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omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi 

 
 
Esityksessä ehdotetaan, että arava-ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan sekä 
omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteet nostetaan valtioneuvoston asetuksesta 
asianomaisiin lainoitusta koskeviin lakeihin. Asukasvalinnan ja tuen myöntämisen perusteista 
säädetään nykyisin valtioneuvoston asetuksella laissa olevan yleisluonteisen valtuutuksen nojalla. 
Perusteet ovat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Perussäännösten sisältyessä lakiin 
asetuksenantovaltuudet on mahdollista muotoilla perustuslain ja sen tulkintakäytännön 
edellyttämällä tavalla riittävän täsmällisiksi ja tarkkarajaisiksi. 
 
Samassa yhteydessä vuokra-ja osaomistusasuntoja koskevaan asukasvalintasäännöstöön 
ehdotetaan lisäkriteeriksi kunnan jäsenyyttä. Jos hakijoita samaan asuntoon on useita ja he ovat 
asukasvalintaperusteiden kannalta kokonaisuutena arvioiden samassa asemassa, etusijalle 
voitaisiin asettaa oman kunnan jäsen. Lisäperuste koskisi vain kunnan omistamia arava- ja 
korkotukiasuntoja. Tarkoituksena on mahdollistaa asukasvalinnassa sovelletun ja 
viranomaisohjeistuksessa hyväksytyn käytännön jatkuminen eli kunnan jäsenyys voitaisiin 
jatkossakin ottaa huomioon asetettaessa etusijajärjestykseen asukasvalintaperusteiden mukaan 
tasavertaisia hakijoita. Apulaisoikeusasiamies on puuttunut hänelle tehtyjen kantelujen johdosta 
käytäntöön, koska siitä ei ole mainintaa voimassa olevassa asukasvalintasäännöstössä. 
 
Esityksestä on kunnan jäsenyyttä koskevin osin päädytty pyytämään perustuslakivaliokunnan 
lausuntoa, koska kunnan jäsenyyden perusteella erilaiseen asemaan asettaminen sivuaa 
perustuslaissa säädettyä yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta ja oikeutta valita asuinpaikkansa. 
 
Perustuslaissa turvattu kunnallinen itsehallinto ja kunnan tehtävien kohdistuminen ensisijaisesti 
oman kunnan jäseniin puoltavat kunnan jäsenyyden lisäämistä asukasvalintasäännöstöön. Myös 
asunto-olojen kehittämisestä annetussa laissa kunnan tehtäväksi on säädetty nimenomaan kunnan 
jäsenten asuinolojen edistäminen. 
 
Arava-ja korkotukiasunnot ovat osa perustuslaissa julkiselle vallalle säädetyn asumisen 
edistämistehtävän toteuttamista. Kunnilla on keskeinen rooli tämän tehtävän suorittamisessa. 
Viimesijainen toteuttamis-ja edistämisvastuu asumisen perusoikeudesta on kuitenkin valtiolla. 
Kunnallisesta itsehallinnosta ja kunnan omiin jäseniin 

kohdistuvasta tehtäväkentästä johtuen toimiva asumisen tukijärjestelmä edellyttää, että kunnan omistamien 
asuntojen kohdalla kuntalaisuus voidaan ottaa huomioon. 
 
Kunnan jäsenyyden huomioon ottaminen on esityksessä rajattu vain niihin tapauksiin, joissa hakijat ovat 
varsinaisten asukasvalintaperusteiden kannalta samassa asemassa. Ehdotetun säännöksen nojalla ei voitaisi 
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ohittaa sosiaalisia asukasvalintaperusteita eikä siten kiireellisemmässä asunnon tarpeessa olevaa hakijaa. 
Myöskään säännös ei mahdollistaisi ulkokuntalaisen hakijan syrjivää torjumista. Lisäksi säännös olisi rajattu 
vain kunnan omistamiin asuntoihin, joten tarjolla olisi edelleen myös arava-ja korkotukiasuntoja, joiden 
asukasvalinnassa kunnan jäsenyydellä ei olisi merkitystä. 
 
Asuinpaikkaan perustuvalle erottelulle on siten viime kädessä kunnalliseen itsehallintoon palautuva 
hyväksyttävä syy eikä ehdotettu lisäkriteeri rajatussa muodossaan vaarantaisi asuinpaikan valinnan vapauden 
toteutumista. 
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lainsäädännöksi 
 
 
 
 
 

LAUSUNTO 
 
Esityksen tausta 
 
Esityksen tarkoituksena on (1) nostaa valtion tukemien vuokra- ja osaomis-
tusasuntojen asukasvalinnan perusteita koskevat säännökset lain tasolle ja (2) 
täydentää asukasvalinnan perusteita sisällöllisesti siten, että vuokra-asunnot 
omistavan kunnan jäsenyys voitaisiin ottaa huomioon silloin, kun useat hakijat ovat 
varsinaisten asukasvalintaperusteiden mukaan tasavertaisessa asemassa. 
 
Asukasvalintaperusteiden sisällön täydentäminen liittyy päätöksiini 29.12.2004 (dnro 
1183/4/03) ja 22.6.2005 (2279/4/04), joissa totesin, että hakijan kuntalai-suus ei ole 
laillinen asukasvalintaperuste aravavuokra-asuntoihin. 
 
Säädöstason nosto 
 
Mainituissa asukasvalintaperusteiden sisältöä koskevissa ratkaisuissa en puuttunut 
perusteiden säädöstasoon. Valintaperusteiden siirtäminen lakitasolle on kuitenkin 
hyvin perusteltua. Perustuslain 80 §:n 1 momenttiin liittyvien näkökohtien lisäksi 
säädöstason nostolla on haluttu korostaa asukasvalintaperusteiden noudattamista ja 
siten varmistaa sosiaalisen asuntotuotannon tuen kohdistuminen sitä tarvitseville. 
Lakitasoisella norminannolla on myös pyritty selkeyttämään asu-kasvalintaperusteita. 
 
Kunnan jäsenyys asukasvalintaperusteissa 
 
Perustuslain 9 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. 
Asuinpaikan valinnanvapaudesta seuraa, että asuinpaikkaan perustuva erottelu 
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voi olla myös perustuslain 6 §:n yleisen yhdenvertaisuussäännöksen ja syrjintä-
kiellon vastaista. Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää 
jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. 
 
Kunnalle ei ole nimenomaisesti säädetty velvollisuutta edistää jokaisen eli myös 
muiden kuin omien jäsentensä oikeutta asumiseen tai jokaisen oikeutta valita 
asuinpaikkansa. Kunta voikin asettaa omat jäsenensä etusijalle valittaessa asuk-
kaita sellaisiin kunnan asuntoihin, joiden asukasvalintaa ei sääntele mikään lakiin 
perustuva normisto. Kunta voi myös itsehallintonsa nojalla päättää, minkälaista 
asuntokantaa se hankkii ja kuinka se rahoittaa vuokra-asuntonsa. Jos kunta on it-
sehallintonsa nojalla päättänyt hankkia aravavuokra-asuntoja, kunta on sidottu niitä 
koskevaan, esimerkiksi asukasvalinnan perusteita koskevaan lakisääteiseen 
normistoon. 
 
Valtiolla puolestaan on perustuslain 22 §:n mukainen velvollisuus edistää jokaisen 
oikeutta asuntoon ja turvata asuinpaikan valinnanvapauden toteutuminen. Arava-ja 
korkotukilainsäädännössä on kysymys nimenomaan valtion tuen käytöstä ja 
kohdentamisesta. 
 
Tuki on tarkoitettu kohdentaa sellaisille ihmisille, jotka eivät ilman valtion tukea 
kykene järjestämään asumistaan. Tämän ihmisryhmän kannalta asuinpaikan va-
linnan vapaus voi toteutua vain, jos heillä on mahdollisuus saada aravavuokra-
asunto haluamaltaan paikkakunnalta. Tämän ihmisryhmän kannalta kunnan jä-
senyyden nostaminen asukasvalintaperusteisiin ei turvaa asuinpaikan valinnan-
vapauden toteutumista, vaan vaikeuttaa sitä. 
 
Kunnan jäsenyyden huomioon ottamiselle myös valtion tukijärjestelmässä on kui-
tenkin esitettävissä hyväksyttävät perusteet. Mielestäni perusoikeusnäkökohtia on 
arvioitu esityksen säätämisjärjestysperusteluissa asianmukaisesti. Kysymys on juuri 
valtion tukijärjestelmän yhteensovittamisesta kuntien omiin jäseniin kohdistuvan 
yleisen tehtäväkentän kanssa. Lakiehdotus edistäisi kunnan edellytyksiä huolehtia 
sille esimerkiksi asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan kuuluvista 
tehtävistä. 
 
Ehdotuksen mukaan kunnan jäsenyys olisi vain täydentävä lisäkriteeri tasatilan-
teissa ja se koskisi vain kunnan omistamia asuntoja. Kyseessä olisi siten vain vä-
häisen eron tekeminen rajatuissa tapauksissa. Näin rajattuna ehdotus ei mielestäni 
ole ongelmallinen perusoikeusjärjestelmän kannalta. 
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Herra puheenjohtaja 
 
 
 

Käsillä olevan hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten valtio-
sääntöoikeudellinen ongelma on säännös vuokra-asunnon omistavan kunnan 
jäsenyyden merkityksestä asukasvalinnassa. Jäsenyys voitaisiin ottaa huomioon silloin, 
kun hakijoita on useita ja he ovat varsinaisten asukas valintaperusteiden, asunnon 
tarpeen, varallisuuden ja tulojen kannalta tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden 
kanssa. Olen ymmärtänyt niin, ettei kunnan jäsenelle tarkoiteta varsinaista 
(subjektiivista) oikeutta saada asunto hallintaansa tällaisessa tilanteessa. 

Perusoikeusproblematiikka on hallituksen esityksen poikkeuksellisen 
perusteellisessa säätämisjärjestysosassa perusteltu kattavasti ja vakuuttavasti. Olen 
perustelujen kanssa samaa mieltä siitä, että kunnan jäsenelle voidaan tällainen 
poikkeusasema antaa kunnan omistamassa tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa 
olevissa asuintaloissa. 

Yhtenä lisäperusteena tulkinnalle (kuntalaisuuden huomioon ottaminen ei ole 
PeL 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusnormiston vastaista) katson sen, että 
kysymyksessä on kunnan omistama varallisuus. Kunnan asema omistajana on sekin 
yksi säätämisjärjestykseen vaikuttava tekijä. Lähtökohtaisesti kaikki 
vuokralais/asukasvalintaan rajoittavasti vaikuttavat seikat ovat asuintalon omistajan 
käyttövallan rajoituksia. Kuten jaksossa 2. vähän yksityiskohtaisemmin perustelen, 
kunnan omistaja-asemalla - vaikka kunta on julkisoikeudellinen oikeushenkilö - saattaa 
olla säätämisjärjestysvaikutosta myös omaisuudensuojan kautta. Koska nyt 
kuntalaisuuden preferenssiasema on kunnan eli omistajan intressissä, se osaltaan on 
perusteluna sille, että kuntalaisuuden hakijaa suosivalle erityisasemalle on PeL 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettu hyväksyttävä syy. 

Omaisuuden käyttörajoitusaspektilla on merkitystä myös toisen ongelman 
käsittelyssä. Kuten hallituksen esityksen perusteluista havaitaan, tarkoituksena on, että 
kunnassa olevat hyväntekeväisyysjärjestöjen omistamat vuokra-asunnot eivät tule 
kuntalaisia preferoivan säännöstön piiriin. Tämä päätelmä on suoraan tehtävissä myös 
lakiehdotusten teksteistä (e-contrariotulkinta). Hallituksen esityksen 
säätämisjärjestysperusteluissa tämäkin seikka määritellään kunnan omistamien 
asuntojen erikoisjärjestelyn perustuslainmukaisuuden perusteluksi. Käänteisesti 
tällainen järjestely kuitenkin asettaa nuo hyväntekeväisyysjärjestöt kunnasta 
poikkeavaan asemaan tietyin ehdoin. Jos näet tällainen järjestö jostain syystä haluaisi 
preferoida saman kunnan jäseniä asukasvalinnoissaan, se ei sitä laillisesti voi tehdä. 
Kysymyksessä olisi näin päätellen näiden yksityisten oikeushenkilöiden omaisuuden 
käyttövapauden rajoitus. Tämä näkökohta on pitkälle spekulatiivinen: en tiedä, voisiko 
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tällainen oman kunnan jäsenen valikointi olla minkään järjestön intressissä, enkä pidä 
tätä näkökohtaa kuitenkaan lakiehdotusten säätämisjärjestykseen vaikuttavana 
seikkana. 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan, että kuntalaisuuskriteeriä ei 
säädetä nimenomaisten syrjintäkieltojen joukossa PeL 6.2 §:ssä. Perusteluissa ei viitata 
6.1 §:ään "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä". Kuntalaisuus suosintaperusteena 
on tietysti ongelmallinen myös 1. momentin näkökulmasta, sillä kuntalaiset saavat 
edun, eivätkä kaikki hakijat ole "lain edessä" samanarvoisia. 6 §:n 1 momentti ei sisällä 
myöskään 2 momentin tavoin oikeutusta säätää eriarvoistavia seikkoja 
"hyväksyttävällä syyllä". Lienee niin, että PeL 6 §:n ensimmäinen momentti - joka on 
suora siirto vuoden 1919 hallitusmuodosta - ei ole yhtä sitova oikeusvaikutuksiltaan 
kuin 2 momentti. Jo 1919 hallitusmuodon kaudella vakiintui säännöksi, ettei 
yhdenvertaisuus lain edessä saisi muodostua esteeksi järkevälle ja perustellulle 
lainsäädännölle. Mielestäni kunnallinen itsehallinto ja siihen liittyvä 
kunnallishallinnollinen päätösvalta kunnallisvarallisuudesta on riittävä peruste myös 
Pel 6.1 §:n säännös huomioon ottaen. 

Perusteluissa alleviivataan tavallista lainsäätämisjärjestystä puoltavana 
seikkana siis sitä, ettei kuntalaisuutta mainita syrjintäkieltolistassa - joten se tulee 
huomioiduksi viimeisen kriteerin puitteissa "muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella". Itse on päättele hallituksen esityksen perustelujen tavoilla, sillä pidän 
tuota listaa pelkkänä esimerkkilistana. Mielestäni kaikki henkilöön liittyvät syyt ovat 
saman veroisia syrjintä- tai suosintakieltoja. Toiseksi. Saattaa käydä niinkin, että 
perustuslaissa kielletty, nimenomaan mainittu syrjintäkriteeri sittenkin ajankohtaistuu. 
Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kuntalaishakija on samassa sosiaalisessa 
tilanteessa kuin ulkomaalainen ("alkuperä"-kriteeri PeL 6.2 §:ssä), joka siis syrjäytyy 
kuntalaisen suhteen. Lisäksi saattaa todellisuudessa käydä niinkin, että kuntalaisuutta 
hyväksi käyttäen esiintyy tosiasiallista syrjintää muidenkin ryhmien suhteen 
(terveydentila: alkoholistit, uskonto: islamilaiset, terveydentila: liikuntavammainen) 
jne. 

 

2. Kunnallisvarallisuuden valtiosääntöoikeudellisesta arvioinnista 
 

Omaisuuden perustuslainsuojaa suhteessa yksityisiin ja julkisoikeudellisiin 
oikeushenkilöihin on suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa käsitelty runsaasti, joskin 
eräissä suhteissa suoraviivaisesti. Oikeushenkilöiden osalta tulkinnan yksi 
lähtökohdista on ollut se, etteivät ns. julkisoikeudelliset oikeushenkilöt ylipäätään ole 
omaisuudensuojan piirissä. Kuntien varallisuuden suhteen on kuitenkin syytä eräisiin 
lisänäkökohtiin. Niillä voi olla - kuten edellisessä jaksossa totesin merkitystä käsillä 
olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestyksen arvioinnissa. 

Kunnat ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä suhteessa valtioon, joskin niiden 
oikeusaseman lähtökohtana on perustuslaki. Perustuslaki kuitenkin säätää kuntien 
itsehallinnosta. Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa kuntien perustuslaillinen asema 
näyttää ainakin sikäli vahvistuneen, että kunnallisen itsehallinnon ja kuntien 
toimivallan sääntely täsmentyi merkittävästi. 

Kuntien itsehallinnollisen aseman seurauksena ottaa lähtökohdaksi sekin, 
että kunnallinen varallisuus, maatalousmaa ja metsäomaisuus, sekä muu kiinteä 
omaisuus samoin kuin yhtiövarallisuus jne. ovat kunnallisen itsehallinnollisen 
päätöksenteon kohteina ja käänteisesti varallisuutta voidaan käyttää yhtenä 
kuntatalouden sääntelyvälineenä. Kuntavarallisuus on siis kylläkin kunnanvaltuuston 



 
päätösvallan piirissä, mutta sitä koskeva sääntely eduskuntalailla ei ehkä ole yhtä 
vapaata. 

Esimerkki: voitanee lähteä siitä, että esimerkiksi PeL 15 §:n 2 momentin 
pakkolunastusedellytys, täyden korvauksen maksaminen, ei suoraan voi väistyä 
pakkolunastettaessa valtiolle kunnan omistamaa varallisuutta. Koska PeL 15 §:n 
omaisuudensuojasäännöksen kummassakin momentissa puhutaan "omaisuudesta" 
johtaa tällainen päätelmä siihen, että kuntaomaisuudella on erilainen perustuslaillinen 
asema kuin valtion omistamalla varallisuudella. 

Esillä olevan hallituksen esityksen näkökulmasta voisi esittää väitteen, että 
ainakin joissain rajoissa myös kunnallisvarallisuuteen kohdistuvat käyttörajoitukset 
saattavat tuoda esille omaisuudensuojaproblematiikan. Ei esimerkiksi voida suoraan 
väittää, että erilaiset kunnallisvaraliisuuden käyttökiellot, välillisesti kunnalliseen 
itsehallintoon kohdistuvina, voitaisiin kaikissa oloissa säätää ongelmitta tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Kunnilla on PeL 121.3 §:n mukaan verotusoikeus. Kunnat toteuttavat 
itsehallintoaan osin kunnallisverotuksella kerätyin varoin. Kunnallisen itsehallinnon 
aitous ja toimivuus saattaa myös edellyttää, ettei tavallisella lailla kun-
nallisvarallisuuteen kohdistuvin toimenpitein olennaisesti heikennetä kunnallista 
itsehallintoa esimerkiksi sitomalla entistä suurempi osa kunnallisen toiminnan 
rahoituksesta velvoitteeseen rahoittaa se kunnallisilla veroilla. 

 

3. Lainsäädäntövallan delegointi 
 

Lakiehdotuksissa on delegointeja valtioneuvoston ja ympäristöministeriön 
asetusten tasoon. Hallituksen esityksen perustelut huomioonottaen minis-
teriöasetuksien antamisvalta rajoittuu selvästi teknisluontoisiin seikkoihin ja on 
ongelmaton PeL 80 §:n kannalta. 

Valtioneuvosto tasoon säädetään asetuksenantovaltaa 2. lakiehdotuksen 4 b 
§:n viimeisessä momentissa. Delegoinnin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin asukkaiden valintaperusteista sekä niistä poikkeamisesta 
terveydellisistä tai sosiaalisista syistä taikka vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen 
käytön edistämiseksi. Asukkaiden valintaperusteista poikkeaminen ei saa olennaisesti 
haitata 2 momentin mukaisesti etusijalle asetettavien hakijoiden asunnonsaantia. 

-delegointi sisältää periaatteessa ongelmallisen toimivallan poiketa lain 
säännöksestä, 

-avoimeksi esityksen perustelut huomioon ottaen jää, mitä ovat "vuokra-
asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämisen" kriteerit. Kuuluvatko niihin 
esimerkiksi esityksestä luettavissa olevat tavoitteet estää ns. "huonojen kaupungin- tai 
kunnanosien" syntyminen sosiaaliseen rakenteeseen vaikuttamalla? 

-huomiota herättää sekin, että 2 momentissa mainituille ryhmille (kii-
reisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat jne.) voidaan säädösmuotoilun 
mukaan kyllä aiheuttaa esim. vähäistä tai epäolennaista haittaa, kunhan haitta ei nouse 
"olennaisen haitan" tasolle. 

 

4. Vuokralaisvalintakriteerien valvonta 
 

Kuntajohtoisissa asuintaloissa asukasvalinnassa voidaan siis asunnontarpeen 
tulojen ja varallisuuden kannalta kokonaisuutena arvioiden samassa asemassa olevien 
kesken asettaa etusijalle asunnon sijaintikunnan jäsen. Kysymys saattaa olla hyvinkin 
tarkasta mutta toisaalta vaikeasti toteutettavasta punninnasta. 
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Tarkkaan ottaen saattaa olla niin, että matemaattisessa mielessä täysin samassa 

asemassa olevia hakijoita ei olekaan. Luulisi, että varallisuudessa ja tuloissa on aina sen 
verran eroja, ettei täyttä vastaavuutta hakijoiden kesken käytännössä esiinny. Laki 
tarkoittanee jonkinlaisia sosiaalisen aseman likiarvoja. 

Asukasvalinnan valvonnasta esitettävän säännöksen mukaan "kunta valvoo 
asukkaiden valintaperusteiden noudattamista." Kysymyksessä on sekä kuntalaisen että 
ei-kuntalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä valinta. 

En tunne kuntaoikeutta riittävän hyvin voidakseni arvioida, miten -valinnat 
käytännössä suoritetaan, -miten kunta valvoo valintoja ja 
-mitä oikeusturvakeinoja lain vastaisesti suoritettuja valintoja vastaan hakijalla on. 
Kun kysymyksessä on melko tarkkarajainen harkintavallan käyttö, vaikkakaan 
kysymyksessä ei ehkä ole oikeusharkinta, olisi mielenkiintoista tietää enemmän näistä 
oikeussuojaprobleemeista. Kysymys on nyt lakitasolle tulevasta oikeudesta toisaalta 
syrjäyttää esimerkiksi parempituloinen kuntalaishakija ja toisaalta oikeus kuntalaisena 
saada asunto samanveroisten hakijoiden hakijajonos-ta. 

Hallituksen esityksen perustelujen pohjalta ei ole voinut toisin sanoen ottaa 
kantaa siihen, että tarkoituksena, että valtion asuntorahaston sanktiovalta irtisanoa 
arava- ja korkotukilainat on tarkoitettu tässä esityksessä säädettyjen velvoitteiden 
sanktioksi. Jos niin on, tuo sanktiojärjestelmä ei nähdäkseni anna välitöntä oikeusturvaa 
asukasvalinnoissa lainvastaisesti syrjityille. Sanktiohan kohdistuu omistajaan. Tiivistetysti: 

Mitä oikeusturvakeinoja kunnan enemmistöomistuksessa olevasta 
osakeyhtiöstä asuntoa hakevalla perimmältään on tultuaan syrjäytetyksi asu-
kasvalinnassa? Mieleeni tulee lähinnä siviilikanne yhtiötä vastaan. Kanteen 
menestymismahdollisuudet näyttäisivät aika heikoilta. Ongelmalliseksi asia muodostuu 
ehkä siksikin, että määritelmä "kunnan tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa 
olevien aravavuokra-asuntojen", joilla valikointioikeus on, on hallinto-oikeudellisen 
oikeusturvan kannalta avoin ja epämääräinen. Jos kysymyksessä on suoraan jonkun 
lautakunnan hallinnossa oleva talo, valitus voinee tulla kysymykseen, jos valinta 
suoritetaan valintakriteerien vastaisesti. Jos taas kysymyksessä on asunto-osakeyhtiö, 
jonka osakkeet kunta omistaa, valitus ei voine tulla kysymykseen. Oikeusturvakeinona 
olisi ehkä - kuten edellä on oletettu - yhtiön tai sen toimielimen tekemän päätöksen 
kumoamiskanne, jos sekään. Vertailun vuoksi todettakoon, että yksityisen asunto-
osakeyhtiön vuokra-sopimuspäätökset eivät voi tulla menestyvän siviilikanteen 
kohteeksi esimerkiksi tapauksessa, jossa taloyhtiön hallitus esimerkiksi syrjivin 
perustein tekee vuokrasopimuksen. On siis kysyttävä, onko lakiin nyt otettavilla 
kriteereillä silloin, kun sopimukset tekee muodoltaan yksityisoikeudellinen mutta 
kunnan asiallisesti omistama ("määräysvalta") osakeyhtiö, mitään todellista oikeudel-
lista tehostetta. 

 

Kunnan tietojensaantioikeus 
 

Lakiehdotuksen n:o 3 1 1 c §:n mukaan kunnalla on oikeus vaatia valvonnan 
saamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajilta. Tiedot tulevat lainansaajalta, mutta ne 
sisältänevät ihmisten yksityisyydensuojan kannalta suojattavaa tietoa asunnon 
hakijoista. Tämän lainansaajan tietojenantovelvollisuuden (joka johtuu kunnan 
"oikeudesta") piirissä lienevät ne taloudellisen tilanteen ja sosiaalisen aseman sekä 
esim. asunnottomuuden selvitykset, jotka on otettu huomioon hakijavalinnassa. 

Lienee katsottava, että yksityisyyden suojaa toteutetaan tavanomaiseen 
tapaan asiakirjajulkisuuslainsäädännön välityksin näissä oloissa. Huomiota kiinnitti 
kuitenkin se, ettei hallituksen esityksessä viitata yksityisyydensuojan problematiikkaan. 



 
Tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen ongelmattomuuden suhteen yksityiselämän 
suojasäännöksen (PeL 10.1 §) kannalta on siis oletettava, että tietosuoja on 
asianmukaisesti järjestetty. 

Tiedossani ei tosin ole sekään, miten tällaisissa vuokraajayhtiöissä 
vähävaraisten hakijoiden tietosuojasta huolehditaan ylipäätään. 

 

Yhteenveto 
 

Katson, että lakiehdotukset voidaan säätää tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. 

 

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2006 
 
 

Ilkka Saraviita 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä valtion tuella rahoitettujen 

vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen 

perusteita koskevaksi lainsäädännöksi (47/2006). 
 
 
 

Asukasvalintaperusteiden ja lainatuen myöntämisperusteiden sääntely lailla 
 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on muuttaa arava- ja korkotukilakien säännöksiä asukasvalinnan ja 

tuen myöntämisen perusteista siten, että ne täyttävät perustuslain sääntelyn tasolle asettamat 

vaatimukset. Tässä tarkoituksessa nykyisin asetuksilla annettuja säännöksiä ehdotetaan siirrettäväksi 

lain tasolle. Lait sisältäisivät kuitenkin edelleen asetuksella säätämistä koskevia valtuussäännöksiä. 

Aravarajoituslain 4b.4 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 

annetun lain 1 lb.4 §:n mukaan asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin asukkaiden valintaperusteista 

sekä niistä tehtävistä poikkeamista terveydellisistä tai sosiaalisista syistä taikka vuokra-asuntojen 

tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi. 
 

Pidän näitä valtuutussäännöksiä liian väljinä niiltä osin kuin asetuksenantaja oikeutettaisiin 

poikkeamaan laissa säädetyistä perusteista. On mahdollista, että asetuksen antovaltuus on näiltä osin 

tarkoitettu sitoa samojen pykälien 2 momentin säännökseen, jonka mukaan etusijajärjestyksestä 

voitaisiin yksittäistapauksessa poiketa, jos se on perusteltua hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, 

paikkakunnan vuokra-asuntotilanne taikka vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne huomioon 

ottaen. Jos tällainen sidos on ollut tarkoituksena, se tulisi nimenomaisesti ilmaista asianomaisten 

pykälien 4 momenteissa. Lisäksi tämän sidoksen jälkeenkin poikkeuksiin oikeuttavien perusteiden 
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lain tasoista sääntelyä tulisi täsmentää. Ehdotetut 2 momenttien säännökset jättävät näet avoimeksi, 

miten "paikkakunnan vuokra-asuntotilanne taikka vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne" 

voitaisiin ottaa huomioon poikkeukseen oikeuttavana seikkana. 
 

Aravalain 7.3 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin 

omistusaravalainojen tuen myöntämisen perusteista. Vastaavasti omistusasuntojen korkotuesta 

annetun lain 4.1 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin 

korkotukilainaksi hyväksymisen perusteista. Myös nämä säännökset kattaisivat ilmeisestikin myös 

valtuutuksen säätää tarkemmin mainituissa säännöksissä tarkoitetuista poikkeusperusteista. Lain 

tasoiset säännökset näistä perusteista ovat kuitenkin näissä säännöksissä täsmällisemmät 

("hakijaruokakunnan erityisolosuhteet ja paikkakunnan asuntotilanne") kuin yllä tarkastelluissa 

laeissa. 
 
 
 

Kunnan jäsenyyden huomioon ottaminen asukasvalinnassa 
 

Aravarajoituslakiin sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun 

lakiin ehdotettujen säännösten (4b.3 ja llb.3 §) mukaan vuokra-asuntojen asukasvalinnan perusteita 

täsmennettäisiin siten, että kunnan tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa olevien vuokra-

asuntojen asukasvalinnassa voitaisiin asunnontarpeen, tulojen ja varallisuuden kannalta samassa 

asemassa olevien kesken asettaa etusijalle asunnon sijaintikunnan jäsen. Muutosehdotuksen taustalla 

on kaksi eduskunnan oikeusasiamiehen asukasvalintaperusteita koskevaa kannanottoa (29.12.2004, 

dnro 1183/4/03, ja 22.6.2005, dnro 2279/4/04). 
 

Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisuissaan, että lainsäädännön mukaan asukkaiden valinnan 

perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarve ja että asukasvalintaperusteita 

koskevien aravarajoituslain 4 §:n ja korkotukilain 11 §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa tarkemmat 

asukkaiden valintaperusteet sekä perusteet, joiden nojalla voidaan erityisestä syystä tai tilapäisesti 

poiketa valintaperusteista. Valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan asukkaaksi valitsemisen 

perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja. 

Apulaisoikeusmies kiinnitti huomiota siihen, että "hakijan kuntalaisuutta tai kunnassa asumisen 

pituutta ei mainita laissa eikä asetuksessa asukasvalinnan perusteena tai perusteena, jonka nojalla 

voidaan poiketa normaaleista valintaperusteista". Hänen mukaansa kuntalaisuuden huomioon 

ottamista vastaan puhui myös se, että jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 

oleskelevalla ulkomaalaisella on perustuslaissa turvattu oikeus valita itse asuinpaikkansa. 
 



 

Apulaisoikeusasiamies katsoi lisäksi, että "kunnallisten vuokra-asuntojen myöntämistä vain kunnan 

omille asukkaille voidaan arvioida myös liikkumisvapauteen kohdistuvana puuttumisena tai 

oikeudellisen liikkumisvapauden tosiasiallisena esteenä" ja että "asuinpaikan valinnanvapauden 

asemasta perusoikeutena seuraa, että asuinpaikkaan perustuvaa erottelua ihmisten välillä voidaan 

pitää perustuslain syrjintäkiellon vastaisena". 
 

Apulaisoikeusasiamies ei pitänyt hakijan kuntalaisuutta hyväksyttävänä kriteerinä asukasvalinnassa 

"siinäkään tapauksessa, että lainmukaisten asukasvalintaperusteiden nojalla samassa asemassa olevia 

asunnonhakijoita on enemmän kuin jaettavia asuntoja". Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kuntalaiset 

ja vieraskuntalaiset voidaan tosin asettaa eri asemaan joidenkin kunnan etuuksien myöntämisessä. 

Hän kuitenkin korosti, että esillä olleissa tapauksissa oli kysymys valtion rahoitustuella rakennetuista 

vuokra-asunnoista, joiden asukasvalinnan perusteet on säädetty laissa ja sen nojalla annetussa 

asetuksessa, ja että laillisiin asukasvalintaperusteisiin ei sisälly hakijan kuntalaisuutta tai kunnassa 

asumisen pituutta. 
 

Apulaisoikeusasiamiehen loppuarvion mukaan "hakijan kotikunta tai kunnassa asumisajan pituus 

eivät ole nykyisen asukasvalintanormiston mukaan laillisia asukasvalintaperusteita, eikä kunta voi 

sellaisia itse luoda". Sen sijaan "kysymys siitä, pitäisikö kuntalais uuden olla laillinen 

asukasvalintaperuste, on yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon piiriin kuuluva, viime kädessä 

eduskunnan ratkaistava kysymys, joka ei kuulu laillisuusvalvojalle". 
 
 

Perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta 

asimtoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Perustuslaissa ei ole erikseen säännelty, miten 

tämä tehtävä jakautuu valtion ja kuntien kesken. Asunto-olojen kehittämislaki (919/85) lähtee siitä, 

että sekä valtiolla että kunnilla on vastuunsa 19 §:n 4 momentin perustuslaillisen toimeksiannon 

toteuttamisessa. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan "kunnan on luotava alueellaan yleiset edellytykset 

asunto-olojen kehittämiselle". Pykälän 2 momentti sisältää täsmällisemmät säännökset siitä, miten 

kunnan on toteutettava asunto-olojen kehittämisvelvollisuutensa: 
 

"Kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan 
erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen. Kunnan tulee 
kehittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaiselle asunnottomaksi joutuneelle kunnan 
jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, 
voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot." 

 
 

Kunnalla saattaa olla velvollisuus järjestää asumispalveluja myös suoraan perustuslain 19 §:n 1 

momentin nojalla. Tässä perustuslainkohdassa tarkoitettu välttämätön huolenpito kattaa myös 

ihmisarvoisen elämän edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Se, onko velvollisuus palvelujen 
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järjestämiseen valtiolla vai kunnalla, ratkeaa tavallisessa lainsäädännössä säännellyn tehtävänjaon 

perusteella. Apulaisoikeusasiamies on kahdessa vuonna 2001 tekemässään ratkaisussaan katsonut, 

että perustuslain 19 §:n I momentin takaama ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön 

toimeentulo saattaa merkitä sitä, että kunnalle syntyy velvollisuus järjestää kiireellisesti asumista tai 

asumisolosuhteita koskeva ratkaisu esimerkiksi toimeentulotuen avulla tai järjestämällä 

sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettuja asumispalvelulta. Näin voi olla silloin, kun henkilö on vailla 

vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muutoin edellyttävät kiireellisen asumisen tai majoituksen 

järjestämistä. (EOa 2001, s. 163 ja 171-173.) 
 

Sikäli kuin kunnille on säädetty tehtäviä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamisessa, kuntien 

tehtävät koskevat ensisijaisesti niiden asukkaita. Niinpä kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädännössä säädetty palvelujen järjestämisvelvollisuus on määritelty koskemaan kunnan 

asukkaita; velvollisuus antaa palveluja muille kuin kunnan asukkaille on rajoitettu vain 

kiiretilanteisiin. Vastaavasti myös asunto-olojen kehittämislain 5 §:n 2 momentissa kunnan 

velvollisuus kehittää asunto-oloja siten, että asunnottomille, jotka eivät ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot, on 

ulotettu vain kunnan jäseniin. 
 

Se, että kunnan lakisääteiset tehtävät on säädetty koskemaan vain kunnan asukkaita, on sopusoinnussa 

perustuslain 121 §:ssä säännellyn kunnallisen itsehallinnon kanssa. Kunnallinen itsehallinto on 

pykälän 1 momentin mukaan nimenomaan kunnan asukkaiden itsehallintoa. Kunnallisen itsehallinnon 

perustuslain suojan kannalta ongelmallista olisikin, jos kunnille annettaisiin muita kuin niiden 

asukkaita koskevia tehtäviä. 
 

Kuntien vuokra-asuntotuotanto on yksi tapa toteuttaa niille kuuluvaa, perustuslain 19 §:n 4 

momentissa säädettyä perustuslaillista toimeksiantoa, joka kohdistuu kunnan asukkaisiin. Se, että 

kunta saa vuokra-asuntotuotantoon valtion tukea aravalain (1189/93) tai vuokra-asuntojenlainojen ja 

asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisessa järjestyksessä, ei muuta 

toiminnan luonnetta kunnallisena asuntopolitiikkana ja samalla keinona toteuttaa sitä kunnan 

asukkaisiin kohdistuvaa velvollisuutta, joka kunnalla on perustuslain 19 §:n 4 momentin ja asunto-

olojen kehittämislain 5 §:n nojalla. 
 

Asukasvalintaa koskevissa lain tai asetuksen nykyisissä säännöksissä ei ole erikseen säännelty kunnan 

määräysvallassa oleva arava- tai korkotukivuokra-asuntoja. Tässä yhteydessä ei ole syytä käydä 

arvioimaan edellä tarkastelemieni apulaisoikeusasiamiehen kannanottojen perusteluja. On kuitenkin 

syytä todeta, että jo nykyisen oikeustilan arvioinnissa tulisi asukasvalintaa koskevien nimenomaisten 

säännösten ohella ottaa huomioon myös asunto-olojen kehittämislain 5 §:n säännökset, jotka osaltaan 



 

täsmentävät julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädetyn velvollisuuden jakautumista 

valtion ja kuntien välillä, samoin kuin kunnallisen itsehallinnon perustuslain suoja, joka muun muassa 

edellyttää lähtökohtanaan kuntien tehtävien rajoittumista vain niiden asukkaisiin. Nämä säännökset 

ovat merkityksellisiä myös silloin, kun arvioidaan, minkälaisia säännöksiä asukasvalinnasta voidaan 

säädettävään lakiin ottaa. 
 

Kuntalaisuus säädännäisenä asukasvalintaperusteena merkitsisi perustuslain 6 §:n 2 momentin 

syrjintäkieltosäännöksessä tarkoitettua eri asemaan asettamista. Mutta samoin voidaan luonnehtia 

muitakin säädännäisiä asukasvalintaperusteita ja ylipäätään kaikkia sosiaalisten etuuksien 

saamisedellytyksiä. Olennaista on, onko eri asemaan asettamiselle perustuslain 6 §:ssä tarkoitettu 

hyväksyttävä peruste. Kuntalaisuus-kriteerin hyväksyttävyys seuraa perustuslain 121 §:n mukaisesta 

kunnallisesta itsehallinnosta. Se, että palveluiden järjestäminen annetaan kuntien tehtäväksi ja että 

kunnilla on perustuslaissa turvattu itsehallinto, johtaa aina väistämättä eroihin eri kuntien asukkaiden 

asemassa. En pidäkään perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta sellaisena valtiosääntöisenä 

näkökohtana, joka estäisi kuntalaisuuden käyttämisen asukasvalinperusteena kunnallisissa vuokra-

asunnoissa. 
 

Perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan "Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla 

ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa". Asuinpaikan valintaoikeus on ns. 

negatiivinen vapausoikeus, mutta siihen voidaan liittää myös     sosiaalisiin    oikeuksiin    viittaava    

ulottuvuus.     Niinpä    hallituksen 

 

perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä (HE 309/1993 vp, s. 51) todettiin, että "oikeus valita 

asuinpaikkansa saattaa ... edellyttää julkiselta vallalta myös positiivisia toimenpiteitä, joiden 

kautta valinta tulee tosiasiallisesti mahdolliseksi". On kuitenkin syytä katsoa, että asuntopolitiikan 

kokonaisuudessa asuinpaikan valintaoikeudella mahdollisesti perusteltavat julkisen vallan tehtävät 

kuuluvat ensisijaisesti valtiolle eikä itsehallintonsa mukaisesti asukkaidensa asemasta huolehtiville 

kunnille. Niinpä voidaan katsoa, että kunnille asetettava velvollisuus suunnata osa vuokra-

asuntotuotannostaan muille kuin omille asukkailleen olisi ristiriidassa kunnille perustuslaissa 

turvatun itsehallinnon kanssa. 
 

En pidä myöskään perustuslain 9 §:n 1 momentin takaamaa oikeutta asuinpaikan valintaan 

valtiosääntöisenä esteenä lakiin otettavalle säännökselle kuntalaisuudesta asukasvalintaperusteena. 



 

Perustuslain turvaama kunnallinen itsehallinto edellyttää kunnan tehtävien rajoittumista 

ensisijaisesti kunnan kulloisiinkin asukkaisiin. 
 
 
Heimolassa 9.5.2006 

 
 

Kaarlo Tuori 
Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 47/2006 vp VALTION TUELLA RAHOITETTUJEN VUOKRA- JA OSA-

OMISTUSASUNTOJEN ASUKASVALINNAN SEKÄ OMISTUSASUNTOLAINOJEN 

TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEITA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9,5.2006 
 
 
 
 
 

1. Yleistä 
 

Voimassa olevan aravalainsäädännön mukaan valtion rahoittamien aravavuokratalojen asukkaiden 

valinnan perusteena ovat sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarve. Tarkemmat 

asukasvalintaperusteet on vahvistanut valtioneuvosto (ks. aravarajoituslaki 1190/1993; 4 §). 

Hallituksen esityksessä asukasvalintaperusteet ehdotetaan kirjattavaksi lakiin. Tämä on 

sopusoinnussa perustuslain 80 §:n lain alaa koskevan säännöksen kanssa, jonka mukaan yksilön 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Asukasvalintaperusteiden 

lakitasoisuutta edellyttää myös sääntelyn kytkentä perustuslain 19 §:n 4 momentin oikeutta 

asuntoon koskevaan perusoikeussäännökseen. Hallituksen esityksessä on käsitykseni mukaan 

riittävän täsmällisen laintasoiset säännökset asukasvalinnan perusteista (ks. 1. lakiehdotus 7 a §, 2. 

lakiehdotus 4 b § ja 3. lakiehdotus 11 b §) samoin kuin korkotukilainaksi hyväksymisen 

edellytyksistä (4. lakiehdotus 4 §). Asetuksenantovaltuudet on tältä osin rajoitettu asianmukaisesti 

tarkempaan sääntelyyn ja asetuksenantajalle osoitettu poikkeamisvalta on sidottu jo laissa 

määrättyihin perusteisiin (terveydelliset ja sosiaaliset syyt tai asuntojen tarkoituksenmukaisen 

käytön edistäminen; ks. 2. lakiehdotus 4 b 4 mom., 3. lakiehdotus 11 b § 4 mom.). Ehdotus ei 

näiltä osin ole siten ongelmallinen perustuslain 80 §:n lailla säätämisen vaatimuksen kannalta. 

Esityksen mukaan asukkaiden valinta arava-vuokra-asun töihin ja korkotukiasuntoihin 

perustuisi sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan 

hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Etusijalle 



 

asukasvalinnassa olisi asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa 

olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Asukasvalinnan tavoitteena on, 

että asunnot osoitetaan niitä eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään vuokratalon 

monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Kyseiset 

tavoitteet ja niihin perustuvat asukasvalintaperusteet ovat perustuslain 19 §:n 4 momentissa 

julkiselle vallalle asetetun asumisen edistämisvelvollisuuden mukaisia ja siten ongelmattomia 

myös perustuslain 6 §:n kannalta. 

Kunnan tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa olevien aravavuokra-asuntojen ja 

korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnassa voitaisiin asunnontarpeen, tulojen ja varallisuuden 

kannalta samassa asemassa olevien kesken asettaa etusijalle asunnon sijaintikunnan jäsen (2. 

lakiehdotus 4 b § 3 mom.; 3. lakiehdotus 11 b § 3 mom.). Kunnan jäsenyys poikkeaa luonteeltaan 

muista asukasvalintaperusteista, minkä vuoksi sen erillinen valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu on 

perusteltua Tätä puoltaa myös se, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 

antanut nykyisen lainsäädännön oloissa kaksi ratkaisua, joissa hän on pitänyt syrjivänä ja siten 

perustuslain 6 §:n 2 momentin vastaisena kunnan jäsenyyden tai kunnassa asumisen pituuden 

asettamista valtion osittain rahoittamien aravavuokratalojen asukasvalinnan perusteeksi ilman, että 

asiasta oli säädetty laissa. Lisäksi ratkaisuissa pidettiin kunnan vuokra-asuntojen myöntämistä 

vain kunnan omille asukkaille perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen kohdistuvana 

puuttumisena tai tosiasiallisena esteenä (ks. apulaisoikeusasiamiehen päätökset 29.12.2004; 

1183/4/03 ja 22.6.2005; 2279/4/04). 
 
 
 

2. Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteita 
 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Saman pykälän 2 

momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 

iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Säännöksen tarkoittama kiellettyjen erotteluperusteiden 

luettelo ei ole tyhjentävä. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan säännöksen tarkoittamia 

henkilöön liittyviä syitä ovat lisäksi esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, varallisuus, 

yhdistystoimintaan osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, sukupuolinen 

suuntautuminen ja asuinpaikka (ks. HE 309/1993 vp, s. 44). 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan korostanut, että 

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun 

muassa asuinpaikkaan koskematta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei voida pitää perustuslain 6 

§:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri asemaan asettamiselle 



 

perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös maassaliikkumisoikeus ja 

asuinpaikan valinnan vapaus (ks. esim. PeVL 59/2001 vp, s. 2 ja PeVL 11/2002 vp, s. 2). 

Valiokunta on toisaalta pitänyt jonkinlaiseen erilaisuuteen liittyvää kokeilulain-säädäntöä 

sinänsä hyväksyttävänä yhdenvertaisuuden kannalta esimerkiksi kotitaloustyön tukemisen, 

toimeentulotehtävien siirron, terveyskeskusmaksun, ylioppilastutkinnon kehittämisen ja 

seutuyhteistyö kokeilun osalta (PeVL 3/1991 vp, PeVL 2/1994 vp, PeVL 19/1997 vp, PeVL 

58/2001 vp ja PeVL 11/2002 vp). Valiokunta on tällöin korostanut, ettei 

yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin 

yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa 

muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta 

voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa. 

Eduskunta on aikaisemmin käsitellyt kunnan mahdollisuutta antaa etusija kunnan omille 

asukkaille kunnallisten koulutuspalvelujen osalta lausunnossaan PeVL 9/2000 vp. Tuolloin 

käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen mukaan taiteen perusopetuksen järjestämisestä vastaavan 

koulutuksen järjestäjä olisi voinut tehdä yhden tai useamman kunnan tai muun koulutuksen 

järjestäjän kanssa sopimuksen oppilaiden ottamisesta. Tällöin sopimuksessa tarkoitetuille sekä 

kunnan järjestämässä koulutuksessa omasta kunnasta tuleville hakijoille olisi voitu antaa etusija 

sen estämättä, että hakijoihin oli sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Perustuslakivaliokunta katsoi ehdotuksen merkitsevän koulutuspaikan hakijoiden 

asettamista eri asemaan asuinpaikan perusteella, minkä vuoksi sitä oli arvioitava perustuslain 6 

§:n 2 momentin syrjintäkiellon ja perustuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhtäläisten 

koulutusmahdollisuuksien kanssa. Toisaalta valiokunta korosti, ettei perustuslaissa ole kielletty 

kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä. Olennaista on, voidaanko henkilöön liittyvään syyhyn 

perustuva erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. 

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että perustuslain 16 §:n 2 momentin turvaa-

misvelvoilisuus kohdistuu julkiseen valtaan ja siten myös kuntiin. Yksilön kannalta ei ole 

keskeistä, millaisen työn-ja kustannustenjaon mukaisesti perusoikeuksista johtuvat julkisen vallan 

tehtävät on valtion ja kuntien välillä käytännössä järjestetty. Kuntien osalta oli valiokunnan 

mielestä kuitenkin otettava huomioon, että niiden hallinnon on perustuslain 121 §:ssä vahvistettu 

perustuvan kunnan asukkaiden itsehallintoon. 

Kyseisessä tapauksessa valiokunta antoi - käsillä olevan arviointitilanteen kannalta 

huomionarvoisella tavalla - kunnallista itsehallintoa koskevalle periaatteelle keskeisen 

merkityksen arvioidessaan mahdollisuutta asettaa kunnan omat asukkaat etuoikeutettuun asemaan 

kunnallisten palvelujen järjestämisen osalta: 
 



 

"Taiteen perusopetuksen järjestäminen on kunnan vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi 

itsehallintonsa nojalla ottaa hoidettavakseen. Näin menetellessään kunta pyrkii kuntalain 1 

§:n 3 momentin mukaisesti edistämään omien asukkaidensa hyvinvointia. Samassa 

tarkoituksessa kunta toimii, kun se pyrkii rahoitusta ja oppilaspaikkoja koskevilla 

sopimuksilla varmistamaan asukkaidensa mahdollisuuden saada taiteen perusopetusta 

joltakin muulta koulutuksen järjestäjältä: 

Valiokunnan mielestä ehdotetuille oppilaaksi ottamista koskeville säännöksille on 

perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ja viime kädessä perustuslain 121 §:ssä 

vahvistettuun kunnalliseen itsehallintoon palautuva hyväksyttävä syy." (PeVL 9/2000 vp, 

s. 2) 
 

Perustuslakivaliokunnan asianomainen lausunto osoittaa, että perustuslain 121 §:ssä säädetty 

kunnallinen itsehallinto saattaa ainakin joissakin tilanteissa ja joissakin rajoissa perustella 

perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta hyväksyttävällä tavalla kunnassa asuvien asettamista 

ulkokuntalaisia parempaan asemaan kunnallisten palvelujen saamisedellytyksiä määriteltäessä. 

Tältä osin on huomattava, että kunta on perustuslain 121 §:n mukaan nimenomaan kunnan 

asukkaiden itsehallintoon perustuva yhteisö. Sama ideaa ilmentää kuntalain 1 §:n 3 momentin 

säännös, jonka mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. 
 
 
3. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

Kuntalaisuuden asettaminen yhdeksi asukasvalintaperusteeksi merkitsee sinänsä henkilöiden 

asettamista erilaiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Jotta erottelua voidaan pitää perustuslain 6 

§:n 2 momentti huomioon ottaen sallittuna, tulee sille olla olemassa perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Aravavuokra-asunnot ovat yksi keino, jolla julkinen valta toteuttaa perustuslain 19 §:n 4 

momentissa säädettyä tehtäväänsä edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 

omatoimista järjestämistä. Julkinen valta kattaa paitsi valtion, myös kunnat siltä osin kuin niille on 

laissa säädetty perusoikeuksien toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Toisaalta kunnalliset 

aravavuokra-asunnot ovat vain osa valtion rahoittamaa aravajärjestel-mää. Siten kunnan 

jäsenyyden asettaminen asukasvalintaan vaikuttavaksi kriteeriksi kunnan omistamien 

aravavuokra-asuntojen osalta, ei vielä sulje ulkokuntalaisia kokonaan kunnan alueella olevien 

arava-vuokra-asuntojen ulkopuolelle. Lisäksi aravajärjestelmä on vain yksi keino toteuttaa julkisen 

vallan perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädettyä tehtävää. 

Perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 

oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja vapaus valita asuinpaikkansa. Tämän 



 

säännöksen kannalta on tärkeää, että ihmisillä on myös tosiasiallinen mahdollisuus vapaasti valita 

asuinpaikkansa. Säännöksestä ei voida kuitenkaan johtaa oikeutta julkisen vallan turvaamaan 

asuntoon haluamallaan paikkakunnalla. 

Perustuslain 121 §:ssä turvattu kunnallinen itsehallinto voi, kuten perustuslakivaliokunnan 

lausunto PeVL 9/2000 vp osoittaa, muodostaa hyväksyttävän perusteen asettaa kunnan jäsenet 

etusijalle kunnallisia palveluja järjestettäessä. Se seikka, että valtio on osallistunut kunnan 

omistamien aravavuokra-asuntojen rahoitukseen, ei sellaisenaan muuta tätä kunnallisen 

itsehallinnon perustuslainsuojaan liittyvää lähtökohtaa käsillä olevassa tapauksessa. Vaikka 

tiettyjen etuuksien liittäminen kunnan jäsenyyteen sinänsä merkitsee henkilöiden asettamista eri 

asemaan asuinpaikan perusteella, ei tämä erottelu-peruste ole kunnallisten palvelujen ja etuuksien 

määräytymisen yhteydessä mitenkään poikkeuksellinen tai mielivaltainen, vaan päinvastoin 

suoraan kunnallisen itsehallinnon periaatteeseen nojautuva. 

Kun otetaan huomioon se seikka, että kunnan omistamat aravavuokra-asunnot ovat vain 

yksi asumisen edistämistä tarkoittava keino, ei mielestäni ole olemassa valtiosääntöoikeudellista 

estettä, että kunnan jäsenyys säädetään laissa yhdeksi asukkaiden valintakriteeriksi. 

Edellä olevaan viitaten katson, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2006 vp 
 
Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen 
vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan 
sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen 
perusteita koskevaksi lainsäädännöksi 

 

Ympäristövaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen valtion tuella 

rahoitettujen vuokra-ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen 

myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 47/2006 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on 

annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 



 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Anu Gentz, ympäristöministeriö 

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 

- professori Ilkka Saraviita 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HE 47/2006 vp Versio 0.1 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi aravalakia ja viittä muuta siihen liittyvää lakia. Esityksen 

tarkoituksena on nostaa säännökset valtion tukemien vuokra- ja osaomistusasuntojen 

asukasvalinnan sekä omistusasuntojen korkotuki-ja aravalainojen tuen myöntämisen perusteista 

lain tasolle. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että vuokra-asunnot omistavan kunnan jäsenyys 

voidaan ottaa huomioon asukasvalinnassa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. 

Esityksen säätämisjärjestysperustehussa sääntelyä arvioidaan ennen muuta perustuslain 121 

§:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon ja 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten näkökulmista. 

Perusteluissa kiinnitetään huomiota myös perustuslain 19 §:n 4 momentin säännökseen julkisen 

vallan tehtävästä edistää jokaisen oikeutta asuntoon samoin kuin 9 §:n säännöksiin 

liikkumisvapaudesta ja oikeudesta valita asuinpaikkansa. Lakiehdotukset voidaan perustelujen 

mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska sääntelyllä on yhtymäkohtia 

perusoikeuksiin, on hallitus puoltanut perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Kunnan jäsenyys asukasvalintaperusteena 



PeVL */2006 vp — HE 47/2006 vp 

Asunnon sijaintikunnan jäsen voidaan 2. lakiehdotuksen 4 b §:n 3 momentin ja 3. lakiehdotuksen 

11 b §:n 3 momentin perusteella asettaa etusijalle kunnan tai kuntien tosiasiallisessa 

määräysvallassa olevien aravavuokra-ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Sääntely 

merkitsee asunnon hakijoiden asettamista eri asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella, minkä 

vuoksi sitä on arvioitava perustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetyn syrjintäkiellon näkökulmasta ja 

perustuslain 19 §:n 4 momentissa julkiselle vallalle säädetyn asumisoikeuden edistämistehtävän 

kannalta. 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 

eri asemaan säännöksessä erikseen mainituilla erotteluperusteilla eikä henkilöön liittyvien muiden 

syiden perusteella. Tällaisena muuna syynä pidetään myös henkilön asuinpaikkaa. Perustuslailla ei 

kuitenkaan ole kielletty kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä. Erottelu voi perustua myös 

syrjintäsäännöksessä mainittuun ja siten lähtökohtaisesti kiellettyyn syyhyn. Olennaista on, 

voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (HE 

309/1993 vp, s. 44/1, PeVL 9/2000 vp, s. 2/1). 

Perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädetty tehtävä edistää jokaisen oikeutta asuntoon 

kohdistuu julkiseen valtaan ja siten myös kuntiin. Yksilön kannatta ei ole keskeistä, millaisen työn- 

ja kustannustenjaon mukaisesti perusoikeuksista johtuvat julkisen vallan tehtävät on valtion ja 

kuntien välillä käytännössä järjestetty. Kuntien kohdalla on kuitenkin otettava huomioon, että 

niiden hallinnon on perustuslain 121 §:ssä vahvistettu perustuvan kunnan asukkaiden itsehallintoon 

(HE 309/1993 vp, s. 64/11, PeVM 25/1994 vp, s. 3/II, PeVL 9/2000 vp, s. 2/II). 

Ehdotettu sääntely koskee vain kunnan tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa olevien 

aravavuokra-ja korkotuki vuokra-asuntojen asukasvalintaa. Kunnallisen itsehallinnon 

näkökulmasta on selvää, että kunnan asukkaiden tarpeiden tyydyttäminen kuuluu kunnan 

harjoittaman asuntopolitiikan peruslähtökohtiin. Näin toimiessaan kunta pyrkii kuntalain 1 §:n 3 

momentin mukaisesti edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kehittämään kunnan jäsenten 

asumisoloja asunto-olojen kehittämislain 5 §:ssä säädetyllä tavalla. Ehdotetuille säännöksille 

kunnan jäsenen etusijasta on perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ja viime kädessä 

perustuslain 121 §:ssä vahvistettuun kunnalliseen itsehallintoon palautuva hyväksyttävä syy. 

Sääntely ei valiokunnan aiemman käytännönkään valossa (PeVL 9/2000 vp, s. 2/II, PeVL 51/2005 

vp, s. 2) muodostu ongelmalliseksi perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kannalta. 
 



PeVL */2006 vp — HE 47/2006 vp 

Norminasettamisvaltuudet 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 2. lakiehdotuksen 4 b §:n 4 momentin nojalla säätää 

asukkaiden valintaperusteista poikkeamisesta. Asetuksen säännösten tulee perustua terveydellisiin 

tai sosiaalisiin syihin taikka vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseen. 

Vastaava asetuksenantovaltuus on 3. lakiehdotuksen 11 b §:n 4 momentissa. 

Valtioneuvoston asetuksella on valtuuksien nojalla mahdollista poiketa lain säännöksistä, 

mikä on lähtökohtaisesti ongelmallista lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suhteiden 

näkökulmasta. Valtuussäännöksissä kuitenkin on sellaisia asetuksenantovallan käyttämistä rajaavia 

ja ohjaavia mainintoja poikkeussäännösten antamisen tarkoituksesta, joita perustuslakivaliokunnan 

käytännössä on tällaisen valtuussääntelyn yhteydessä pidetty välttämättöminä (PeVL 20/2004 vp, 

s. 4/II, PeVL 35/2005 vp, s. 4/II). Lisäksi valtuuksiin sisältyy asetuksella annettavan sääntelyn 

soveltamista rajaava säännös, jonka mukaan valintaperusteista poikkeaminen ei saa olennaisesti 

haitata lain mukaisesti etusijalle asetettavien hakijoiden asunnonsaantia. Valtuudet eivät vaikuta la-

kiehdotusten käsittelyjärjestykseen. Asukasvalinnassa noudatettavien pää- ja poikkeussääntöjen 

perusteet on valiokunnan mielestä kuitenkin asianmukaisempaa sisällyttää ehdotettua selvemmin 

itse lakiin siten, että asetuksenantovaltuudet on mahdollista muotoilla tavanomaiseen tapaan 

tarkoittamaan lakia tarkempien eikä niistä poikkeavien säännösten antamista. Lakiehdotusten 

tällaista selventämistä puoltaa sekin, että sääntely kohdistuu myös perustuslain 121 §:n 

itsehallintosäännösten suojaamiin kuntiin. 

Valtion asuntorahasto voi 2. lakiehdotuksen 4 c §:n 2 momentin ja 3. lakiehdotuksen 11 c 

§:n 2 momentin nojalla antaa ohjeita asukkaiden valinnasta ja asukasvalinnan valvonnasta. 

Valiokunta on vakiintuneesti pitänyt säännöksiä ohjeiden antamisesta tarpeettomina, koska 

viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutustakin (PeVL 

6/2003 vp, s. 4/1, PeVL 20/2004 vp, s. 4/1). Ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat lisäksi 

omiaan hämärtämään lain nojalla annettavien velvoittavien oikeussääntöjen ja suositusluonteisten 

ohjeiden välistä eroa. Käsiteltävinä oleviin lakiehdotuksiin sisältyvät säännökset ovat erityisen 

ongelmallisia siksi, että lain nojalla annetut ohjeet on mahdollista ymmärtää sitoviksi 

määräyksiksi, eikä valtion asuntorahasto ole sellainen muu viranomainen, joka perustuslain 80 §:n 

2 momentin nojalla voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä (ks. myös PeVL 30/2005 vp, 

s. 6/II). Säännökset ohjeiden antamisesta on syytä poistaa lakiehdotuksista. 
 



PeVL */2006 vp — HE 47/2006 vp 

 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä (X) päivänä toukokuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho/sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson I x  
Johannes Koskinen /sd 
Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd Astrid Thors I x  
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


