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ANTERO JYRÄNKI/3.6.1997 PeV

P.M.

HE 81/1997 vp

(aravavuokra-asuntoja ym. koskevan lain muutos)

Aravavuokra-asuntoja ja aravavuokrataloja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset kuuluvat

järjestelmään, jonka tarkoituksena on asumiskustannusten kohtuullistaminen ja vuokra-asuntojen

tarjonnan lisääminen. Käyttö- ja luovutusrajoitusten perustaminen on asunto- tai talokohtaisesti

kytketty valtion asuntolainoitukseen. Se, joka on tehnyt sopimuksen asuntolainan ottamisesta

vuokra-asuntoja tai vuokrataloja varten, on velvollinen noudattamaan niitä koskevia, lailla

säädettyjä käyttö- ja luovutusrajoituksia.

Käyttörajoituksiin kuuluu velvollisuus käyttää asuntoa tai taloa vain vuokra-asumiseen.

Asukkaiden valintaperusteista on annettu erityisiä säännöksiä, kuten myös vuokran suuruudesta.

Omistajalla on lisäksi velvollisuus alistua asunnon tai talon käyttämisessä vuokralaisten

yhteishallintoon (649/90).

Omistajan luovutuskompetenssia rajoittavat lain säännökset siitä, minkälaisille subjekteille

aravavuokra-asunto tai -talo saadaan luovuttaa ja säännökset korkeimmasta sallitusta luovu-

tushinnasta.

Lakimuutoksen tarkoituksena on ulottaa rajoitukset olemaan voimassa kymmenen vuotta yli sen

ajan, miksi asuntolaina on myönnetty. Nämä rajoitukset ovat selvästi uusia rajoituksia, ja niiden

perustuslainmukaisuutta on arvioitava 1.8.1995 voimaan tulleen Hallitusmuodon uuden

perusoikeusluvun pohjalta.

Omaisuudenturvan takaava uusi HM 12 § sisältää melkein samasanaisen sääntelyn kuin vanha

HM 6 §. Perusoikeusuudistusta koskevassa HE:ssä 309/1993 vp on HM 12 §:n kohdalla runsaasti

viittauksia vanhaan HM 6 §:n soveltamiskäytäntöön. Silti HM 12 §:n tulkinnan ei



välttämättä ole oletettava täsmällisesti seuraavan vanhaa käytäntöä. Tämä johtuu kahdesta

syystä. Toinen on uusi konteksti, mihin omaisuudensuojasäännös on sisällytetty, nimittäin uusi

HM 2 luku sosiaalisine perusoikeuksineen. Toinen on se, että myös omaisuudenturvan osalta

pätevät yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset (ks. HE 309/93 vp, perustelut 3.5-.).

HM 15a.4 §:ssä säädetään: "Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja

tukea asumisen omatoimimiseen järjestämiseen." Tämän momentin perusteluissa (HE 309/93

vp, s.72/11) mainitaan: "Asumiskustannusten kohtuullistamiseksi on luotu useita järjestelmiä,

jotka perustuvat muun muassa verohelpotuksiin, asuntotuotannon edistymiseen ja

asumiskustannusten osittaiseen korvaamiseen välittömästi julkisista varoista." Viittaus tarkoittaa

ilmeisesti - muun ohessa - aravavuokra-asuntojen ja -talojen tuottamista julkisin varoin.

Perinteisen omaisuudensuojadoktriinin mukaan omaisuuden käyttöoikeuden rajoitus ja

omaisuutta koskevan luovutuskompetenssin rajoitus voivat loukata tietyin ehdoin omistajan

perustuslailla turvattua oikeutta. Nykyisin tällaisia rajoituksia on arvioitava edellä mainittujen

yleisten rajoitusedellytysten pohjalta.

Sikäli kuin on kyse kuntien tai kuntayhtymien omistamista taloista tai asunto-osayhtiöistä tai

vastaavista yhteisöistä, on aluksi huomautettava, ettei HM 12 § suojaa kuntien eikä kuntayh-

tymien omaisuutta. Hallituksen esityksestä kuitenkin ilmenee, etteivät kunnat ja kuntayhtymät

ole ainoita aravavuokratalojen ja -asuntojen omistajia.

Mainituista rajoituksista säädetään nykyisin lailla (1190/93; 649/90). Voidaan kysyä, täyttääkö

lakitasoinen sääntely rajoitusten täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Niin

vuokrasta, luovutuksen saajista, luovutushinnasta kuin vuokralaisten yhteishallinnosta laki si-

sältää suhteellisen yksityiskohtaiset säännökset. Sitä vastoin aravavuokra-asukkaiden valinnasta

säädetään vain, että valinnan perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen

tarve. Valtioneuvoston asiana on antaa tarkemmat määräykset valintaperusteista. Tämä järjestely

ei oikein täytä lakitasoisen rajoituksen täsmällisyyden vaatimusta.

Rajoitus on kohtalaisen laaja omistajan oikeuksien kannalta.
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Rajoitusperusteesta on todettava, että rajoitukset liittyvät järjestelmään, joka toteuttaa HM 15 a.4

§;n tavoitetta, Rajoitusperuste on tähän nähden erinomaisen hyväksyttävä. Laajuutensa puolesta

rajoitukset kohtaavat -asian luonnosta johtuen - vähemmän ankarasti omistajatahoa, jonka

yksinomaisena tai päätoimialana on aravavuokratalojen tai -asuntojen tuottaminen ja

asumispalvelujen tarjoaminen niissä. Ankarammin ne tosiasiassa kohtaavat muita omistajatahoja,

joita mitäkin hallituksen esityksen mukaan esiintyy. Ankaruutta lisää se seikka, että

jälkimmäiselle omistajataholle on lainsäädännön johdosta syntynyt perusteltu odotus määräai-

kaisten rajoitusten poistumisesta laina-ajan loppuun kuluttua ja siirtymisestä sen jälkeen

vapaampaan järjestelmään. Toisaalta nykyisenä vähäisen rakentamisen aikana hallituksen

esittämä pidennys saattaa olla välttämätön edellytys sille, että se vuokra-asuntokanta, jota esitys

koskee säilyy edelleen vuokra-asuntokäytössä.

Oikeusturvajärjestelyjen osalta on huomattava, että lakiehdotuksen mukaan pidennyskauden

aikana luovutuksen saajan määräisi valtion asuntorahasto. Aravavuokratalolain 21.4 §:n mukaan

taas asuntorahaston tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella antamaan

päätökseen ei saa hakea muutosta. Asuntorahaston päätökseen luovutuksen saajasta ei siis saisi

hakea muutosta. Tämä on ilmeinen vajaus omistajatahon oikeusturvassa.

Jos arvioi tärkeäksi esityksen merkityksen aravaehtoisen vuokra-asuntokannan säilyttämisessä ja

ehdotettua sääntelyä HM 15 a.4 §:n vaatimana julkisen vallan toimena, päätyy ehkä pitämään

ehdotettua järjestelyä perustuslainmukaisena.

Tuollainen lopputulema ei kuitenkaan ole itsestään selvä, kun erityisesti ottaa huomioon edellä

mainittujen "muiden omistajatahojen" aseman ja miten ehdotettu lainmuutos tätä omistajatahoa

kohtaa (rajoituksen laajuus ja ankaruus). Kiinnitän tässä kaikkienkin omistajatahojen osalta

huomiota siihen, 1. että asukkaidenvalintaperusteiden jättäminen nykyisellä väljällä säännöksellä

(1190/93, 4.3 §) valtioneuvoston päätettäväksi, ei hyvin sovi täsmällisyys- ja

tarkkarajaisuusvaatimukseen, 2. että omistajatahon oikeusturva on luovutuksensaajaa koskevan

päätöksen osalta vajaa. Arvioin nämä näkökohdat painavammiksi kuin edellisessä kappaleessa

mainitut. Ero ei tosin ole suuri.

Päädyn siihen, että lakiehdotusta tulisi täydentää juuri mainituilta osin, jotta se voitaisiin

hyväksyä tavallisena lakina.



Kauko Sipponen: Lausunto hallituksen esityksestä 81/1997 vp laiksi
aravavuokra-asuntojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun
lain muuttamisesta

Aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten
päättyminen lakien ja sopimusten mukaisesti on ollut pitkään tiedossa ja
koettu ongelmallisena. Rajoitusaikojen pidennyshanke on ollut esillä koko
kuluvan vuosikymmenen ajan. Vuokra-asuntojen osuus koko asuntokannasta nousi
kylläkin 1990-luvun alkupuoliskolla usealla prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin,
mutta aivan viime vuosina on muuttoliike maamme keskuksiin kasvanut ja
kohtuuvuokraisista vuokra-asunnoista alkaa olla pulaa. Tämä on ehkä tärkein
syy hallituksen esitykseen,  jonka vaikutus olisi että lain voimaantulosta
seuraavan 10 vuoden, aikana aravavuokratalokanta ei ilman viranomaisen
kannanottoa vähenisi.

Ilman lain muutosta vuosina 1997-2015 noin 150.000 aravavuokra-asuntoa
vapautuisi käyttö- ja luovutusrajoituksista ; vuosien 1995-1996 aikana niistä
on jo vapautunut 17.700 asuntoa. Vapautuneista asunnoista pääosa on edelleen
vuokralla, koska ns. yleishyödylliset rakennuttajat ovat niitä hankkineet.
Teollisuus- tai liikelaitosten tai vastaavien omistuksessa on vajaat 30.000
asuntoa, varsinkin suurilla teollisuusyhtiöillä kuten UPM-Kymmenellä ja
Koneella. Näillä ei nykyoloissa ole paljoakaan tarvetta säilyttää vuokra-
asuntokantaa itsellään.

Eduskunta on edellyttänyt huoneenvuokralainsäädännön vuonna 1995 toteutetun
uudistuksen seuraamista. Istuvan hallituksen ohjelman mukaan tulee
vuokralaisen aseman turvaamiseksi selvittää ne keinot, joilla voidaan turvata
rajoituksista vapautuvien arava vuokra-asuntojen säilyminen vuokra- tai
asumisoikeuskäytössä. Valtion asuntorahasto asetti huhtikuussa 1995 työryhmän
laatimaan alustavan selvityksen asiasta. Selvitys valmistui joulukuussa 1995.
Työryhmä katsoi mm., että vapautuneet aravavuokratalot ovat kertaalleen
valtion tuella rahoitettuja ja asukkaittensa takaisin maksamia. Tätä aihetta
olisi pitänyt kehitellä pitemmälle, se avaa näkymiä moneen suuntaan.

Toukokuussa 1997 annetussa hallituksen esityksessä 81/1997 vp hallitus
löysi tilanteeseen vain yhden keinon, käyttö- ja luovutusrajoitusten
voimassaoloajan pidentämisen 10 vuodella. Menettely on tuttu monista
aikaisemmista tapauksista varsinkin asunto- ja tonttipolitiikassa. Vaikka
valtio ei itse halua suorittaa eikä/tai kustantaa ajamaansa politiikkaa
jollakin sektorilla, politiikkaa kuitenkin jatke-
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taan siirtämällä taloudellinen rasitus yksityisille.

Suomi on valtiona sitoutunut viime vuosina lukuisissa sopimuksissa
markkinatalouteen, mikä perustuu markkinoilla olevia hyödykkeitä koskeviin
vapaaehtoisiin sopimuksiin. Merkittävin taloudellinen oikeus on omistamisen
oikeus, mikä toteutuu suuressa määrin sopimusvapauden avulla. Sopimusvapaus ei
ole milloinkaan ollut rajoittamaton, sitä voivat rajoittaa esimerkiksi
moraaliset syyt tahi lain ja hyvän tavan vastaisuus taikka kohtuuttomuus, jopa
sosiaaliset suorituksen esteet.

Pääsäännön mukaan uudella lailla ei saisi muuttaa eikä järkyttää sitä ennen
voimassa olleen lain nojalla syntyneitä sopimussuhteita, ei edes
sosiaalilainsäädännössä tai sosiaalisista näkökohdista vaikutteita saaneessa
lainsäädännössä. Esillä olevassa tapauksessa valtio haluaa yksipuolisesti
muuttaa sopimuksia, joiden toinen osapuoli on täyttänyt sopimusehdot.
Sopimuksia halutaan muuttaa takautuvasti eli kuten hallituksen esityksessä s.
8 kirjoitetaan: "Käyttö- ja luovutusrajoituksista voimaan jääviksi ehdotetut
omistusoikeuden rajoitukset jatkuisivat käyttö- ja luovutusrajoitusten
jatkoaikana ja siis ohi sen ajan, joksi laina on myönnetty ja johon lainaa
otettaessa voidaan katsoa sitoudutun. "Tämä tietenkin heikentää valtion
luotettavuutta sopimusosapuolena. Monia viime vuosina tapahtuneita
perusoikeuksiin puuttumisia ajatellen joutuukin vähitellen kysymään, onko laki
laisinkaan sopiva yhteiskuntapolitiikan väline sellaisissa tapauksissa joissa
asioita on järjestettävä pitkällä aikavälillä jäntevästi ja luotettavasti.

Perustuslakivaliokunta on lukuisissa tapauksissa yksilöiden ja yksityisten
yhteisöjen kohdalla korostanut, että yksilön toiminta tietyllä tavalla ei
olekaan perusoikeuden suojaama, koska tavoite voidaan saavuttaa myös jollain
muulla toimintatavalla. Vaikka valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa ei
ole tapana suositella julkiselle vallalle vaihtoehtoisia yhteiskuntapolitiikan
malleja, joutuu tässä yhteydessä kuitenkin huomauttamaan, että valtiolla olisi
monia muita keinoja hoitaa vuokra-asuntopolitiikkaa kuin maksattamalla se
yksityisillä.    Näitä keinoja ei vain taloudellisista syistä haluta käyttää.

Valtiolla on oma vuotuinen talousarvionsa sekä suunnitelmia pitemmälle
aikavälille. Niin on yksityisilläkin, ja niitäkin olisi kunnioitettava. Vaikka
oikeuskirjallisuudessa on lähinnä vain hallintotoiminnan osalta käsitelty
mielivallan kieltoa, niin kielto ulottuu valtion koko toimintaan eikä
esimerkiksi yksityisten lakien ja sopimusten perusteella suorittamaan
taloudellisen toimintansa järjestämiseen ja suunnitteluun saisi puuttua
mielivaltaiselta tuntuvalla tavalla.

Olen pitänyt tarpeellisena puuttua edellä eräisiin yksittäisen oikeusnormin
tulkintaa laajempiin kysymyksiin, koska niiden kohdalla valittujen
peruskäsitysten tulisi heijastua myös yksittäisen oikeusnormin tulkinnassa.

Varsin harvoissa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevissa perus-
tuslakivaliokunnan tulkinnoissa on katsottu, että hallitusmuodon 5§:ää olisi
loukattu. HM 5§:n keskeinen lainsäätäjään kohdistuva sisältö on kielto asettaa
kansalaisia ja kansalaisryhmiä toisiaan edullisempaan tai epäedullisempaan
asemaan ilman yleisesti hyväksyttävää perustetta.

Kun ehdotettua lakia ei sovellettaisi, jos asunto tai talo on ennen lain
voimaantuloa vapautettu tai vapautunut aravalainsäädännön



mukaisista rajoituksista, niin eikö lainsäätäjä tässä tapauksessa kohtelisi
samanlaisessa asemassa olevia eri tavalla? Lainsäädännön muutoksella omistajat
jaetaan kahteen ryhmään, ja tällä jaolla on huomattava taloudellinen merkitys.
Tapaus on siinäkin suhteessa erityisen selvä, että kysymys on valtion
toimielinten vapaaehtoisesta toiminnasta asiassa, joka ei suinkaan ole tullut
odottamatta esille vaan jonka ongelmallisuus on ollut vuosikausia tiedossa.

Kyseessä ei ole pakko-otto, vaan vapaan käyttöoikeuden rajoittaminen.
Tuskinpa lienee epäilyä siitä, etteikö vuokrahuoneiston omistaminen ja
vuokralle antaminen lakien määräämin rajoituksin edelleen olisi joltain
kannalta katsottuna omaisuuden normaalia, kohtuullista ja järkevää käyttöä,
mutta tästä päättäminen kuuluu omistajalle eikä virkamiehelle tai
poliitikolle. Joka tapauksessa erilaiset rajoitukset ovat yhteisesti
sovittuina estäneet aikaisemmin omistajaa myymästä tai vuokraamasta ym.
omaisuuttaan markkinahintaan, ja niiden jatkaminen tuottaa omistajalle
heikomman tuoton omaisuudelle kuin vapailla markkinoilla ilman että omistaja
saisi tästä kompensaatiota.

Rajoituksista säädettäisiin lailla. Ne olisivat tarkkarajaisia:
ostajarajoitus, käyttörajoitus, käyttäjärajoitus.

Rajoituksille hyväksyttävää perustetta haettaessa voidaan lähteä jopa
hallitusmuodon l§:n 1 momentista, jonka mukaan maamme valtiosääntö edistää
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Tuntuu kuitenkin siltä, että tässä
tapauksessa sekä muutoksen kannattajat että sen vastustajat voivat perustella
kantaansa oikeudenmukaisuudella lähtien arvojen painotuksesta eri tavoin.
Palaan tähän asiaan tuonnempana.

Hallitusmuodon 15a§:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on
edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista
järjestämistä. Pohjoisessa ilmastossa asumiselle asetetaan aivan erityisiä
vaatimuksia, ja oikeus asuntoon on eräs tärkeimpiä sosiaalisia oikeuksia.
Oikeus asuntoon koskee paitsi asunnon saamista myös suojaa sen menettämistä
vastaan. Millä voimalla tämä uusi säännös hallitusmuodossa vaikuttaa muiden
perusoikeuksien ja nimenomaan omaisuusoikeuden tulkintaan?

Valmisteluasiakirjoissa esitetään yhtäältä, että tarkoituksena on korostaa
valtion ja kuntien velvollisuutta aktiivisin ja taloudellisia voimavaroja
edellyttävin toimin edistää asumisen oikeuden toteutumista. Toisaalta
hallituksen esityksessä 309/1993 s. 72 katsotaan, että sosiaaliset
perusoikeudet eivät voi olla yksinomaan julkisen vallan vastuulla, vaan myös
asumisen oikeuden tulee pääosin toteutua yksilöiden omatoimisuuden kautta.

Perusoikeuskomitea s.350 s. korostaa mielestäni aivan oikein asumisturvan
suojaa, millä tarkoitetaan sekä vuokra- että omistusasunnossa asuvien suojaa
asumisen päättymistä vastaan. Lähinnä valtion velvollisuutena olisi
lainsäädännön avulla huolehtia sekä vuokrasuhteessa että omistusasunnoissa
olevien ihmisten asumisen jatkuvuuden turvasta. Komitea viittaa kuitenkin vain
huoneenvuokralainsäädäntöön ja asunto-osakeyhtiölain säännöksiin.

Perusoikeuksia koskevaa hallituksen esitystä käsiteltäessä perus-
tuslakivaliokunta tähdensi mietinnössään 25/1994 vp ympäristövaliokunnan
lausuntoon viitaten kunnollisen asunnon erityismerkitystä perustavanlaatuisena
elämän ja toimeentulon kysymyksenä. Valtiovarainvaliokunta kiinnitti
lausunnossaan 2/1994 vp huomiota niihin



omatoimisuuden rajoituksiin, joita esimerkiksi työttömyys saattaa oiheuttaa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta halusi lausunnossaan 5/1994vp neljättä
momenttia 15a§ssä tulkittavaksi rinnan kolmannen momentin kanssa julkisen
vallan turvatessa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä edistettäessä
väestön terveyttä.

Kannanotoissa heijastuu heikkenevän taloudellisen tilanteen mukanaan
tuoma varovaisuus. Perusoikeuskomitean mukaisesti voidaan sanoa, että 4
momentti edistää eräänlaista välikategoriaa perusoikeussäännösten joukossa.
Kannanotoista on vaikea löytää perusteita sille ajatukselle, että valtiolla
olisi toimivalta ilman omaa taloudellista panostaan käyttää julkista valtaa
sopimusvelvoitteiden muuttamiseksi niin syvällisesti kuin hallituksen
esityksessä ehdotetaan.

Hyväksyttävä peruste hallituksen esitykselle on kuitenkin olemassa,
asunnon merkitys yksilön elämän kannalta on maamme yhteiskuntapolitiikassa
jatkuvasti aliarvioitu. Kysymystä on kuitenkin lähestytty ylhäältä päin,
esimerkiksi hallituksen esityksen mukaan esityksen perustana olevasta
työryhmän mietinnöstä ei ole pyydetty lausuntoja. Ehdotuksen hyväksyttävyys
lisääntyisi, jos selvästi ilmenisi, että neuvotteluissa omistajien tai
heidän edustajiensa kanssa ei ole päästy tuloksiin vaihtoehtoisia ratkaisuja
haettaessa.

Omaisuusoikeudet on Suomen perustuslaissa ja käytännössä suojattu
laajemmin ja selkeämmin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1 lisä-
pöytäkirjassa. Tuomioistuinkäytännöstä löytyy kuitenkin tapauksia, joista
saa osviittaa varsinkin suhteellisuusvaatimuksen kannalta. Ne löytyvät Matti
Pellonpään kirjasta (Euroopan ihmisoikeussopimus, Toinen painos 1996) sekä
Asbjorn Eiden, Catarina Krausen ja Allan Rosasin toimittamasta
kokoomateoksesta (Economic, Social and Cultural Rights, 1995).

1 lisäpöytäkirjan 1 artikla mm. julkituo jokaisen oikeuden nauttia
rauhassa omaisuudestaan sekä sisältää määräyksiä omaisuuden käytön
valvomisesta yleisen edun nimissä.

Tapauksessa Lithgow ym. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että
oikeus jonkinlaiseen korvaukseen on omaisuuden suojaan normaalitapauksissa
luonnostaan kuuluva piirre. Omaisuuden ottaminen maksamatta sen arvoon
nähden kohtuullista korvausta merkitsisi normaalisti suhteetonta
puuttumista, joka ei olisi oikeutettua. Korvauksella on saatava aikaan
oikeudenmukainen tasapaino (fair balance) yksityisen ja yleisen edun
välille. Näissä tapauksissa on ollut kysymys pakkolunastus- tai muuhun
lainsäädäntöön perustuvasta omaisuuden riistämisestä, mutta po.  ajattelu on
mutatis mutandis sovellettavissa myös muulla tavoin tapahtuvaan
omaisuusetuihin puuttumiseen. Tämä ilmenee useasti siteeratussa Sporrong ja
Lönnroth-tapauksessa, jossa kiinteistöjen omistajat eivät
viranomaispäätösten johdosta useiden vuosien aikana voineet käyttää
omaisuuttaan sopimusmääräyksen edellyttämällä tavalla.

Tapausta yksityiskohtaisemmin selostamatta on aihetta todeta, että
kyseessä olivat kiinteistöt Tukholmassa. Niihin oli myönnetty pakko-
lunastuslupa, johon liittyi rakennuskielto, 23 ja 25 vuotta tai 8 ja 12
vuotta. Pakkolunastusluvat, joiden vaikutusta rakennuskiellot lisäsivät,
rikkoivat vastakkaisten intressien punninnassa edellytettävää
suhteellisuusperiaatetta. Monilla muillakin tapauksilla olisi ehkä
merkitystä. Edellä



esitetyistä tapauksista saa joka tapauksessa sen käsityksen, että
omaisuudensuojan kannalta käytön valvonnan tai estämisen pituudella samoin
kuin korvauksen suorittamisella on merkitystä omaisuuden suojaan puuttumista
arvioitaessa.

Hakiessani oikeudenmukaista tasapainoa yksityisen ja julkisen edun
välille annan ensisijaisen merkityksen mielestäni periaatteellisesti
tärkeimmälle sopimusvapauden ja sopimuksissa pysymisen periaatteelle.
Kiinnitän huomiota myös siihen, että käyttö- ja luovutusrajoitusten
voimassaoloajan pidentäminen peräti kymmenellä vuodella on ajallisesti pitkä
aika kun sinä aikana ei suoriteta omistajalle taloudellisesta menetyksestä
korvausta. Toisaalta oikeus asuntoon, vaikka se on sosiaalisista oikeuksista
tärkeimpiä, on kirjoitettu perustuslain tekstiin hauraampana kuin sen
asiallinen merkitys edellyttäisi. Tulkinnalla ei ole soveliasta käydä
muuttamaan niitä sävytyksiä, jotka hallitusmuodon 15a§:n 4 momentille on
lainsäädäntömenettelyssä annettu.

Katson, että käyttö- ja luovutusrajoitusten voimassaoloajan pidentäminen
10 vuodella ei ole säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Rajoitusten voimassaoloaikaa voidaan pidentää tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä muutamalla vuodella lakiehdotuksen
asuntopoliittisen merkityksen takia.  Päätökseen olisi kuitenkin lisättävä
toivomusponsi, jossa edellytetään hallituksen tutkimuksin, neuvotteluin,
sovitteluin ym. tavoin huolehtivan siitä, että rajoitusten voimassaoloa ei
saadun lisäajan jälkeen olisi tarpeen jatkaa.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1997






