongelmattomina. Kun lain säännöksissä mennään tämän oikeutusperusteen

ulkopuolelle, voitaisiin ajatella, että kyseessä on puuttuminen sen sopimussuhteen ehtoihin, joihin

lainansaaja on aikanaan sitoutunut, ja että lain sisältämiä rajoituksia olisi tämän vuoksi arvioitava

puuttumisena olemassa oleviin sopimussuhteisiin. En pidä tätä lähestymistapaa perusteltuna. Kysymys on

rajoituksista, jotka koskevat ainakin pääasiallisesti lainajärjestelyissä edellytetyn ajan jälkeistä aikaa.

Rajoitukset lisäksi kohdistuvat ainakin ensisijaisesti muihin oikeussuhteisiin kuin lainanantajan ja

lainansaajan väliseen suhteeseen. Ehdotettujen rajoitusten suhdetta omaisuuden suojaan on mielestäni

syytä arvioida yleisempänä lainsäätäjän rajoitusvaltuuksia koskevana kysymyksenä, jossa lainoitusta ja

sen tarkoituksia ja ehtoja koskevilla tekijöillä voi olla myös merkitystä.

Esityksen perusteluissa on viitattu siihen, että velkakirjaehtojen ulkopuolella on jo nyt ollut voimassa

omistajan oikeuksiin kohdistuvia rajoituksia, jotka ovat aikaisemmin perustuneet
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erillisiin lakeihin ja perustuvat nyt siihen vuoden 1994 alusta voimaan tulleeseen lakiin, jota nyt ehdotetaan

muutettavaksi. Sikäli kuin olen voinut havaita, näitä lakeja ei ole käsitelty perustuslakivaliokunnassa.

Niillä ei "tapauksina" voi tämän vuoksi olla ihmeempää merkitystä omaisuuden suojaan vaikuttavana

lainsäädäntökäytäntönä. Perustuslakivaliokunta on ainakin kerran käsitellyt asuntolainoitettuun

vuokrataloon kohdistuvia rajoituksia. Tässä kannanotossa vuodelta 1974 (prvl 2/HE 43/74 vp) katsottiin,

että hallituksen esittämät lyhytaikaiset rajoitukset voitiin toteuttaa tavallisella lailla. Ainakaan tältä osin ei

kannanotolla näyttäisi olevan merkittävää kantavuutta tässä asiassa.

Yleisenä lähtökohtana voidaan vielä viitata siihen, että perusoikeusuudistuksessa on HM 15 a §:n 4

momentissa asetettu julkisen vallan tehtäväksi edistää "jokaisen oikeutta asuntoon" ja tukea asumisen

omatoimista järjestämistä. Säännös ei sinänsä puutu esim. senkaltaisiin säätelykohteisiin, joista tässä on

kysymys. Perustellusti voidaan kuitenkin katsoa, että säännökseen sisältyvä tehtävä julkiselle vallalle

merkitsee samalla hierarkkisella tasolla säädettynä kuin omaisuudensuoja jonkinlaista tasapainottavaa

tekijää omaisuudensuojatulkinnoissa, lisäperustetta sille, että asuntokysymysten järjestämiseksi voidaan

jossain määrin puuttua esim. asuntorakennusten omistajille muuten kuuluvaan suojaan.

Lainuutoksessa ehdotetaan tietyt voimassaolevan lain mukaiset rajoitukset pysytettäväksi voimassa vielä

10 vuotta sen jälkeen kun ne nykyisen lain mukaan lakkaisivat olemasta voimassa eli sen ajan

päättymisestä, joksi laina oli myönnetty. Pidennysaika on niin pitkä, että lainmuutoksen merkitsemiä

lisärajoituksia omistajan oikeuksiin ei voida leimata vähäisiksi pelkästään voimassaoloajan perusteella.

Toisaalta pidennyksen pituus ei automaattisesti tee rajoituksista huomattavia, vaan ko. rajoitusten sisältöjä

on erikseen arvioitava ja siinä arvioinnissa otettava lisäksi huomioon rajoitusten voimassaoloaika.

Jatkoaikana voimassaolevia rajoituksia omistajan oikeuteen määrätä omaisuudestaan tulee ensinnäkin

olemaan lain 4 §:n mukainen velvollisuus käyttää laissa tarkoitettu asuinhuoneistoa vuokrahuoneistona.

Rajoitusta on mahdollista pitää merkittävänä. Toisaalta voidaan todeta, että tämä rajoituksen merkitystä

yksinään tarkasteltuna rajoittaa se, että kyseessä on asuinhuoneisto, jota on jo pitkään käytetty ja joka on

aikanaan hankittu käytettäväksi ainakin varsin pitkään juuri vuokrahuoneistona. Rajoituksen taloudellista

merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että 7 §:ssä olevia säännöksiä vuokran

määräytymisestä ei enää
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sovellettaisi jatkoaikana. Lain jatkoaikanakin sovellettavaksi jäävä 6 § koskee korvausvelvollisuutta 4 ja 5

§:n vastaisesta huoneiston käytöstä. Vaikka säännöksen voidaankin sanoa koventavan 4 §:n rajoitusta, ei

sillä toisaalta ole itsenäistä omaisuudensuojan rajoitusmerkitystä. Vuokrahuoneistona

käyttämisvelvollisuuteen liittyvät 4 §:ssä säädetyt asukkaiden valintaperusteet. Perusteluissa viitataan

siihen, että tässä kohden sovellettavat tulorajat tulevat olemaan väljempi kuin aikaisemmin. En pysty

arvioimaan, voiko tällä disponointivallan rajoituksella olla käytännössä merkittäviä haitallisia vaikutuksia

omistajan etuihin

Lain 8 §:n mukainen luovutusrajoitus jäisi noudatettavaksi myös jatkoaikana. Rajoitus koskisi vain

luovutuksensaajan valintaa. Sen sijaan luovutuskorvausta koskeva 10 § ei tuliisi sovellettavaksi

jatkoaikana. Luovutuksensaajan valintaoikeuden epääminen rajoittaa omistajan mahdollisuuksia

disponoida omaisuudestaan haluamallaan tavalla. Voidaan myös ajatella, että vain tiettyjen, kunnan

hyväksymien (oikeus)henkilöiden tuleminen kysymykseen luovutuksensaajina - ja yleinen tietoisuus tästä -

vaikuttaa tosiasiassa alentavasti siihen hintaan, joka omaisuudesta voidaan saada. Saattaa toisaalta olla, että

juuri niissä omaisuuksissa, joista tosiasiassa on kysymys, näiden rajoitusten taloudellisesti haitallinen

merkitys jää vähäiseksi.

Se, että kunnalle jää 3 §:n 1 momentin muutoksen viimeisen virkkeen mukaan lunastusoikeus tilanteissa,

joissa omaisuus on siirtynyt oikeushenkilön lakkaamisen johdosta, ei mielestäni ole tässä perustuslain

kannalta merkittävä ongelma. Sen yhteydessä voidaan viitata siihenkin, että valiokunta on pitänyt esim.

velkajärjestelyjä koskeneessa kannanotossaan (prvl 23/92 vp) sääntelyn täytäntöönpano-oikeudellista

luonnetta seikkana, joka puoltaa mahdollisuutta puuttua omaisuudensuojaan.

Onko edellä mainittuja rajoituksia sitten pidettävä sellaisina, että ne jo poikkeavat omaisuuden

perustuslainsuojaa koskevasta säännöksestä? Valiokunta on tässä kysymyksessä aidon valintatilanteen

edessä. Voidaan korostaa sitä, että omistajan valtaan disponoida omaisuudestaan luodaan tässä jo tuntuva

rajoitus, että nämä rajoitukset saattavat merkitä myös tosiasiallista taloudellista haittaa ja että nämä

rajoitukset saattavat tulla kohdistumaan myös luonnollisiin henkilöihin ko. omaisuuden omistajina. Tältä

pohjalta on mahdollista päätyä siihen, että ehdotus loukkaa omaisuuden perustuslainsuojaa. Toisaalta

voidaan korostaa sitä, että omistajalle jää tässä kuitenkin aivan reaalisia mahdollisuuksia omaisuutensa

normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttämiseen, ja että rajoitukset ilmeisesti usein kohdistuvat muihin

omista-
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jiin kuin (suoraan) luonnollisiin henkilöihin. Minusta näissä arvioinneissa ei voida sivuuttaa myöskään

kyseessä olevan omaisuuden "historiaa", sitä mihin tarkoitukseen ko. omaisuus on hankittu ja miten se on

alun perin tullut laissa nyt olevan kaltaisten rajoitusten kohteeksi. Ko. omaisuuden laatu ja käytännön

käyttömahdollisuudet joudutaan ottamaan huomioon silloin kun puhutaan siitä, onko lainsäätäjän

toimenpide ristiriidassa ko. omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön kanssa. Kun tämän

lisäksi otetaan huomioon HM 15 a §:n 4 momentissa julkiselle vallalle asetettu velvoite, on minusta aivan

mahdollista päätyä myös siihen, että lakiehdotus ei merkitse poikkeusta HM 12 §:n mukaisesta

omaisuuden suojasta.

                                              -------------

Detaljina voi vielä mainita lain 2 §:n 1 momentin muutoksen, jossa poistettaisiin perusparannuslainoja

koskeneesta 3) kohdasta lausuma, jonka mukaan ko. perusparannuslainalla lainoitetut asunnot kuuluvat

lain soveltamispiiriin, jos ko. lainaa ja ko. korvausta ei ole maksettu takaisin. Säännöstä voidaan pitää

selvänä niiden tilanteiden osalta, joissa lainaaja korvausta ei ole lainmuutoksen voimaan tuloon mennessä

maksettu takaisin. Ehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan lakia ei sovelleta niihin, jotka ovat ennen

lain voimaantuloa vapautuneet ko. lain tarkoittamista rajoituksista. Nämä säännösmuotoilut näyttävät

merkitsevän sitä, että lain voimaantulopäivään asti on (maksamalla) mahdollisuus siirtää ko. taloja lain

soveltamispiirin ulkopuolelle. Tämän ei käytännössä tarvinne aiheuttaa ongelmia, ainakaan jos

voimaantulo pannaan mahdollisimman lähelle.

Laissa jätettäisiin voimaan (perustelut, s. 8) mm. sen nykyisen voimaantulosäännöksen loppu, joka kuuluu:

"Jos käyttöä tai luovutusta koskeva ehto velkakirjassa on lainan saajalle tätä lakia edullisempi, sovelletaan

velkakirjassa olevaa ehtoa. "Tämä säännös saattaisi vielä vaatia harkintaa sen suhteen, miten se toimii

suhteessa ehdotettuun uudistukseen. Jos velkakirjassa on selvä määräys siitä, että siinä tarkoitetut

rajoitukset ovat voimassa sen ajan, joksi laina on myönnetty, ei noita rajoituksia voitaisi siteeratun

lainkohdan mukaan enää soveltaa jatkoaikana. Tätä soveltamisaikaa koskevaa etua tuskin kuitenkaan on

tässä lainmuutoksessa tarkoitettu.
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Herra puheenjohtaja.

Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys 81/1997 laiksi aravavuokra-asuntojen ja-
talojen käytöstä ym. annetun lain muuttamiseksi näyttäisi olevan
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen ainakin neljässä suhteessa:

1.Asuntojen ja talojen omistajien omaisuuden käyttörajoituksen suhteessa HM 12
§:ssä säädettyyn omaisuudensuojaan.

2.Arava-lainasopimuksien ehtoihin taannehtivan puuttumisen kannalta
3.Valtioneuvostolle delegoidun, mahdollisesti ihmisten oikeuksiin ja

velvollisuuksiin liittyvän päätöksentekovallan delegoinnin kannalta
(valtioneuvostotasoon).

4.Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 1. lisäpöytäkirjan tulkinnan kannalta.

1. Omaisuuden käyttörajoitukset.

HM 12 §:ssä säädetään omaisuuden turvasta. Tämän perusoikeussäännöksen
valmisteluasiakirjoissa on todettu, että omaisuudensuoja jatkui perusoikeusuudistuksen
jälkeen sellaisena, joksi se oli kehittynyt HM 6 §:n voimassaoloaikana.

HM 6 §:n voimassaoloaikana kehittyi yksityiskohtainen tulkintajärjestelmä. 1.
Omaisuus on suojattu kaikilta korvauksettomilta pakko-otoilta ja 2. Omaisuuden vapaata
käyttöoikeutta voidaan rajoittaa vain perustuslakivaliokunnan käytännössä vahvistettujen
kriteerien pohjalta.

En tässä lausunnossa kuvaa yksityiskohdittain omaisuuden
käyttörajoituskriteerejä, vaan viittaan lausuntoon 21/1996 (luonnonsuojelulainsäädäntö).
Klassisena pääsääntönä on, että käyttörajoitus on kohtuullinen, järkevä ja oi-
keuskehitykseen soveltuva. Lisäkriteerejä ovat

-lailla säätämisen vaatimus
-täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus
-hyväksyttävän perusteen vaatimus
-(maan)omistajan oikeusturvaa koskevat järjestelyt

-suhteellisuusvaatimus. Tämä periaate (lausunto 21/1996 s.4) kuvattiin
seuraavasti: Rajoituksen tulee olla välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saa-
vuttamiseksi eikä se saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon
rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa
omaisuudensuojaan. Rajoituksen laajuutta ja suhteellisuutta koskevan tarkastelun osalta on
viime kädessä kysymys siitä, loukkaako rajoitus omistajan oikeutta omaisuutensa
normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan merkittävää arava-asuntojen ja talojen
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omistajien omaisuudensuojan käyttörajoitusta. Valtiosääntöoikeudellisesti rajoitukset ovat
merkittäviä niiltä osin kuin ne kohdistuvat yksityishenkilöiden ja yksityisoikeudellisten
oikeushenkilöiden omistukseen. Kunnallinen omistus ei ole HM 12 §:n suojaamaa.

"Aravarajoituslain" (laki 17.12.1990) 3 §:n mukaan aravavuokra-asuntoja ja
aravavuokrataloja koskevat rajoitukset ovat voimassa asuntolainan ennenaikaisesta
takaisinmaksusta riippumatta sen ajan, joksi laina on myönnetty (pääsääntö 1. momentti,
lisämääreet ovat säännöksen seuraavissa osissa). Nämä säännökset rajoittavat monella
tapaa omistajan oikeutta käyttää ja luovuttaa varallisuuttaan tuona aikana. Rajoitukset ovat
merkittäviä mm. sikäli, että ne estävät omistajaa myymästä varallisuuttaan
markkinahintaan.

Hallituksen esityksen keskeisenä sisältönä on, että rajoitusten voimassaoloaikaa
pidennetään 10 vuodella ilman, että omistaja saa minkäänlaista kompensaatiota tästä
käyttöoikeuden rajoituksesta. Kun alkuperäinen järjestelmää toteutettiin, valitsi valinnan
vapaus: hakiessaan lainaa, hakija tiesi, millaisia rajoituksia hänen lainan avulla
hankkimaansa omaisuuteen liittyi. Jos hän piti rajoituksia liian ankarina, hän ei hakenut
lainaa, vaan esim. pyrki hankkimaan rahoituksen yksityisiltä rahamarkkinoilta.

Nyt esillä olevan lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä sisältö on
se, että omistajat kohtaavat hyvin merkittävän rajoituksen lisän ilman, että heillä enää on
valinnanvapautta.

Arvioitaessa tätä rajoitusta käyttövapauteen omaisuudensuojan kannalta voidaan
todeta, että rajoituksella on yhteiskuntapoliittisesti hyväksyttävä syy
(huoneenvuokrasuhteeseen pyrkivän väestönosan kannalta).

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa todetaan, että hallitusmuotoon on
lisätty 15 a §, jonka 4 momenttiin kirjoitettiin julkisen vallan tehtäväksi edistää jokaisen
oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Säännös yhdessä 15 a §:n
säännösten kanssa asettaa julkiselle vallalle, muun muassa valtiolle, velvoitteen huolehtia
asuntomarkkinoiden toimivuudesta ja muista asumiseen vaikuttavista seikoista, jotta
jokaisella voisi olla asianmukainen asunto kohtuullisin asumiskustannuksin. On selvää,
että säännöksen mukaan toimittaessa myös muut perusoikeudet on huomioitava ja niitä
kunnioitettava.

Minä en täysin ymmärrä 4 kohdan ylimalkaista kytkentää 15 §:n muihin osiin. 1 -
3 momenteissa on lueteltu yksityiskohtaisesti sosiaaliturvan perustuslainsuojaa nauttivat
kohdat. On vaikea katsoa, että omaisuuden käyttörajoitukset olisivat välitön osa
perustuslain suojaamaa sosiaaliturvaa 1 - 3 momenteissa säädetyillä aloilla. 4 momentti
näyttää olevan itsenäinen säännös.

On kiistanalaista, voidaanko 15 a §:n 4 momenttia asettaa vastakkain omaisuuden
suojan kanssa. Viimeksi mainittu on säädetty ehdottomaksi ja rajoituksettomaksi
perusoikeudeksi (sanamuotonsa mukaan).

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä perusoikeusuudistuksesta (PeVM 25/1993)
esitettiin yksityiskohtainen taulukko eri perusoikeussäännösten sitovuusasteesta.
Olennaista oli perusoikeuksien lakivarauksien sisällön käyttö peruskriteerinä. 15 a §:n 4
momentista todettiin ympäristövaliokunnan mietin-
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töön viitaten, että perustuslakivaliokunta tähdentää kunnollisen asunnon erityis-

merkitystä perustavanlaatuisena elämän ja toimeentulon kysymyksenä.
Luonnonsuojelulainsäädännöstä antamassaan lausunnossa (21/1996 s. 2)

valiokunta luonnehti, viittauksin hallituksen esitykseen perusoikeusuudistuksesta,
säännöstä lähinnä julistuksen omaiseksi.

Valiokunta käsitteli erikseen perusoikeussäännöksiä, jotka on muotoiltu
lainsäätäjän turvaamisvelvollisuuksiksi. Niissä on kysymys lainsäätäjään kohdistuvista
perustuslaillisista toimeksiannoista eli lainsäätäjän positiivista toimintavelvoitteista.
Luetellessaan nämä perusoikeudet (s.6) valiokunta ei maininnut HM 15 a §:n 4 momenttia
(2 ja 3 momentit kylläkin). Mitä tästä on pääteltävä? Tarkoittiko valiokunta, että 4
momentin säännös ei ole turvaamisvelvollisuus eikä perustuslaillinen toimeksianto? Jos
näin olisi, säännöksellä ei olisi vaikutusta nyt käsiteltävän lakiehdotuksen
säätämisjärjestykseen. Mitä valiokunta tarkoitti irrottamalla 4 momentin 2 ja 3
momentista, ei ole tiedossani, joten en voi ottaa tähän seikkaan kantaa.

Toisaalla mietinnössä 14 a §:n 2 momentti luonnehdittiin perustuslailliseksi
toimeksiannoksi ympäristölainsäädännön kehittämiseksi siten, että ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon
laajennetaan.

15 a §:n 4 momentti sisältää sanamuodon mukaan lukien edistämisvelvoitteen.
Saattaa olla, että tällainen velvoite voidaan rinnastaa 14 a §:n 1 momenttiin. Mm.
luonnonsuojelulakia tarkoittaneesta hallituksen esityksestä (21/1996) annetussa
lausunnossa tämä säännös mainittiin omaisuudensuoja-säännöksen rinnalla
säätämisjärjestykseen vaikuttavana seikkana mutta siten, että sitä ei suoraan luonnehdittu
omaisuudensuojan rajoitusperusteeksi.

PeVL21/1996s.l s.: "Keskeisimmin hallituksen esityksen valtiosääntöoikeudelliseen
arvioimiseen vaikuttavat perustuslain säännökset ovat hallitusmuodon 12 ja 14 a §. s,5:
"Korvauskysymyksen tällainen järjestäminen merkitsee valiokunnan mielestä sääntelyn taustalla
olevan yhteiskunnallisen tarpeen ja sitä ilmentävän hallitusmuodon 14 a §:n säännökset yhtäältä
sekä näin muotoutuvan omistajan oikeusaseman toisaalta huomioon ottaen sitä, että järjestely on
suhteellisuusvaatimuksen mukainen". S. 8 "oikeusvaikutusten liittämiseen vanhoihin
suojeluohjelmiin vaikuttaa valtiosääntöoikeudellisesti myös hallitusmuodon 14 a §"
"Valiokunnan käsityksen mukaan hallitusmuodon 12 ja 14 a §:n välinen suhde on sellainen, että
ensiksikään 14 a § ei perusta yksilöittäin todennettavissa olevia velvoitteita ja että se ei toiseksi
muodostu erilliseksi perusteeksi kohdistaa maanomistajiin erityisesti ulottuvia
sietämisvelvoitteita. Toisaalta saman perusoikeussäännöstön osina niillä kummallakin voi olla
vaikutusta toistensa tulkintoihin nyt käsillä olevan kaltaisen tilanteen yhteydessä, jossa muun
muassa pyritään ihmisen ja luonnon valista tasapainoa kestävästi edistäviin
lainsäädäntöratkaisuihin. "(alleviivaus IS).

Eriävässä mielipiteessä kirjoitetuin: " Perustuslakivaliokunnan niukka enemmistö
halusi lausunnossa tulkittavan hallitusmuodon uutta 14 a §:ää siten, että siitä ei voitaisi johtaa
tiettyyn omistajaryhmään "ulottuvia sietämisvelvoitteita". Valiokunnan enemmistökin toisaalta
myöntää, että ympäristöä koskeva perusoikeussäännös vaikuttaa myös omistusoikeuden suojaa
koskevaan hallitusmuodon tulkintaan. . . Mielestämme lausunnossa olisi tullut todeta, että 14 a
§:n 1 momentin perusoikeussäännöstä toteutetaan käytännössä säätämällä (mm.) luonnon ja sen
monimuotoisuuden suojelua koskevia lakeja. Tällöin säännös myös vaikuttaa hallitusmuodon 12
§:n tulkintaan
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siitä, minkälaisia rajoituksia tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä voidaan asettaa
omistusoikeuden sisällölle pyrittäessä ihmisen ja luonnon välistä tasapainoa kestävästi edistäviin
lainsäädäntöratkaisuihin."

On ajateltavissa että HM 15 a §:n 4 momentin edistämisvelvoite voidaan rinnastaa
14 a §:n luonnonsuojelusäännöksiin. Jos omaksutaan valiokunnan enemmistön
näkökulma, säännös vaikuttaa omaisuudensuojan arviointiin, mutta ei niin vahvasti, kuin
valiokunnan vähemmistö eriävässä mielipiteessään luonnonsuojeluvelvoitteen
vaikutuksesta tarkoitti.

* * *
Ympäristövaliokunta korosti lausunnossaan (2/1994), että ehdotettu säännös on

luonteeltaan julkisen vallan käyttäjiin kohdistuva perustuslaillinen toimeksianto. Onkin
kysyttävä, minkälaisiin toimenpiteisiin säännös antaa toimeksiannon? Tarkoitetaanko

1.sitä, että julkisen vallan (lähinnä valtio ja kunnat) on taloudellisin panoksin
osallistuttava kunnollisten asuntojen tuottamiseen ja taloudellisten edellytysten luomiseen
kunnollisen asumiseen, vai tämän lisäksi

2.että julkisen vallan on ilman omaa kustannuspanosta käytettävä julkista valtaa
(tässä tapauksessa lainsäädäntövaltaa) 15 a §:n 4 momentin tavoitteiden toteuttamiseksi.

HM 15 a §:n 4 kohtaa tarkoittavissa valmisteluasiakirjoissaan löytänyt tarkkoja
tietoja säännöksen toteuttamistavasta.. Hallituksen esityksessä (309/1993, s.72 ss.)
luetellaan eräitä säädöksiä, jotka ilman yhteiskunnallista asumista tukevaa
kustannuspanosta toteuttavat tätä perusoikeussäännöstä (terveydenhoitolaki, rakennuslaki)

* * *

Kokonaisarviona katson, että omaisuudensuojan sisältämiä käyttörajoituksia on
arvioitava rajoitustoimen jyrkkyyden ja käytettävissä olevan keinovalikoiman
näkökulmasta. Tähän kokonaisarvioon vaikuttaa 15 a §:n 4 momentti. Nyt säädetyt
käyttörajoitukset säädetään yhteiskunnan osallistumatta taloudellisella panoksella
asumisen edistämiseen. Omistajat ovat vaihtoehdottomassa tilanteessa. Toisaalta samaan
lopputulokseen ilmeisesti päästäisiin sillä, että yhteiskunta jatkaisi aravalainoitusta
entiseen tapaan. Tämä olisi omistajan kannalta kohtuullisin keino, eikä se haittaisi
vuokralaisten oikeusasemaa muutoin kuin ehkä sikäli, että he joutuisivat muuttamaan
rakennettaviin uusiin aravataloihin. Nykyisten vuokralaisten tullessa asumaan, he eivät
voineet lähteä muusta kuin siitä järjestelmästä, joka oli voimassa vuokrasuhteen syntyessä.

Omaisuuden käyttörajoitukselle on asetettu suhteellisuusvaatimus. Valitun
menetelmän on oltava välttämätön tavoitteen saavuttamiseksi, eikä se saa mennä tavoitetta
pitemmälle.

Mielestäni kohtuullisuuden ja suhteellisuuden vaatimukset eivät toteudu.
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Samaan lopputulokseen päästäisiin siis sillä, että valtio jatkaisi taloudellista tukea
asuntorahaston kautta nykyiseen tapaan asuntorahaston välityksin. Tämä olisi omistajien
kannalta lievempi keino. Myöskin välttämättömyyskriteerin toteutuminen näyttää
epävarmalta.

Taannehtivuus

Alussa todettiin, että omaisuudensuoja säilyy HM 12 §:n kautena niiden
tulkintojen suuntaisena, joita vahvistettiin HM 6 §:n voimassaolokaudella. Tuona aikana
vakiintui tulkintasääntö, jonka mukaan omaisuudensuojaan liittyy suoja taannehtivia
puuttumisia vastaan sopimussuhteissa. Lainsäätäjä ei voi tavallisella lailla puuttua
sopimussuhteisiin jomman kumman sopijapuolen vahingoksi. Tulkintoja on
kymmenittäin, ja ne sisältävät hyvin erilaisia vivahteita. Taannehtivuuskielto ei ole
poikkeukseton tai ehdoton (liite).

Hallituksen esityksessä ehdotettua lakia on tässä suhteessa vaikea arvioida.
Käytettävänä tulisi olla niitä asiakirjoja, joilla aravalainasuhde perustetaan. Aravalain 1
§:n mukaan Valtion asuntorahaston varoista myönnetään asuntolainoja (aravalaina)
omistus-, vuokra- ja asumisasuntojen uudisrakentamiseen siten, kuin tässä laissa
säädetään.

Aravajärjestelmä on siis lainoitusjärjestelmä. Katson seuraavassa, että
julkisyhteisön ja lainansaajan välille syntyy sopimussuhde. Hallituksen esityksessä

puhutaan aravalainavelkakirjoista. Voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentin
mukaan "Jos käyttöä tai luovutusta koskeva ehto velkakirjassa on lainansaajalle tätä lakia
edullisempi, sovelletaan velkakirjassa olevaa ehtoa".

Näyttää siis siltä, että sopimussuhde kirjataan velkakirjoille (sopimuksiin).
Hallituksen esityksessä oleva lakiehdotus näyttää muuttavan tämän velkasuhteen

ehtoja taannehtivasti yksityisoikeudellisen sopimusosapuolen eli lainan saajan oikeuksien
kannalta huomattavan kielteisellä tavalla. Alkuperäiset lainaehdot muodostuvat
olennaisesti raskaammiksi kuin alkuperäiset, koska lainan ehtona olevien painavien
käyttörajoitusten voimassaoloaika pitenee hyvin merkittävästi. Totean tämän varauksin.
Viimeisimmissä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on joustavoitettu alkujaan
ehdottomaksi kirjoitettua sääntöä muuttaa sopimusehtoja taannehtivasti toisen sopijapuolen
vahingoksi (liite).

Taannehtivuus kohdistuu kaikkiin lainansaajiin, jotka eivät ole ehtineet vapautua
rajoituksista.

* * *
Yksityisten lainansaajien (fyysiset henkilöt, mikäli heitä on ja yksityisoi-

keudelliset oikeushenkilöt) omaisuudensuojan näkökulmasta katson, että laki taannehtii
omaisuudensuojasäännöksen vastaisella tavalla ja edellyttää siis poikkeuslain säätämistä.

En tiedä, minkäsisältöisin sopimuksin vuokralaiset tulevat arava-asuntoihin. Jos
sopimuksissa on 12 §:ssä tarkoitettu omaksilunastaminen, täl-
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laista sopimusehtoa heikennetään vuokralaisen vahingoksi rajoittamalla omaksi-
lunastamisoikeutta. Kun kysymyksessä ilmeisesti on tilanne, jossa omaksilunastamisaika
on sanottu sopimuksessa, ja tätä oikeutta ei jatketa, ei ilmeisesti ole kysymyksessä
taannehtiva puuttuminen vuokralaisen sopimussuhteeseen.

Delegointi.

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säännöksissä ei esitetä
delegointeja. Perustuslakivaliokunnan perusoikeusuudistuksesta antamassa mietinnössä
todetaan, että voimassa olevia uuden perusoikeussäännösten vastaisia kohtia tulee korjata
sitä mukaan, kun niitä tarkoittavia muutosehdotuksia tulee eduskunnalle hallituksen
esityksinä.

Mikäli katsotaan, että perustuslakivaliokunnan tulee ottaa kantaa sellaisiinkin
osiin lakiehdotuksessa, joita ei ehdoteta muutettavaksi, voidaan kiinnittää huomiota
valtioneuvostolle delegoituun päätösvaltaan.

Hallituksen esityksen (s.3, palsta 2) mukaan asukasvalintaehdoista säädetään
valtioneuvoston päätöksellä. Toisaalta perusoikeusuudistuksen yhteydessä vahvistettuna
delegointia koskevana pääsääntönä oli se, että kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin
liittyvistä asioista on säädettävä lakitasossa.

Tuntuisi kyllä siltä, että tämä on sellaista detaljisäännöstämistä, ettei sitä ole
tarpeen säätää lakitasossa. Asia on tulkinnanvarainen ja siksi maininnan arvoinen.

Ihmisoikeusnäkökulma.

Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen 1. lisäpöytäkirjassa säädetään
omaisuuden suojasta. Säännös on ns. normatiiviselta teholtaan HM 12 §:ssä säädettyä
omaisuudensuojaa perusoikeutena heikompi. Säännös ei kuitenkaan ole merkityksetön ja
eräät oikeustapaukset antavat aiheen tarkistaa, voidaanko säädettävää 10 vuoden
rajoituskautta omaisuuden käyttövapauteen pitää lisäpöytäkirjan mukaisena vai ei.

Säännöksen mukaan "jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus
nauttia rauhassa omaisuudestaan". 2 kohdan mukaan säännös ei saa heikentää valtioiden
oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön
valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen ja muiden maksujen tai sakkojen
maksamisen". Säännös antaa siis varsin laajan harkintavaran "yleisen edun nimissä"
säätämiseen. Lisäpöytäkirjan todellinen sisältö määräytyykin ihmisoikeustuomioistuimen
päätösten välityksin. Tuomioistuinkäytännössä on joitakin tapauksia, joissa varsin tuntuva
omaisuuden käyttörajoitus on katsottu lisäpöytäkirjan vastaiseksi (Sporrong ja Lönnroth-
tapaus v.1982. 1983- Scollo tapauksessa tuomioistuin korosti valtion laajaa harkintavaltaa
omaisuuden käytön valvonnassa yleisen edun nimissä.

Minusta näyttää siltä, että hallituksen esitykseen sisältyvää lakia voidaan
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pitää I lisäpöytäkirjan salliman omaisuuden käytön valvontana.

Ilkka Saraviita

      Liite

---------------
HM 6, 2, työvoiman suojelu

Muutettaessa irtisanomismenettelyä ja lakia työsopimuksen muut-
tamisesta valiokunta totesi, että työnantajan omaisuuden suoja väistyy
työsuojelusäännösten edessä (viittaukset lausuntoihin Prvl 16/1970,   Prvl
10/1972 ja Prvl 30/1980). Sopimussuhteiden sääntely ilman takautuvaa
vaikutusta todettiin mahdolliseksi tavallisella lailla.

Prvl 5/1983
-----------------------

HM 6, omaisuuden suoja, pakkolunastus, saamelaiset

Klassikkotapaus, jossa arvioitiin onkimisen ja pilkkimisen suhdetta
kalastusoikeuden omistajan omaisuuden suojan kannalta.
.Vuokraoikeuden uudistaminen ei ole taannehtivaa puuttumista
sopimussuhteeseen, koska tarkoituksena oli vain etuoikeuden antaminen
uutta vuokrasopimusta tehtäessä. Sen sijaan eräs toinen puuttuminen
taannehtivasti sopimussuhteeseen oli perustuslain vastaista.

Prvl 5/1981
--------------------------------------

HM 6

Perustuslakivaliokunta antoi mietinnön hallituksen esityksestä laiksi
eräiden pitkäaikaisten sopimusten tarkistamisesta. Koska laki mahdollisti
taannehtivasti eräiden sopimusten muuttamisen, se oli säädettävä
perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Prvm 15/1976
----------------------------------------

Taannehtivuus, sopimusvapaus, maataloustulo

Esityksen tarkoituksena oli muuttaa maataloustulolain eräitä
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säännöksiä vuoden 1991 osalta eli taannehtivasti. Esityksen tavoitteena oli
mahdollistaa tavoitehintojen vapaampi hintavertailu tuotteiden kysynnästä
ja tarjonnasta riippuen. Ehdotuksella pyrittiin vähentämään valtion osuutta
maataloustuotteiden viennin kustannuksista, jolloin maataloustuottajien
osuus vastaavasti kasvoi.
Valiokunta arvio yksityiskohtaisesti maataloustulojärjestelmää,
maataloustulosopimusta ja maataloustuloneuvotteluja. Tähän
sopimukseen ei valiokunnan mukaan kajottu HM 6 pykälän vastaisella
tavalla. Maataloustulolain 6 pykälä ei myöskään ollut tuonut yksityisille
viljelijöille perustuslain turvaamia konkreettisia etuia. joihin puututtaisiin
taannehtivasti vaan kyseessä oli eräänlaiseen odotusoikeuteen
puuttuminen. Näin ollen laki voitiin säätää tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä,

Prvl 7/1991
-------------------------------------------

Sopimusvapaus, taannehtivuus

Hallituksen esityksen tarkoituksena oli - jotta turvattaisiin
merenkulkuelinkeinon kilpailukyky ja jatkuvuus - mm. perustaa kauppa-
alusluettelo, johon merkityillä aluksilla sovellettaisiin muista poikkeavia
työehtosopimuksia. Tähän rekisteriin merkityllä aluksella työnantaja voisi
irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Tämä merkitsisi
sitä, että ennen lain voimaantuloa tehtyihin työsopimuksiin tulisi uusi
irtisanomisperuste. Kun sopimusmuutosta ei voitu pitää hallitusmuodon
sallimana voimassaolevan sopimuksen tarkistamisena, laki oli
taannehtivana puuttumisena sopimussuhteisiin säädettävä perustuslain
säätämisjärjestyksessä.

Prvl 8/1991
------------------------------------------

Taannehtivuus

Kun huoneenvuokralainsäädännön muutos ei vaikuttanut taannehtivasti jo
tehtyihin sopimuksiin, laki voitiin säätää tavallisena lakina.

Prvl 12/1990
------------------------
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Omaisuudensuoja, taannehtivuus, pakkolunastus

Hallituksen esityksen nojalla kiellettiin uuden voimalaitoksen
rakentaminen Kyrönjoen keski- ja alaosaan. Perustuslakivaliokunta totesi
viitaten lausuntoon Prvl 4/1947 koskivoiman olevan omaisuudensuojan
piirissä. Koskirakentamisen kielto katsottiin omaisuuden kohtuullisen,
normaalin ja järkevän käyttötavan vastaiseksi omaisuuden
käyttörajoitukseksi. Voimassaoleviin sopimuksiin puuttuminen todettiin
perustuslain vastaiseksi, kun sopimusta ei voida pitää kohtuuttomana.
Laki todettiin perustus-lain vastaisella tavalla taannehtivaksi. Jos
taannehtivuus poistetaan, laki voidaan käsitellä tavallisena lakina (viite
Prvl 3/1982).

Prvl 4/1990
---------------------------------------------

Omaisuuden käyttörajoitukset

Hallituksen esittämässä poronhoitolaissa säänneltiin poronhoito-
elinkeinoa. Kun laki ei rajoittanut tämän oikeuden käyttämistä, se voitiin
säätää tavallisena lakina (normaali, kohtuullinen ja järkevä käyttö).
Lausunto sisälsi viittauksen etuostojärjestelmän
valtiosääntöoikeudelliseen asemaan. Kun etuostojärjestelmää oltiin
toteuttamassa taannehtivasti, mutta järjestely oli perusteltavissa
poronhoitoelinkeinon erityispiirteillä,   järjestely katsottiin HM 6 pykälän
mukaiseksi omaisuuden käyttörajoitukseksi.

Prvl 3/1990
---------------------------------------------------

Omaisuudensuoja

Hallituksen esityksen laeiksi työturvallisuuslain muuttamisesta. Uusi laki
ei sinänsä saa muuttaa tai järkyttää sopimussuhteita, mutta se ei estä
taannehtivasti täydentämästä tai selventämästä oikeussuhteita.
Kysymyksessä ollut työntekijän oikeus pidättäytyä vaarallisesta työstä oli
tällaista sopimussuhteen selventämistä. Toinen lakiehdotuksista rajoitti
työnantajan oikeutta päättää omaisuutensa käyttämisestä. Laki kuitenkin
toteutti samalla HM 6, 1 säännöstä kansalaisen työvoiman suojelusta,
jonka katsotaan valtuuttavan säätämään tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä työnantajan oikeuksien rajoittamisesta.
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Prvl 4/1987
--------------------------------------------------------

Taannehtivuus, omaisuudensuoja

Asuntolainoitettujen vuokratalojen vuokralaisten asemaa paran-
nettiin siten, että irtisanomissuoja säilyi senkin jälkeen kun laina oli
maksettu. Seikka saattoi vaikuttaa vuokranantajan kannalta
kielteisesti ia merkitsi muutosta sopimussuhteeseen taannehtivasti.
Kun järjestely oli vähäinen, väliaikainen ia poisti puutteellisuuksia,
laki voitiin säätää tavallisena lakina.

Prvl 2/1974
--------------------------------------------------

Yleisen tarpeen vaatimus täyttyi aloitteessa. Korvaussäännökset olivat niin ikään aikaisempia
tapauksia vastaavina riittävät (keskivirtauma).
Valiokunta on usein todennut, että vain perustuslain säätämisjärjestyksessä annettavalla lailla
voidaan puuttua ennen lain voimaantuloa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin, joita ei
voida pitää hyvän tavan vastaisina tai kohtuuttomina. Lakialoitteen tarkoittamalla alueella
apportoitua vesivoimaa vastaan on 1950-luvulla annettu 2.405 osaketta kaikkiaan 105.956
vesivoimaosa Mceesta. Yhtiötä perustettaessa kaikki vesivoimaosakkeet tulivat yhteisöille,
joiden osan osakkaina on myös yksityishenkilöitä. Laki puuttui jo ennen lain voimaantuloa
tehtyihin yksityisoikeudellisiin  sopimuksiin, joita ei voitu pitää hyvän tavan vastaisina tai
kohtuuttomina. Laki tuli sen vuoksi käsitellä VJ 67§:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä,

PrvL 21/1993.
-----------------------------------------------------

Esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus merkitsee valtiosääntöoikeudellisesti yhtäältä sitä, että
aiempia sopimuksia voidaan sopimisen vapauden lisääntyessä uuden lain myötä muuttaa uu-
distuksen tultua voimaan vain sopijapuolten niin sopiessa, ja toisaalta sitä, että vanhan lain
pakottavat hallinnansuojaa koskevat säännökset korvautuvat uuden lain asianomaisilla sään-
nöksillä.

Edelliseltä osalta lain taannehtivuus on laadultaan puhtaasti muodollista ( uusi käsite
taannehtivuusteoriassa/lSI ia omaisuudensuojan valossa valtiosääntöoikeudellisesti merkityk-
setön seikka. Jälkimmäiseltä osalta valiokunta pitää yleisenä lähtökohtana, että tavallisen lain
alaan sinänsä kuluvan säännöstön -jollainen huoneenvuokrasopimukseen perustuva
hallinnansuojasäännöstö valiokunnan mielestä pääsääntöisesti on - uusiminen on mahdollista
tavallisella lailla, jollei erityisestä syystä muuta johtuu ( laajennus taannehtivuusteoriaan/IS)
(viittaukset PeVL 35/1992 ia 9/1991). Kun tässä tapauksessa uusia säännöksiä
hallinnansuojasta on pidettävä kokonaisarviossa kohtuullisina kummankin osapuolen kan-
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nalta, ei valiokunnan mielestä ole estettä käsitellä 1. lakiehdotusta tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä.

PeVL 28/1994
------------------

Valtiosääntöoikeudellista merkitystä on vielä sillä, miten laki vaikuttaa voimassa oleviin
sopimussuhteisiin. Lakiteksti näyttää jättävän jossain määrin avoimeksi, mitä suoja-ajan
pidentäminen merkitsee silloin, kun tekijänoikeus on ennen uudistuksen voimaantuloa sopi-
muksella luovutettu kokonaan tai osaksi. Voimaantulosäännöksen sanamuoto voidaan tosin
ymmärtää niin, että myös nykyisen lain suoja-aika tulee laissa säädettyjen oikeuksien hal-
tijoiden hyväksi - mutta vain lähtökohtaisesti eli sopijapuolet eivät ole muuta tarkoittaneet.
Tämä on sopusoinnussa sen hallitusmuodon 6 §:n tulkintakäytännössä kehitetyn periaatteen
kanssa, että tavallisella lailla ei saa puuttua taannehtivasti varallisuusoikeudellisiin sopi-
mussuhteisiin. Lakiehdotus voitiin käsitellä tältäkin osin tavallisena lakina, joskin valiokunta
suositti säännöksen selkeyttämistä.

PeVL 1/1995
----------------------------------

Lakiehdotuksen 11 §:n 3 momentti koskee eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluneiden henkilöiden eläkkeiden
(vapaakujat) sekä eläkkeellä olevien henkilöiden alkaneiden eläkkeiden samoin kuin heidän ja heidän edunsaajiensa
(perhe-eläke) vastaisten eläkkeiden vähentämistä tai poistamista. Tällaiset toimenpiteet ovat taannehtivia ja siten
edellä 2 momentissa lausutun mukaisesti lähtökohtaisesti omaisuuden perustuslainsuojan vastaisia Toimenpiteet on
kuitenkin ehdotuksessa kytketty erityisiin edellytyksiin. Niistä on tässä yhteydessä merkityksellistä se. että sääntöjen
muutos on eläkesäätiön toiminnan jatkamiseksi välttämätön tai että, asianomaiset henkilöt ovat suostuneet
toimenpiteeseen.

------------
Direktiivimuutoksen tarkoitus on hallitusmuodon 5 §:n säännösten suuntainen. Häke-etujen taas on katsottu
kuuluvan eräissä tapauksissa omaisuudensuojan piiriin (viittaus PeVL 4/1994). Valiokunta toisti säännön, jonka
mukaan henkilön itselleen ansaitsema eläke-etu kuuluu omaisuudensuojan piiriin. Kysymys on ansaituksi katsotun
konkreettisen taloudellisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi jonkin voimassa olevan eläkejärjestelmän suojaamisesta.
Valtiosäännön mukainen lähtökohta on, että tavallisella lailla voidaan säätää eläkejärjestelmän sisällöstä myös
palvelussuhteessa oleviin ulottuvin vaikutuksin. Tavallisella lailla järjestettäviin, jollei jostain erityisestä syystä
muuta johdu, kuuluvat muun muassa säännökset eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasosta
Tarkoitetunlainen erityinen syy voisi muodostua lähinnä siitä, että eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan tavalla,
joka joiltakin osin saisi aikaan ansaittuna pideltävien eläke-etujen kohtuuttoman heikentymisen. Tämä näkökohta on
usein johtanut siihen, että riittävän pitkän siirtymäkauden avulla on erilaisin järjestelyin lisätty asianomaisten
mahdollisuuksia varautua tuleviin eläkejärjestelmän muutoksiin ja näin pehmennetty muutosten haitallisiksi
koettuja vaikutuksia Omaisuudensuojasta lähtevänä seikkana on syytä myös huomata, että perustuslain on katsottu
estävän sellaiset taannehtivat puuttumisen sopimusjärjestelyihin, jotka johtavat maksurasitusten kasvuun.

PeVL 24/1996
----------------------

Hallituksen esityksessä 10211996 laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta ehdotetaan
muutettavaksi säännöksiä siitä, miten osingot, lyhennykset ja muut arvo-osuuteen perustuvat suoritukset maksetaan
sijoittajille. Joukkovelkakirjojen maksut suoritettaisiin arvo-osuusrekisterin välityksellä. Rekisterin pi-
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täjällä olisi ankara vahingonkorvausvastuu, joka olisi lain voimaantultua ankarampi kuin se oli tehtäessä liik-
keeseenlaskijan ja rekisterinpitäjän välistä sopimusta. Laki olisi siten taannehtiva. Valiokunnan kannanotot.

Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen kohta koskee ehdotetun järjestelyn suhdetta
omaisuudensuojaan. Tarkastelu kohdistuu rekisterin pitäjän asemaan koska vastuu muodostuisi lain voimaantulosta
lähtien entistä ankarammaksi. Ehdotus koskisi yleensä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ja vastuu tulisi
ankarammaksi myös ennen lain voimaantuloa tehdyissä sopimuksissa.
Vakiintuneen tulkintakäytännön mukainen lähtökohta on. että voimassa oleviin sopimussuhteisiin ei voida puuttua
tavallisella lailla toisen sopimuspuolen vahingoksi. Lähtökohtaan on kuitenkin tehty eräitä merkittäviä poikkeuksia
ks. esim. PeVL 20 ia 23/1992 sekä 28/1994 VP).
Käsiteltävänä olevassa tapauksessa lainsäädännön taannehtivuudella ei sellaisenaan olisi välittömiä taloudellisia
vaikutuksia rekisterinpitäjälle. vaan kysymys on rekisterinpitäjän abstraktisen korvausriskin lisääntymisestä.
Rekisterinpitäjä vastaa jo nykyisinkin arvo-osuuksien kirjauksesta ja niistä anneltujen tietojen oikeudellisuudesta
ankaran vastuun periaatteen mukaisesti. Ehdoteltu lisävastuu koskisi maksatusvirheitä ja toteutuisi, jos rekis-
terinpitäjä on maksanut suorituksen jollekin muulle kuin sille, jolla arvo-osuustilin kirjausten mukaan oli oikeus
ottaa se vastaan. Tämä arvo-osuusjärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta tarpeellinen ja selventävä
lisävastuu kanavoidaan ehdotuksen mukaan rekisterinpitäjälle, jolla eri osapuolista on parhaat mahdollisuudet
huolehtia järjestelmän toiminnan luotettavuudesta ja jonka oman toiminnan tulee täyttää korkeat huolellisuuden
vaatimukset. Valiokunta pitää tällaista vastuun taannehtivaa ankaroitumista tässä tapauksessa omaisuudensuojan
kannalta asialliselta merkitykseltään vähäisenä ja järjestelyä kaiken kaikkiaan kohtuullisena. Uuden sääntelyn
taannehtivuus ei siten vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.
PeVL 27/1996
--------------------------

Kysymys Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen on nyt käsiteltävänä olevista asetusehdotuksista
erillinen ratkaisu. Kysymys ei siten ole myöskään Suomen osallistumisesta yhtenäisvaluuttaan, vaan kannanotosta
yhteisvaluutan käyttöönottoon liittyvään sääntelyyn.
Asetusehdotusta arvioitaessa on otettava huomioon asetuksen luonne ylikansallisena säädöksenä, jolla on EY:n
oikeuden mukaan etusija suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Kotimaisen lainsäädännön muuttuminen ei ole
oikeudellinen edellytys asetusten soveltamiselle.
Merkittävintä ensimmäisen asetuksen säännöksissä oli 3artikla, joka koskee (kansallisen yksityisoikeudellisen)
sopimuksen jatkuvuutta. Euron käyttöönotto ei muuttaisi oikeudellisten asiakirjojen ehtoja tai vapauttaisi suo-
ritusvelvollisuudesta eikä antaisi oikeutta yksipuolisesti muuttaa tai irtisanoa asiakirjaa.. Suomalaisessa valtio-
sääntöoikeudessa on hallitusmuodon omaisuudensuojasäännöksestä johdettu sääntö, jonka mukaan lainsäätäjä ei voi
tavallisella lailla puuttua taannehtivasti yksityisten välisiin sopimussuhteisiin. Tämän taustalla on ajatus sopimusten
pysyvyyden suojaamisesta. Ehdotettu 3 artikla on siten tavoitteiltaan hallitusmuodon omaisuuden suojasäännöksen
suuntainen.
Toisesta asetuksesta todettiin mm., että yhtenäisvaluuttaan siirtymisen vaatimat kansallisen lainsäädännön tek-
nisluontoiset muutokset voidaan näin johtaa jo perustamissopimuksesta.
Asetusehdotuksen 14 artiklan mukaan oikeudellisissa asiakirjoissa olevat viittaukset kansallisiin rahayksiköihin on
siirtymäajan kuluttua automaattisesti luettava viittauksiksi euroyksikköön lopullisten vaihtokurssien mukaisesti.
Tämäkin ehdotus, vaikka se muodollisesti merkitsee puuttumista sopimussuhteisiin, on välttämätön juuri sopimusten
pysyvyyden turvaamiseksi. Siirtymäaikana ratkaisevaa olisi, onko asianomaisessa asiakirjassa sovittu käytettäväksi
kansallista vai euroyksikköä.

PeVL 41/1996



Veli-Pekka Viljanen

HE 81/1997 vp LAIKSI ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN JA ARAVA-
VUOKRATALOJEN KÄYTÖSTÄ, LUOVUTUKSESTA JA OMAKSI-
LUNASTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 28.5.1997

1. Ehdotetut muutokset

Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaan aravavuokra-asuntoja ja aravavuokra-
taloja koskevien määrättyjen rajoitusten voimassaoloaikaa pidennettäisiin
kymmenellä vuodella. Rajoitukset olisivat siten voimassa lainan takaisinmaksusta
riippumatta vielä kymmenen vuotta alkuperäisen laina-ajan päättymisestä.
Ehdotettu muutos koskisi käytännössä asuntoja, joihin on myönnetty valtion
asuntolainaa vuosina 1949-1979 ja jotka ilman ehdotetun muutoksen toteutumista
vapautuisivat asteittain pääosin vuoteen 2020 mennessä.

Tärkeimmät jatkoaikana säilyvät lain tarkoittamia vuokra-asuntoja ja vuokrataloja
koskevat rajoitukset ovat seuraavat:

- Lain tarkoittamaa asuinhuoneistoa on käytettävä vuokra-asuntona
(muutettavan lain 3 § 1 mom.).

- Aravavuokra-asuntojen asukkaiden valintaperusteena tulee olla sosiaali-
nen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarve. Valtioneuvosto vahvis-
taa valintaperusteet (3 § 3 mom.).

- Lääninoikeus voi velvoittaa suorittamaan korvausta asunnon säännösten
vastaisesta käytöstä (6 §)

- Aravavuokra-asunto tai sen hallintaan oikeuttavat osakkeet, aravavuok-
ratalo tai aravavuokrataloyhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle
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- tai valtion asuntorahaston nimeämälle säädetyt edellytykset täyttävälle
luovutuksensaajalle (8 § 1 mom.)

- Kunnalla on lunastusoikeus, jos asunto (vast.) siirtyy oikeushenkilön
lakkaamisen johdosta uudelle omistajalle (8 § 3 mom.)

Nykyisistä rajoituksista ei jatkoaikana sen sijaan sovellettaisi vuokran
enimmäismäärää, luovutushintaa, luovutuskorvauksen ja enimmäishinnan
laskemista eikä vuokralaisen lunastusoikeutta koskevia säännöksiä (7 ja 9-12 §).
Kunnan lunastusoikeus ei enää ulottuisi perhe- ja perintöoikeudellisiin saantoihin
(vrt. 8 § 3 mom.).

Hallituksen esityksessä jatkoaikaa perustellaan sillä, että ehdotuksen tavoitteena
on turvata nykyisten vuosina 1949-1979 lainoitetuissa aravavuokra-asunnoissa tai
-taloissa asuvien vuokralaisten asema tilanteessa, jossa kyseisiä asuntoja tai taloja
ei enää olisi nykyisten säännösten mukaan velvollisuus käyttää vuokrauskäyttöön
(HE, s. 3).

Toiseksi ehdotetaan kumottavaksi säännös (muutettavan lain 3 § 3 mom.), jonka
mukaan vuoden 1966 asuntotuotantolain nojalla vuokratalon laajentamiseen tai
peruskorjaukseen ennen vuotta 1991 myönnettyä lainaa saanut on voinut maksa-
malla lainan ennenaikaisesti takaisin vapautua käyttö- ja luovutusrajoituksista.
Tältä osin hallituksen esitys on tosin hyvin puutteellinen. Kumottavaksi ehdotet-
tua momenttia ei ole sisällytetty edes esityksen liitteenä olevaan
rinnakkaistekstiin (!), eikä ehdotusta juurikaan perustella tai sen vaikutuksia
eritellä (vrt. HE, s. 4).

2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Luovutus- ja käyttörajoitusten jatkamista kymmenellä vuodella koskevaa
ehdotusta on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava ennen muuta hallitusmuodon
12 §:n omaisuudensuojasäännöksen kannalta.

Ehdotus merkitsee sitä, että osa omaisuuteen nykyisin kohdistuvista käyttö- ja
luovutusrajoituksista säilyy vielä senkin jälkeen, kun ne muutoin olisivat voimas-
sa olevan lain mukaan lakanneet alkuperäisen lainan takaisinmaksuajan
päätyttyä. HM 12 §:n kannalta onkin arvioitava, täyttävätkö edellä luetellut



edelleen voimaan jäävät käyttö- ja luovutusrajoitukset omaisuudensuojan
rajoittamiselle asetettavat yleiset rajoitusedellytykset (ks. PeVL 8/1996 vp ja
PeVL 21/1996 vp ja PeVM 25/1994 vp). Vaikka kyse on nykyisen lain mukaan
sovellettavista rajoituksista, joiden voimassaoloaikaa vain pidennetään, on niiden
arviointi omaisuudensuojan yleisten rajoitusedellytysten kannalta käsitykseni
mukaan välttämätöntä.

Ensinnäkin rajoituksista on asiallisesti säädetty nyt muutettavana olevassa vuonna
1993 säädetyssä laissa (1190/1993), joka aikanaan käsiteltiin ilman perustuslaki-
valiokunnan myötävaikutusta. Myöskään vuonna 1979 asuntotuotantolain
muuttamisesta annettua lakia (459/1979), jolla varsinaisesti luotiin
aravavuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitukset nykyisessä merkityksessä, ei
käsitelty perustuslakivaliokunnassa. Rajoitusten sallittavuutta ei siten ole
toistaiseksi käsitelty kattavasti perustuslakivaliokunnassa (vrt. kuitenkin PeVL
2/1974 vp).

Toiseksi rajoitusajan pidennys merkitsee asiallisesti rajoitusten laajentamista,
mikä jo sellaisenaan voi johtaa aikaisemmasta poikkeavaan käsitykseen rajoitus-
ten sallittavuudesta. Erityisesti tämä koskee arviota siitä, täyttävätkö rajoitukset
HM 12 §:n sallituille rajoituksille asetettavan suhteellisuusvaatimuksen. Tältä
osin merkitystä on erityisesti sillä, että rajoitukset ehdotetaan aikaisemmasta
poiketen ulotettavaksi myös alkuperäisen lainan takaisinmaksuajan ulkopuolelle
lainan tultua jo takaisin maksetuksi.

Ehdotetuista käyttö- ja luovutusrajoituksista on säädetty kattavasti lailla. Siten
ehdotus ei ole ongelmallinen perusoikeuden rajoittamiselle asetettavan lailla
säätämisen vaatimuksen kannalta. Tosin asukkaiden valintakriteerit on laissa
määritelty hyvin yleisluonteisesti ("sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja
taloudellinen tarve"), varsinaisten täsmällisten kriteerien jäädessä valtioneuvoston
päätöksen varaan (muutettavan lain 4 § 3 mom.). Tältä osin laki kuitenkin
ilmaisee selvästi asukkaiden valinnan perustuvan sosiaalisiin näkökohtiin. Kun
otetaan huomioon aravalainsäädännön pitkäaikainen ja vakiintunut
soveltamiskäytäntö, voidaan lailla säätämisen vaatimuksen katsoa mielestäni
riittävällä tavalla täyttyvän tältäkin osin. Myös perusoikeusrajoituksen
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta sääntelyn voidaan katsoa vastaavin
perustein täyttävän HM 12 §:stä johtuvat vähimmäisvaatimukset.
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Luovutus- ja käyttörajoitusten taustalla olevana rajoitusperusteena on pyrkimys
säilyttää valtion rahoittamien, sosiaalisten perusteiden mukaan vuokrattavien
vuokra-asuntojen säilyminen edelleen mahdollisimman laajalti tällaisessa käytös-
sä. Tällä tavoitteella on selvä yhteys hallitusmuodon 15 a §:n 4 momenttiin, jonka
mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea
asumisen omatoimista järjestämistä. Perusoikeusuudistuksen esitöistä (ks. esim.
KM 1992:3, s. 350–351) käy ilmi, että yksi HM 15 a §:n 4 momenttiin liittyvä
ulottuvuus koskee asumisturvaa eli vuokra- tai omistusasunnossa asuvien suojaa
asumisen päättymistä vastaan. Julkiselle vallalle voidaan siten johtaa kyseisestä
perustuslain säännöksestä ainakin jonkinasteinen velvoite huolehtia
vuokrasuhteessa asuvien ihmisten asumisen jatkuvuuden turvasta esimerkiksi
lainsäädännön avulla. Toimenpiteet, joilla varmistetaan riittävän vuokra-asunto-
kannan säilyminen, liittyvät niin ikään HM 15 a §:n 4 momentin tarkoittamaan
julkisen vallan tehtävään edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Siten on ilmeistä,
että arvioitavana olevien käyttö- ja luovutusrajoitusten osalta täyttyy perusoikeus-
rajoitukselle asetettava hyväksyttävän perusteen vaatimus.

Ongelmallisemmaksi muodostuu kysymys siitä, täyttyykö rajoitusten osalta -
myös ehdotettuna jatkoaikana - perusoikeusrajoitusten suhteellisuusvaatimus.
Lähtökohtana tässä arvioinnissa on se, että rajoitusten tulee olla välttämättömiä
hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eivätkä ne saa mennä pidemmälle
kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnalli-
sen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään (PeVM 25/1994
vp, s. 5).

Ongelmalliseksi arvioinnin tekee myös se, ettei hallituksen esityksessä ole
täsmällisesti arvioitu, kuinka suuri määrä luovutus- ja käyttörajoituksista vapautu-
vista asunnoista olisi ilman ehdotettua rajoitusten pidennystä todennäköisesti
siirtymässä pois vuokra-asuntokäytöstä, eikä siinä ole myöskään tarkasteltu ja
vertailtu muita mahdollisia keinoja vapautuvien asuntojen säilyttämiseksi vuokra-
asuntokäytössä.

Tällä varauksella suhteellisuusarvioinnissa voidaan yhdeksi lähtökohdaksi ottaa
se, että tarkasteltavina olevien rajoitusten taustalla oleva intressi on yhteiskunnal-
lisesti erittäin painava, mitä osoittaa sen kiinnittyminen HM 15 a §:n 4 moment-
tiin. Tällä on merkitystä arvioitaessa, kuinka pitkälle menevät rajoitukset HM 12



§:n turvaamaan omaisuuteen voidaan katsoa vielä edellä tarkoitetulla tavalla
välttämättömiksi.

Tärkeä merkitys suhteellisuusarvioinnissa on myös sillä, että kyse ei ole koko-
naan uusista eikä uudentyyppisistä rajoituksista, vaan kyseisiin asuntoihin jo
nykyisin liittyvistä rajoituksista, joita on vakiintuneesti asetettu aravajärjestelmän
piirissä oleville vuokra-asunnoille (vast.). Ehdotus ei siten estäisi omistajaa
käyttämästä omaisuuttaan edelleen nykyisellä, omaisuuden alkuperäisen käyttö-
tarkoituksen mukaisella tavalla. Lisäksi rajoituksia kevennettäisiin siten, että
muun muassa vuokran suuruutta ja luovutushinnan määräytymistä koskevia
säännöksiä ei enää sovellettaisi pidennyksen aikana. Niin ollen omistajan
mahdollisuudet taloudellisesti tehokkaalla tavalla hyödyntää omaisuuttaan (myös
luovutustilanteessa) paranisivat ehdotuksesta huolimatta verrattuna omaisuuden
taloudellisiin hyödyntämismahdollisuuksiin nykyisten täysimääräisten käyttö- ja
luovutusrajoitusten aikana. Siten rajoitukset on selvästi pyritty suhteuttamaan
lakiehdotuksen tavoitteen toteuttamiseen niin, että tavoitteen kannalta
toisarvoisten käyttö- ja luovutusrajoitusten voimassaoloaikaa ei jatkettaisi.

Toisaalta rajoitusten voimassaoloajan pidennys merkitsee periaatteessa
rajoitusten laajentamista. Jo nykyisen lain mukaan rajoitukset ovat voimassa
lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta riippumatta sen ajan, joksi laina on
myönnetty. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan pidennyksen piiriin
tulevien vuokra-asuntojen (vast.) kohdalla alkuperäinen laina-aika vaihtelee noin
25 vuodesta runsaaseen 45 vuoteen (ks. HE, s. 2). Asunto on siten voinut olla
ennen pidennyksen alkamista käyttö- ja luovutusrajoitusten piirissä yli 45 vuotta.
Pidennyksen kanssa rajoitusaika saattaa siten olla parhaimmillaan yli 55 vuotta.

Käyttö- ja luovutusrajoituksen eräänlaisena oikeutuksena on se, että valtion
rahoituksen piiriin kuuluneen vuokratalon omarahoitusosuus on ollut alunperin
hyvin pieni, käytännössä noin 10 %, kun valtion rahoitusosuus on vuorostaan
ollut yleensä 55-60 %. Siten vuokratalon omistaja olisi voinut myydessään
tällaisen omaisuuden saada valtion rahoitustukea hyväksi käyttäen huomattavan
suuren voiton, jos myynti olisi saanut tapahtua rajoituksitta (ks. HE 218/1978 vp,
s. 4). Tämän argumentin painoarvo on kuitenkin vähentynyt sitä mukaa, kun
valtion asuntolainaa on maksettu takaisin. Nyt ehdotettu pidennys koskisi
tilannetta, jossa lainaa ei enää olisi lainkaan maksamatta. Tästä näkökulmasta
ehdotettua rajoitusajan pidennystä on pidettävä laajuudeltaan varsin
huomattavana
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omaisuudensuojan rajoituksena. Käsitykseni mukaan on HM 12 §:n valossa
selvää, ettei asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksia voida jatkaa kuinka pitkälle
tahansa sen perusteella, että valtio on aikanaan ollut mukana olennaisella tavalla
rahoittamassa asuntojen rakentamista.

Arvioitaessa ehdotetun pidennyksen sallittavuutta tulee huomiota kiinnittää myös
sen tosiasiallisiin vaikutuksiin vuokra-asuntojen omistajiin. Tältä osin voidaan
nojautua hallituksen esitykseen sisältyvään selvitykseen luovutusrajoituksen
kohteeksi joutuvien asuntojen omistuspohjasta. Esityksen mukaan (ks. HE, s. 7)
1996-2015 vapautuvista 163 000 asunnosta lähes puolet (77 000) on kuntien tai
kuntayhtymien omistuksessa. Näiden asuntojen osalta ehdotukset eivät ole
ongelmallisia, koska kunnat eivät julkisyhteisöinä vakiintuneen tulkinnan mukaan
nauti omaisuudensuojaa (esim. PeVL 31/1996 vp). Muut asunnot ovat valtaosin
yleishyödyllisten yhteisöjen, säätiöiden ja rahastojen, teollisuus- tai liikelaitosten
taikka vakuutuslaitosten omistuksessa. Näiden ryhmien ulkopuoliseen omistuk-
seen jää vain 5 100 asuntoa. Kyse on siis valtaosin julkis- tai yksityisoikeudellis-
ten yhteisöjen omistuksessa olevasta omaisuudesta. Tällaisille yhteisöille voita-
neen helpommin kuin yksityishenkilöille asettaa sosiaalisen asuntotoiminnan
ylläpitämiseen liittyviä velvoitteita.

Osittain pidennyksen vaikutuksia voi lieventää myös alkuperäisen lain 16 §,
jonka mukaan valtion asuntorahasto voi hakemuksen perusteella erityisestä syystä
myöntää asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen lain mukaisista
rajoituksista edellyttäen, että laina on maksettu vapautettavan asunnon tai talon
osalta kokonaan takaisin. Tämä edellytys täyttyy sinänsä kaikkien pidennyksen
piirissä olevien vuokra-asuntojen osalta, koska pidennysaika alkaa vasta sen
jälkeen, kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. On kuitenkin huomat-
tava, että kyse on valtion asuntorahaston vapaaseen harkintaan kuuluvasta
päätöksestä, eikä omistajan oikeudesta saada vapautus rajoituksista. Valtion
asuntorahaston päätökseen ei ole myöskään muutoksenhakuoikeutta (21 §).
Oikeusturvavaatimuksen kannalta asetelmaan voidaan kohdistaa arvostelua. Kun
otetaan huomioon laina-ajan jo sinänsä huomattava pituus, on täysin mahdollista,
että vuokra-asunnon omistajan olosuhteet ovat sillä tavoin muuttuneet, että
yksittäistapauksessa käyttö- ja luovutusrajoitusten pidennys muodostuu
kohtuuttomaksi. Tällaisessa tilanteessa voidaan HM 12 §:n katsoa edellyttävän
vapautuksen myöntämistä huolimatta siitä, ettei lain mukaan omistajalla olisikaan
vapautuksen saamiseen subjektiivista oikeutta. Tältä osin voitaisiin mielestäni
harkita,



voitaisiinko tällaisia kohtuuttomuustilanteita ottaa nykyistä paremmin huomioon
myös säädöstekstissä esimerkiksi säätämällä, että valtion asuntorahaston tulee
pidennyksen aikana myöntää hakemuksesta vapautus käyttörajoituksista joko
kokonaan tai osittain, jos tällaisia rajoituksia olisi pidettävä omistajan kannalta ja
ilmeisen kohtuuttomina. Tällaiseen säännökseen olisi liitettävissä myös muutok-
senhakumahdollisuus.

Viime kädessä sen ratkaiseminen, täyttääkö ehdotettu valtion rahoittamien
vuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten pidennys HM 12 §:n rajoitukselta
edellytettävän suhteellisuusvaatimuksen, joudutaan käsitykseni mukaan perusta-
maan kokonaisarvioon, jossa on punnittava vastakkain edellä esitettyjä näkökoh-
tia. Tältä osin (jossain määrin varauksellinen) kokonaisarvioni on, että HM 12

§:stä tältä osin johdettavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja ehdotettu laki on
siten käsitykseni mukaan säädettävissä tavallisena lakina. Arvion perusteluksi
viittaan seuraaviin seikkoihin:

- ehdotuksen taustalla on erittäin painava yhteiskunnallinen syy, joka
kiinnittyy asumisen perusoikeuteen (HM 15 a § 4 mom.);

- kyse ei ole uusista eikä uudentyyppisistä rajoituksista, vaan
aravajärjestelmässä vakiintuneesti sovellettujen rajoitusten
voimassaoloajan pidentämisestä;

- pidennyksen piiriin ei ole otettu kaikkia nykyisiä rajoituksia, vaan
ainoastaan ne, jotka välittömästi edistävät ehdotuksen tavoitteita;

- valtion asuntorahaston mahdollisuus myöntää vapautus rajoituksista
joko kokonaan tai osaksi sisältää periaatteellisen mahdollisuuden poik-
keuksiin niissä tapauksissa, jossa pidennys osoittautuisi omistajan
kannalta kohtuuttomaksi; tältä osin asuntorahaston tulisi nähdäkseni
ottaa perusoikeussäännösten kokonaisuus huomioon ratkaisuja
tehdessään.

Periaatteessa on mahdollista tarkastella ehdotettua käyttö- ja luovutusrajoitusten
voimassaoloajan pidennystä myös HM 6 §:ään kiinnittyvän taannehtivuusopin
kautta (vrt. myös PeVL 2/1974 vp). Vakiintuneen lainsäädäntökäytännön
mukainen lähtökohtahan on, ettei voimassa oleviin sopimussuhteisiin voida
puuttua tavallisella lailla toisen sopimuspuolen vahingoksi. Lähtökohtaan on
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tehty kuitenkin eräitä merkittäviä poikkeuksia (esim. PeVL 20 ja 23/1992 vp sekä
28/1994 vp). Taannehtivuusoppi onkin selvästi täsmentynyt ja hienojakoistunut
1980-luvulta alkaen. Viime aikoina taannehtivuuskiellon arviointitapa on lähesty-
nyt omaisuudensuojan muiden rajoitusten arviointitapaa. Perustuslakivaliokunta
on esimerkiksi pitänyt mahdollisena säätää tavallisella lailla taannehtivia vaiku-
tuksia sisältävästä järjestelystä, jota se piti "omaisuudensuojan kannalta asiallisel-
ta merkitykseltään vähäisenä ja järjestelynä kaiken kaikkiaan kohtuullisena"
(PeVL 27/1996 vp).

Käsillä olevassa tapauksessa rajoitusten pidennys yli alkuperäisen lainan takaisin-
maksukauden voitaisiin periaatteessa tulkita alkuperäisen lainasopimuksen
pidennykseksi ja siten lainaehtojen muutokseksi. Toisaalta valtion asuntolainan
osalta kysymys ei ole luonteeltaan tasavertaisten sopijapuolten välisestä vapaasta
sopimussuhteesta, vaan vahvasti laissa säännellystä, lakisidonnaisesta sopimus-
suhteesta. Esimerkiksi valtion rahoittamien vuokra-asuntojen (vast.) käyttö- ja
luovutusrajoitukset perustuvat nykyisin käsitykseni mukaan kattavasti nyt
muutettavana olevaan lakiin, eivätkä niinkään alkuperäisiin velkakirjoihin.
Tavallisella lailla on jo aikaisemmin eri vaiheissa siten "muutettu" alkuperäisten
sopimussuhteiden sisältöä. Toisaalta kun otetaan huomioon taannehtivuuskiellon
tulkinnallinen lähentyminen omaisuudensuojan rajoituksia koskeviin yleisiin
periaatteisiin, ei taannehtivuusnäkökulma muuta edellä esittämääni arviota. Tältä
osin on myös huomattava, etteivät rajoituksista jo vapautuneita vuokra-asuntoja
koskevat rajoitukset palautuisi voimaan ehdotuksen johdosta.

Taannehtivuusongelma voidaan esittää myös ehdotetun 3 §:n 3 momentin
kumoamisen osalta. Säännöksen kumoaminen merkitsisi sitä, että rajoituksista ei
voisi säännöksen tarkoittamassa tapauksessa enää vapautua lainan ennenaikaisella
takaisinmaksulla ja lain määräämän korkohyvityksen suorittamisella. Tältäkään
osin ehdotuksen vaikutus ei ulottuisi niihin asuntoihin, jotka jo ovat ehtineet
vapautua rajoituksista. Kyse olisi siten lähinnä voimassa olevan lain luomien
odotusten suojaamisesta. Vaikka ehdotusta ei olekaan hallituksen esityksessä
laajemmin perusteltu, on senkin taustalla ilmeisesti pyrkimys säilyttää vuokra-
asuntoja niiden nykyisessä käytössä ja siten turvata niiden asukkaiden oikeutta
asuntoon (HM 15 a § 4 mom.). Ehdotus lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta ei
merkitse myöskään niin olennaista puuttumista omaisuudensuojaan kuin edellä
tarkasteltu rajoitusajan pidennys. Katson siten, että ehdotus voidaan myös tältä
osin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.


