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Eduskunnan ympäristövaliokunta 
 
 
 

Asuntokiinteistö-ja rakennuttajaliitto ASRA ry lausuu hallituksen esityksestä HE 143/2003 vp laeiksi 
aravarajoituslain l§:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 
muuttamisesta seuraavaa. 
 

Hallitusohjelman mukaan "turvataan yleishyödyllisyysperiaatteiden mukaan toimivien yhteisöjen edellytykset 
toimia pitkäjänteisesti ja vakavaraisesti". Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyisen tiukan aravarajoitus- ja 
yleishyödyllisyyssäätelyn lieventämistä. Asiaa selvittämään on ympäristöministeriön toimesta perustettu 
työryhmä, jonka tehtävänä on vuoden loppuun mennessä ehdottaa miten nykyistä lainsäädäntöä tulisi muuttaa 
ja mihin muihin toimenpiteisiin olisi tarpeellista ryhtyä. 
 

Hallituksen esityksessä HE 143/2003 ehdotetaan luovutusrajoitusten ulottamista koskemaan myös sellaisia 
omistajayhteisön osakkeiden tai osuuksien luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena rajoitusten alaisten 
asuntojen luovuttaminen. Esitys kiristää yleishyödyllisyysrajoituksia ja vaikeuttaa siten yleishyödyllisten 
yhteisöjen edellytyksiä toimia pitkäjänteisesti ja vakavaraisesti. 
 

Lakiesityksessä esitetty tapa ulottaa arava- ja korkotukiasuntojen luovutus- ym. säätely koskemaan myös 
omistajayhteisön osakkeiden tai osuuksien hinnoittelua on ASRA:n mielestä liian tulkinnanvarainen. Ei ole 
selvää mitä tarkoitetaan tosiasiallisella luovutuksella ja kuinka "ylös" omistajaket-jussa säätely ulottuisi. Ei ole 
myöskään selvää kuinka omistajayhteisön hinta määritellään ja mikä viranomainen hinnan hyväksyy. 
 

Omistajayhteisöiden hintaa määriteltäessä on otettava huomioon yhteisön mahdollisesti harjoittama 
rakennuttamistoiminta, vapaarahoitteinen vuokra-ja omistusasuntotuotanto ja -omistaminen, isän-
nöintitoiminta, emoyhteisön palveluksessa olevan henkilöstön osaaminen, yhtiön brandi, omistuksessa oleva 
tonttivaranto ja maaomaisuus jne. Kun omistajayhteisön osakkeita mahdollisesti myydään, pääomia hankitaan 
suunnatuilla osakeanneilla tai yhteisö ostaa aravataloja, pitää omistajilla olla varmuus siitä, että 
hinnoittelupäätökset ovat kestäviä. Jo sellaisen mahdollisuudenkin olemassa olo, että joku viranomainen 
myöhemmin voisi katsoa emoyhteisön osakkeiden ja osuuksien hinnoittelun olleen "väärän", tekee 
emoyhteisön suunnitelmallisen toiminnan mahdottomaksi nostaen esimerkiksi rahoituskustannuksia ja 
vaikeuttaen omistuspohjan laajentamista. 
 

ASRA katsoo, että aravarajoituslakia ei ole perusteltua muuttaa hallituksen esittämällä tavalla. 
 

Asuntokiinteistö-ja rakermuttajaliitto ASRA ry:n puolesta. 
Kunnioittavasti 
 
 

Timo Heinonen 
Toiminnanjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERUSTUSLAKJOVALIOKUNNALLE 
 
 

Professori Juha Karhu Lapin 
yliopisto 
 

Asia: Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 143 /2003 vp.) 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

Aravarajoituslakiin sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin 
sisältyvät säännökset siitä, että mainittuja lakeja sovelletaan vuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen 
luovutukseen. Hallituksen esityksen mukaan luovutusrajoitusten tarkoituksena on varmistaa, että valtion 
tukemat vuokra-asunnot säilyvät sosiaalisin perustein valittavien asukkaiden vuokra-asuntoina ja niiden 
vuokrat pysyvät kohtuullisina. 
 

Aravarajoituslain 1 §:n mukaan 
"Tätä lakia sovelletaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käyttöön ja luovuttamiseen 
sekä aravavuokra-asuntojen omaksilunastamiseen." 

 

Vastaavan sisältöinen säännös sisältyy myös vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 
annettuun säännökseen. Lisäksi tuon lain säännökset vuokra-asuntojen ja vuokratalojen luovutuksensaajasta ja 
-hinnasta koskevat asuntojen ja talojen luovutuksen lisäksi niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
luovutusta. 
 

Nyt ehdotetun muutoksen taustana on se, että mainituissa säännöksissä ei ole erityistä mainintaa asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön omistajayhteisön osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta. Tämä johtaa ongelmaan siitä, 
koskevatko luovutusrajoitukset myös näitä luovutustoimia. 
 

Varallisuusoikeuden periaatteet kattavat laajasti taloudellisen toiminnan eri alueita. Alueesta riippuen nämä 
periaatteet saavat toimintakenttäänsä tarkemmin sovitettuja ilmaisuja. Osakeyhtiöoikeudessa on osaksi 
osakkeenomistajan varallisuusasemaa turvaava mutta osaksi myös yleistä pääoman tehokasta liikkuvuutta 
edistävä periaate osakkeen vapaasta luovutettavuudesta. Tämän periaatteen sisältönä on minimoida erilaisista 
yhtiön sisäisistä järjestelyistä tai osakkeenomistajien keskinäisistä sitoumuksista aiheutuvat osakkeen 
luovuttamisen rajoitusten oikeudelliset vaikutukset. Osa luovutusrajoituksista tulee kokonaan tehottomiksi. 
Lisäksi periaatteesta voidaan johtaa tulkintaohje siitä, että luovutusrajoitusta merkitsevälle sitoumukselle tai 
järjestelylle on pyrittävä antamaan mahdollisimman vähän osakkeen vapaata luovutettavuutta heikentävä 
sisältö. 
 

Toisaalta varallisuusoikeudessa on myös vahva pyrkimys arvioida erilaisia toimia ja järjestelyjä niiden 
todellisen luonteen ja tosiasiallisten seurausten mukaisesti. Tätä ajattelutapaa edustavat esimerkiksi toimijan 
toimien vastuuoikeudellisten seuraamusten laajentaminen läheispiiriin ja keinotekoisten 
varallisuusjäriestelyjen sivuuttaminen konkurssissa ja ulosotossa. Liiketoiminnan vaatima ennakoitavuus ja 
oikeussuhteiden pysyvyys merkitsee kuitenkin sitä, että toimien ja 
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järjestelyjen todelliselle luonteelle ja tosiasiallisille seurauksille perustuville linjauksille on oltava kestävät 
perusteet. 
 



 

Esitetty tausta selittää sen, minkä vuoksi aravarajoituslain tai vuokra-asuntolainojen ja 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain soveltaminen omistajayhteisöjen osakkeiden luovutukseen 
ei ole oikeudellisesti selvää. Kun tällainen epäselvyys voi muodostua haitaksi kestävälle pohjalle tehtävälle 
taloudelliselle päätöksenteolle, on jo tältä yleisen varallisuusoikeuden kannalta perusteita selkeyttää oikeustila 
lainmuutoksilla. 
 
 

2. Ehdotetun muutoksen arviointi perusoikeusnäkökulmasta 
 

Ehdotuksilla on vaikutusta omistajayhteisöjen osakkeita tai osuuksia omistavien tahojen 
perustuslain 15 §:ssä säädettyyn omaisuudensuojaan. Lisäksi ehdotuksella on merkitystä 
perustuslain 19.4 §:ssä säädetyn asumisperusoikeuden toteuttamisen kannalta. 
 

Keskeisin arviointi liittyy ehdotuksen merkitsemän omaisuudensuojan rajoituksen suhteellisuuteen. 
 

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että valtion asuntopoliittisella tuella toteutetut asunnot säilyvät 
sellaisen omistajan hallinnassa, joka vuokraa niitä sosiaalisin perustein. Tätä on, myös ottaen huomioon 
perustuslain 19.4 §:n säännöksen, pidettävä tärkeänä ja hyväksyttävänä yhteiskunnallisena syynä. Ehdotuksen 
tavoitetta näyttäisi olevan vaikeaa saavuttaa muilla keinoilla. 
 

Ehdotetut muutokset rajoittavat omistajayhteisöjen osakkeita tai osuuksia omistavien tahojen mahdollisuuksia 
saada osakkeistaan tai osuuksistaan korkein mahdollinen hinta markkinoilla. Tämä johtuu siitä, että 
luovutusrajoitukset tosiasiassa vaikuttavat mahdollisten ostajien liiketaloudelliseen harkintaan ja osakkeen 
hinnan täysin vapaaseen määräytymiseen. Omistajayhteisöjen osakkeet ja osuudet ovat kuitenkin osa 
laajempaa erityistä järjestelyä. Tämän erityisluonteen vuoksi osakkeeseen varallisuusarvona normaalisti 
liittyvät ja osakkeen vapaata luovutettavuutta turvaavat oikeudelliset perusteet eivät sovellu erityisen vahvasti 
tähän tilanteeseen. 
 

Perustuslakivaliokunta on erityisesti sopimusten pysyvyyden suojaa arvioidessaan antanut merkitystä 
oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamiselle taloudellisissa asioissa (esim. PeVL 48/1998 vp ja Pe 
VL 45/2002 vp). Kun otetaan huomioon nyt arvioinnin kohteena olevan osakkeiden omistukseen liittyvät 
erityisjärjestelyt, on nähdäkseni perusteltua soveltaa samaa arvioinnin näkökulmaa. Tältä kannalta 
luovutusrajoitusten ulottaminen myös omistajayhteisöjen osakkeiden ja osuuksien tietyntyyppisiin 
luovutuksiin! ei ole näitä osakkeita tai osuuksia omistaville tahoille odottamaton, uusi tai yllätyksellinen 
seikka. 
 

Suhteellisuuden kannalta on vielä merkityksellistä se, että luovutusrajoituksia ei sovellettaisi kaikenlaiseen 
omistajayhteisöjen osakkeilla ja osuuksilla käytävään kauppaan. Soveltaminen rajoitetaan vain sellaisiin 
oikeustoimiin, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on rajoitusten alaisten asuntojen tai talojen luovuttaminen. 
Tällöin pidetään erityisesti silmällä omistajayhteisöjen koko osakekannan kauppoja. Soveltaminen edellyttää 
lisäksi sitä, että luovutuksensaaja tiesi tai hänen piti tietää oikeustoimen tosiasiallisesta tarkoituksesta. Näillä 
edellytyksillä supistetaan niitä vaikutuksia, joita luovutusrajoituksilla on osakkeenomistajan 
omaisuudensuojaan. 
 

Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta ehdotuksiin liittyy vähäisiä pulmia, vaikka ehdotettu muutos 
pääosin selkeyttääkin nykyistä oikeustilaa ilman, että aineelliseen oikeuteen tuodaan mitään olennaisesti uutta. 
Hallituksen esityksessä (s. 2) kirjoitetaan: 

"Jotta rajoituksia voitaisiin soveltaa, edellytetään lisäksi, että luovutuksensaaja tiettä, että 
kyseessä on tosiasiallisesti asuntojen luovutus". 

 

Lakitekstissä vastaava edellytys on kuitenkin muodossa 



 

"... jos luovutuksensaaja tietää tai hänen pitäisi tietää oikeustoimen tosiasiallisesta 
tarkoituksesta". 

 

Lakitekstissä käytetty ilmaus merkitsee oikeudellisesti laajempaa soveltamisalaa kuin perusteluissa käytetty. 
"Piti tietää" -tilanteita on enemmän kuin "tietää" -tilanteita. Tämä ero on myös käytännöllisesti merkittävä, 
sillä "tietämisen" näyttäminen tuomioistuimessa vaatii enemmän kuin "piti tietää" -edellytyksen. Toisaalta 
varallisuusoikeudessa hyvin usein rinnastetaan tietämiseen "piti tietää", joten tässä suhteessa ero ei ole kovin 
merkittävä. Lisäksi on vahvat oikeuspoliittiset perusteet rinnastaa nämä tilanteet toisiinsa, koska 
tietämättömyys monesti perustuu sellaiseen laiminlyöntiin ottaa selvää, jota ei ole perusteltua kohdella 
tietamistilanteita lievemmin. 
 

Toinen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden pulma liittyy tosiasiallisen tarkoituksen määrittelemiseen. Tämä 
ajankohtaistuu erityisesti silloin kun luovutuksen kohteena on huomattava osa omistajayhteisön osakkeista 
mutta ei kuitenkaan koko osakekanta ta» yksinään määräysvallan tuottavat osakkeet. Ehdotuksen tavoite on 
kuitenkin selkeä ja se toiminee käytännön ongelmatilanteissa apuna säännöstä tulkittaessa. 
 
 

Yhteenvetonani totean, että lakiehdotuksiin sisältyvälle omaisuudensuojan rajoittumiselle on hyväksyttävät 
perusteet. 

 
 

Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 27.11.2003 klo 1030 
 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys 143/2003 vp laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja 

asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys otsikossa mainittujen lakien ja siten niihin sisältyvien omaisuuden 

luovutus- ja käyttörajoitusten soveltamisalan laajennuksesta koskemaan arava-korkotuki vuokra-asuntojen ja -

talojen sekä niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden nimenomaisten luovutusten ohella myös kaikkia muita 



 

sellaisia oikeustoimia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on tällaisten asuntojen tai talojen luovuttaminen, jos 

luovutuksensaaja tietää tai hänen pitäisi tietää oikeustoimen tällaisesta tosiasiallisesta tarkoituksesta. Sen sijaan 

itse rajoitusten sisältöön tai kestoon ei tässä yhteydessä ehdoteta muutoksia. Ehdotuksen taustalla on esityksen 

mukaan se, että nykysääntelyn valossa on ollut epäselvyyttä siitä, soveltuvatko ko. lakien mukaiset 

rajoitussäännökset myös asunto- tai kiinteistöyhtiön omistajayhteisön (ns. holding-yhtiön) osakkeiden tai 

osuuksien luovutuksiin, vaikka tällaiset luovutukset saattavat joissakin tilanteissa rinnastua asuntojen tai niiden 

hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksiin. Esityksen mukaan ko. lakien ja niiden mukaisten rajoitusten 

soveltuminen myös tällaisiin tilanteisiin olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, jotta voidaan varmistaa, että 

valtion tukemat vuokra-asunnot säilyvät sellaisten omistajien hallinnassa, jotka vuokraavat niitä sosiaalisin 

perustein tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin Kokonaisuutena 

ottaen esityksessä näyttäisi siis olevan kysymys lähinnä nykyistä oikeustilaa selventävästä ehdotulpesta, jolla 

pyritään varmistamaan, että kyseiset lait soveltuvat yhdenmukaisesti kaikkiin laeissa alunperinkin 

tarkoitettuihin luovutustoimiin niiden muodosta riippumatta. 
 
 

Esityksen arvioinnin taustaksi on syytä todeta, että alunperin arava-/korkotuettujen asuntojen/talojen luovutus- 

ja käyttörajoitukset on asetettu perustuslakivaliokuntaa kuulematta Valiokunta on kuitenkin joutunut 

muutamaan otteeseen tutkimaan niiden perustuslainmukaisuutta ja erityisesti suhdetta omaisuuden 

perustuslainsuojaan (HM 12 §) sellaisissa yhteyksissä, joissa ko. rajoituksia ensin pidennettiin kymmenellä 

vuodella (PeVL 17/1997 vp)ja sittemmin kun määriteltiin lailla, millaiset yleishyödylliset yhteisöt ovat 

oikeutettuja ko asuntojen vuokraustoimintaa harjoittamaan (PeVL 48/1998 vp). Kummallakin kerralla 

valiokunta piti ehdotettuja sääntelyjä perustuslainmukaisina. Vuoden 1997 lausunnossa valiokunta tosin 

edellytti lakiehdotusta täydennettäväksi omaisuudensuojasyistä niin, että ko. rajoituksista tuli myöntää 

vapautus sellaisissa tilanteissa, joissa ne loukkaisivat omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulli-

seen ja järkevään käyttöön (PeVL 17/1997, ks. myös ko. lain 3.1 §). 
 

Perustuslakivaliokunnan edellä mainittujen lausuntojen ja niiden perustelujen valossa on nähdäkseni selvää, 

ettei nyt käsiteltävänä oleva ehdotus voine olla erityisen ongelmallinen PL 15 §:ssä nykyisin turvatun 

omaisuudensuojan kannalta. Verrattuna esimerkiksi rajoitusten voimassaoloajan pidentämiseen kymmenellä 

vuodella, voidaan nyt ehdotettua sanonnallista tarkistusta pitää varsin vähämerkityksisenä muutoksena, jolla 

oikeastaan vain pyritään tarkentamaan sääntelyä niin, että kyseiset valiokunnan perustuslainmukaisina pitämät 

rajoitukset soveltuvat yhtäläisellä tavalla kaikkiin alunperinkin tarkoitettuihin luottotilanteisiin. Näin ollen olen 



 

valmis yhtymään siihen esityksen säätämisjärjestysperusteluistakin ilmenevään käsitykseen, ettei ehdotus ole 

ongelmallinen perustuslain kannalta. 
Ls/PeV/HE 143/2003/1S 
 
 

Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosa on vähän vaikeaselkoinen. 
Perusteluissa ei juurikaan tehdä selkoa siitä, millaisia vaikutuksia esityksellä on 
sopimussuhteisiin tai omistusoikeuteen. Perusteluista päätellen kysymyksessä on 
itse asiassa voimassa olevien kahden lain tulkinnan selkeyttäminen. Perustelujen 
mukaan aravarajoituslain ja asuntokorkotukilain säännökset "eivät sanamuotonsa 
mukaan koske asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön omistajayhteisön (niin sanotun 
holding-yhtiön) osakkeiden tai osuuksien luovutusta. Käytännössä on ollut 
epäselvyyttä siitä, tulisiko säännöksiä soveltaa myös tällaisten yhtiöiden 
luovuttamiseen". Näyttää siis siltä, että muutettavaksi ehdotettujen lakien 
tarkoituksen kiertämisen estämiseksi on tarpeen lisäsäännöksiä. 

Kysymyksessä olevilla laeilla turvataan ns. sosiaalista asuntotuotantoa ja sitä 
kautta asumista. Lain tavoite tahdotaan varmistaa arava-asuntotuotannon osalta 
laajentamalla lain soveltamisalaa eli kieltoja "kaikkiin oikeustoimiin”. 
Aravarajoituslaki sisältää erinäisiä säännöstöjä luovutustoimien mitättömyydestä, 
yhtiöjärjestyksen määräysten tehottomuudesta jne. Ilmeisesti muutoslaki vain 
varmistaa, että aravalainojen käyttötarkoitus säilyy vaikka ylläpitäjäyhteisö/yhtiö 
siirtyy toiseen omistukseen. 

Lain vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 
(29.6.2001/604) 14 §:ssä säädetään korkotukivuokra-asunnon tai sellaisen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta ja 15 §:ssä luovutushinnasta. 
Uudessa 15 a §:ssä säännöstöt ulotetaan koskemaan " kaikkia oikeustoimia". 

Hallituksen esityksessä tarkoitetut yhtiömuodot, osakkuussuhteet ja oi-
keussuhteet asukkaiden, ja erityyppisten omistajien kesken edustavat minulle 
kokonaan vierasta oikeusalaa. Joudun sen vuoksi esittämään joitakin epämääräisiä 
oletuksia, joiden pohjalta valtiosääntöoikeudellisia ongelmia voi arvioida 
perusteellisemmin. 

Lähtökohta näyttäisi olevan se, että tuleva holding-yhtiön omistaja joutuu 
säädettyjen rajoitusten piiriin, joskin tietyssä mielessä välillisesti. Hänen tai 
yhtiöostajan oikeuksia rajoittavat nyt muutettavien lakien nykyisin jo voimassa 
olevat säännökset. 

Ymmärrän hallituksen esityksen jälkeisen oikeustilan seuraavaksi: ne 
henkilöt, jotka asuvat aravataloissa omistajan tai vuokralaisen oikeuksin sekä 
asukkaat asumisoikeustaloissa jäävät uusien säännösten vaikutuksen ulkopuolelle 
sikäli, ettei heidän omistusoikeuteensa tai asumis- tahi vuokraoikeuteensa kosketa. 
Toisin sanoen laki koskisi vain niihin liittyviä osakkeita omistavia 
yhtiöitä ja niiden omistusoikeuden saajia oikeustoimen tai saannon muotoon 
katsomatta. 



 

Toiseksi olen ymmärtänyt, etteivät uusien lakien säännökset ole taannehtivia. 
Toisin sanoen ne eivät koske luovutuksia, jotka on tehty ennen nyt käsillä olevaa 
lainsäädäntöä. Toisin sanoen lakien tavoitteet voitaisiin toteuttaa tuomioistuimessa 
pelkällä (nykylakien sanamuotoja ehkä laajentavalla) tulkinnalla. 

Näiden edellytysten valossa valtiosääntöoikeudellisesti merkitseväksi seikaksi 
näyttäisi tulevan vain se - mikä säätämisjärjestysjaksossa sanotaan -että nykyisiä 
lakeja ei voida kiertää. Toisin sanoen lait eivät säätäisi uusia taloudellisia velvoitteita 
kenellekään, eikä laeista myöskään aiheutuisi osakkeiden tai kiinteän omaisuuden 
arvonmenetyksiä ja arvonalennuksia joitakin teoreettisia spekulaatio-odotuksia 
ehkä lukuunottamatta. Rajoitukset pysyvät alkuperäisten lakien mukaisina 
voimassa ja raukeavat vähitellen alkuperäisten lakien säätämällä tavalla. 

PeL 15 §.ssä säädetyn omaisuudensuojan tulkinta on viimevuosina vähitellen 
kehittynyt ja muuttunut. Nyt käsillä olevan tilanteen kannalta pidän merkittävinä 
vuoden 2002 valtiopäivien kolmea lausuntoa, joiden perussisällöksi tiivistän 
seuraavan: 

-PeL 15 §:ssä säädetty omaisuudensuoja on säädetty lakivarauksitta. 
Omaisuudensuojaa on siten tulkittava perusoikeuksien yleisten rajoituslausek-
keiden mukaisesti; 

-oikeushenkilöiden omaisuudensuojan rakenne on se, että suoja tarkoittaa 
aitoja omistaja-osakkaita. Se omistaja-osakas, jonka omaisuudensuojan riskistä on 
kysymys, on voitava identifioida; 

-vaikka sopimusvapautta ei perustuslaissa mainitakaan, se on johdettavissa 
omaisuudensuojasta varallisuusarvoisia sopimuksia ja muita oikeustoimia koskien. 
Sopimusvapaus ei merkitse ehdotonta sopimussuhteeseen puut-tumiskieltoa. 
Toisaalta vanhastaan on ajateltu, että sopimuksentekoaikaan lain mukaisien 
sopimusten sisältö on suojattu ainakin sikäli, että tuntuva muutos jomman 
kumman (tai jonkin) sopijapuolen vahingoksi saattaa olla omaisuudensuojan 
vastainen sopimusvapauden taannehtiva rajoitus. Edellä vhtatuissa kolmessa 
perustuslakivaliokunnan ratkaisussa tätä ajattelutapaa on tarkennettu entisestään: 

- - sopimussuhteille taataan tietty pysyvyys. Eurooppa-oikeudesta ja 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimuksen omaisuudensuojaliitteen 
tulkinnoista tuttu periaate on otettu käyttöön. Lainsäätäjä on velvollinen kun-
nioittamaan sopijapuolten "oikeutettuja odotuksia". 

Viimeisimmässä lausunnossa tätä alleviivattiin erityisen vaikuttavana 
seikkana asumiseen liittyvien sopimusten yhteydessä. Toisin sanoen kansalaiset 
voivat odottaa, että taannehtivilla laeilla ei muuteta epäedulliseen suuntaan sellaisen 
sopimuksen sisältöä, joka on ollut laillinen eli lainsäädännön mukainen sopimuksen 
tekemisen aikana. Jos tällaisia sopimustyyppejä koskevia lakeja säädetään, tulisi siis 
käyttää siirtymäsäännöksiä, jotka pysyttävät 
entisellään olemassa olevat sopimukset, ja vain uudet saman tyypin sopimukset 
joutuisivat uuden kohtelun alaiseksi. 

Kun edellä kuvattua ja luonnehdittua omaisuudensuojakonstruktiota tar-
kastellaan hallituksen esitystä vasten, ei näyttäisi olevan estettä käyttää tavallista 
lainsäätämisjärjestystä. Kenenkään omaisuuteen ei kosketa. Lisäksi en ainakaan 
osannut lukea hallituksen esityksestä edes sitä, että olemassa oleviin sopimuksiin tai 
oikeussuhteisiin puututtaisiin. Kysymyksessä näyttää olevan perimmältään lain 



 

tulkintaa varmistava periaate. Ne osapuolet, yksityiset tai oikeushenkilöt, jotka 
toimivat laeissa tarkoitetuilla asuntomarkkinoilla, tietävät uuden lainsäädännön 
sisällön ja tavoitteet. 

Mahdollisten osakesiirtojen tapauksessa saaja tietää lainsäädännöstä ja siitä, 
että rajoitukset pysyvät voimassa (pykälien soveltamisalamääre,2 § ja 15 a §): 
"luovutuksen saaja tietää tai hänen pitäisi tietää oikeustoimien tosiasiallisesta 
tarkoituksesta". Tuo säännös on suomalaiseen oikeustoimioppiin vakiintunut. 
Sanonta "pitäisi tietää" viittaa siihen, että osakemarkkinakoke-musta omaavilta 
henkilöiltä edellytetään laajemmat tiedot kuin maallikoilta. 

Kun omaisuuteen tai oikeus-ja sopimussuhteisiin ei suoranaisesti puututa, ei 
perusoikeusjärjestelmän yleisiä soveltamisoppeja ole syytä pohtia tässä yhteydessä 
laajemmalta. 

Katson siis, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003 
 
 

Ilkka Saraviita 



 

 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2003 vp 
 

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n 
sekä vuokra-asuntolainojen ja asumis-
oikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 
muuttamisesta 

 

Ympäristövaliokunnalle 
 
 

LUONNOS 02.12.2003 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi 

aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 

annetun lain muuttamisesta (HE 143/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ym-

päristövaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto ympäristövaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio, ympäristöministeriö 

- kehitysjohtaja Jouko Heino, VVO-Yhtymä Oyj 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Ilkka Saraviita. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 
 

PeVL */2003 vp — HE 143/2003 vp 

Pe-l/P ' t f /afitä-Vf/ A  
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—        Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan aravarajoituslakia sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-

talolainojen korkotuesta annettua lakia muutettaviksi siten, että asuntojen ja niiden hal-

lintaan oikeuttavien osakkeiden luovutusrajoitukset koskisivat myös sellaisia omistaja-

yhteisöjen osakkeiden tai osuuksien luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on 

rajoitusten alaisten asuntojen luovuttaminen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslaissa 15 §:ssä 

turvatun omaisuudensuojan kannalta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan 

lausunnon pyytämistä suotavana. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Aravavuokrataloja ja -asuntoja sekä korkovuokrataloja ja -asuntoja nykyisin koskevat 

luovutusrajoitukset ulottuvat ehdotettujen lainmuutosten perusteella myös tällaisten talojen 

ja asuntojen omistajayhteisöihin. Tarkoitus on varmistaa, että valtion tukemat vuokra-

asunnot säilyvät sosiaalisin perustein valittavien asukkaiden vuokra-asuntoina ja niiden 

vuokrat pysyvät kohtuullisina sellaisessakin tapauksessa, että omistajayhteisön koko 

osakekanta tai kaikki osuudet luovutetaan samanaikaisesti samalle luovutuk- 
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sensaajalle ja luovutuksen tarkoituksena on asuntokannan siirtäminen omistajalta toiselle. 

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuu-

densuojan kannalta. Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät, viime 

kädessä perustuslain 19 §:n 4 momenttiin tukeutuvat perusteet. Lainsäädännön sel-

keyttäminen ehdotetulla tavalla on perusteltua myös yleisen varallisuusoikeuden näkö-

kulmasta. Sääntely koskee vain sellaisia oikeustoimia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena 

on rajoitusten alaisten talojen tai asuntojen luovuttaminen. Sääntely ei muodostu 

omistajayhteisöille kohtuuttomaksi. Sääntely on riittävän täsmällistä. 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 

Helsingissä päivänä joulukuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Anne Huotari /vas 
Roger Jansson Ix 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Salonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


