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Perustuslakivaliokunta jätti tärkeän tehtävän
ympäristövaliokunnalle säätää asumisoikeus
hinnaltaan sosiaalisesti ja ajallisesti kestäväksi
Mitä todella tärkeää PeV jätti arvioimatta ja siirsi YmV:lle ?
PeV:n kuulemien professorien kritiikkiä lakiesityksestä ja PeV:n lausunnosta
Valiokunnan työskentelyn arviointia
Meneillään oleva politologinen tutkimus tästä lainsäädännöstä
Linkit lausuntoihin, joilla avataan solmut ja vältetään vaarat
1461:n asukkaan allekirjoittama vetoomus ympäristövaliokunnalle
Perustuslakivaliokunta (PeV) antoi asumisoikeuslakiesityksestä HE 189/2020 yksimielisen
lausuntonsa 2.3.2021. Lausunnossa on kiitettävää vaatimus asukkaiden irtisanomista
helpottavien, perustuslain vastaisten pykälien 89 ja 90 poistamisesta. Tätä muutosta
edellyttivät jo vuosia sitten asukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat
(SASO) ry:n lausunnot ja nyt myös valiokunnan kuulemat oikeustieteilijät. Paljolta työltä
ja monelta valvotulta yöltä olisi vältytty, jos ympäristöministeriö olisi aikanaan ottanut
vakavasti SASO:n perustellut lausunnot.
https://www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostot.html
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_189+2020_asiantuntijalausunnot.aspx
Perustuslakivaliokunta pyrki oikeustieteilijöille lähettämällään lausuntopyynnöllä rajaamaan tutkivan katseen vain muutamiin harvoihin pykäliin, mutta osa oikeustieteilijöistä
näytti ottavan SASO:n lausunnon lailla kantaa myös asumisen hinnoittelun säätämisen ja
arvioimisen tärkeyteen perusturvan toteutumisen kannalta. Etenkin professori Mikael
Hidén kritisoi ankarasti lakiesitystä asumisen hintamuutosten ja niistä johtuvien perusturvariskien arvioinnin sivuuttamisesta. Hänen täytyi toistaa lakiesityksestä antamansa
kritiikki koskemaan myös perustuslakivaliokunnan lausuntoa, sillä myös siitä oli asumisen hinta, sen kehitys ja vaikutukset asukkaiden talouteen jätetty arvioimatta, professorin lausunnosta piittaamatta.
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Hidénin lailla ovat aiemmin myös sosiaalipolitiikan professori Juhani Laurinkari ja allekirjoittanut tuoneet esille asumisoikeusasumisen hinnan, etenkin pitkältä aikaväliltä kumuloituvan kokonaishinnan, ja sen huomiotta jättämisen, merkityksen asuntopolitiikan onnistumisen tarkastelussa. Suomalaisen asumisoikeusjärjestelmän tähänastinen historia
on osoittanut, että sopimuskaudet ovat lyhentyneet trendisesti ja muistuttavat kestoltaan jo tyypillisesti vuokrasuhteita.
Suurimmaksi syyksi asumisoikeuden kestämättömyyteen on osoittautunut asumisen
päättömästi nouseva hintakehitys, joka on mitätöinyt irtisanomisturvan merkityksen
hyvin pieneksi ja tavallaan pakottanut jo valtaosan asukkaista siirtymään pois asumisoikeusjärjestelmästä ja saamatta mitään hyvitystä maksamistaan asunnon rakentamislainan lyhennyksistä. Järjestelmän piirissä nykyisin ja tulevaisuudessa olevien kymmenien
tuhansien asukkaiden toimeentulon ja perusturvan kannalta lakiesitys merkitsee siis yhä
suurta riskiä. Tämän riskin ymmärtävien ja vakavasti ottavien kansanedustajien tulisi siis
ottaa § 33:n kaltaiset säädökset kriittiseen tarkasteluun ja korjattavaksi SASO:n sekä
1461:n asukkaan allekirjoittaman adressin ehdottamalla tavalla. Siinä olisi konkreettinen
ratkaisu yhteen lakiesityksen suurimmista ongelmista.
Näin prof. Mikael Hidén lakiesityksestä, sen täydennyksestä ja PeV:n lausunnosta: ”Nyt
puheena oleva hallituksen esitys ja annettu lisäselvitys eivät anna valiokunnalle riittävää
tietoa siitä, minkälaisia ovat ne lainmuutosten kohteeksi joutuvien henkilöiden taloudelliset ja oikeudelliset tilanteet (perusoikeussuojan toteutumisen arvioinnin kannalta relevantit seikat noissa tilanteissa), joihin ehdotetut muutokset tulevat vaikuttamaan. Kun
perusoikeuksien suojaa koskevissa tulkinnoissa on tässä kuten yleensäkin merkittävästi
kysymys suojaan konkreettisesti kohdistuvien vaikutusten ja niiden hyväksyttävyyden arvioinnista, ei tällaista ko. tietojen puuttumista oikein voida pitää perustuslakivaliokunnan PL 74 §:n mukaisen tehtävän kannalta asianmukaisena.”
SASO:n ja professori Hidénin lausunnoista huolimatta PeV lähetti keskeneräiseen työhön
pohjautuvan lausuntonsa ympäristövaliokunnalle.
Myös oikeustieteen tohtori, dosentti Anu Mutanen kritisoi lakiesitystä epäjohdonmukaisuudesta, perustuslain vastaisuudesta, epäselvyydestä, epätäsmällisyydestä, sekavuudesta, vaikeaselkoisuudesta, puutteellisuuksista ja jopa harhaanjohtavuudesta.
Näin OTT Anu Mutanen: ”Esityksen säätämisjärjestysperusteluja on pidettävä monin osin
sekavina ja epäjohdonmukaisina. Lisäksi perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on puutteita: Merkille pantavaa on muun ohella se, ettei esityksessä ole arvioitu asumisoikeustalojen omistajiin kohdistettavien käyttö ja luovutusrajoituksien perustuslainmukaisuutta…Lakiehdotusta ei ole arvioitu kauttaaltaan asianmukaisesti myöskään esimerkiksi
perustuslain 21 §:n mukaiseen oikeusturvaperusoikeuteen nähden. Esityksen perusteella
on kaikkiaan vaikea varmistua siitä, että yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavista perussäännöksistä säädettäisiin perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla asianmukaisesti lailla ja että asetuksen tasolla säädettäisiin ainoastaan tarkennuksia lainsäännöksiin. Hallituksen esityksessä on kaikkiaan ehdotettu merkittäviä muutoksia asumisoikeusjärjestelmään. Esityksen pääasiallisessa sisällössä on todettu, että ’Asumisoikeusjärjestelmän keskeiset periaatteet säilyisivät uudessa laissa ennallaan, mutta lain rakennetta ja säännösten sisältöä selkiytettäisiin ja ajantasaistettaisiin’ (HE 189/2020 vp, s. 1). Mainintaa voidaan pitää harhaan-

johtavana etenkin, kun ottaa huomioon esityksessä ehdotetun asukasvalintajärjestelmän
muuttamisen ja pysyvän asumisoikeuden rajoittamisen sekä…perusoikeuksiin ja ylipäänsä esityksen perustuslainmukaisuuteen kytkeytyvät näkökohdat. Esityksen
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valtiosääntöoikeudellista arviointia vaikeuttaa osin vaikeaselkoinen sääntely ja paikoin
sekavaksikin luonnehdittava perustelutapa. Etenkin säätämisjärjestysperusteluita on pidettävä osin vaikeaselkoisina, epäjohdonmukaisina ja puutteellisina. Ehdotukseen sisältyy valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellistä epäselvyyttä ja epätäsmällisyyttä asetuksenantovaltuuksien sääntelyehdotuksissa.”
Perustuslakivaliokunnalla on toki ollut paljon muitakin lakiesityksiä arvioitavanaan,
mutta sitä ei sovi pitää hyväksyttävänä perusteluna hosumiselle ja pykälistä vain muutamaan prosenttiin rajautumiselle. Tästäkin professori Hidén huomautti seuraavasti:
”Kannanoton tekemiseen ei lähtökohtaisesti lainkaan sovi esim. ajatus tyytymisestä kiiretilanteen vuoksi vajavaisin tiedoin tehtyyn ratkaisuun tai ajatus uuden lain soveltamisen seuraamisesta ja lain nopeasta muuttamisesta, jos epäkohtia ilmenee. Erityisen huonosti ajatus syntyneiden epäkohtien nopeasta korjaamisesta soveltuisi tilanteisiin, joissa
säädetty laki olisi johtanut perusoikeuden turvaaman oikeuden loukkaukseen.”
Valitettavasti nyt on käynyt ja käymässä juuri niin, mistä professori Hidén varoitti. Lakiesitys on johtamassa perustuslain turvaaman perusoikeuden loukkaukseen ellei edes
YmV paneudu asiaan kokonaisvaltaisesti ja tee edes SASO:n sekä asukkaiden adressissa esitettyä muutosta § 33:een.
Mitään pätevää syytä lainsäädännössä hosumiselle ja omakustannusperiaatteen vaihtamiselle markkinalähtöiseen (myyntiarvon eli ”käyttöarvon” mukaiseen) hinnoitteluun ei
ole esityksen perusteluissa tuotu esiin, mutta näyttöä on esitettävissä ulkoparlamentaarisesta painostuksesta tahoilta, jotka havittelevat asumisoikeusasuntojen tuottavuuden
lisäämistä asukkaiden kustannuksella. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n paljastaman laajan isännöintiyhtiövetoisen korruption epäillään ulottuvan hintakartellista asuntopoliittiseen lainsäädäntöön saakka.
PeV:n ratkaisevasta kokouksesta asumisoikeuslain käsittelyvaiheessa oli poissa noin puolet valiokunnan varsinaisista jäsenistä.
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Valiokunnassa käytyjen keskustelujen salaamisen tähden voimme toistaiseksi vain arvailla miksi kukakin edustajista oli poissa tai osallistui ja miten vaikutti valiokunnan tarkastelun rajaamiseen ja lausunnon sisältöön. Ainuttakaan eriävää mielipidettä ei lausuntoon liitetty, vaikka olisi voinut olettaa puolueiden välille syntyvän eroja ainakin asumisen hintaan roimasti vaikuttavan § 33:n osalta. Tässä linkki pöytäkirjaan, josta käy ilmi
osallistumistietoja edustajakohtaisesti.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/PeVP_14+2021.pdf
Meneillään on monimenetelmäinen politologinen tutkimus, joka tulee tarkasti analysoimaan ja avaamaan suomalaisen asumisoikeuslainsäädännön vaiheet ja vaikuttimet toimijoineen sekä pykälistä asukkaille aiheutuneet kustannukset niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä. Kyse on järisyttävistä vaikutuksista asumisoikeuden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ajalliseen kestävyyteen asukkaiden elinkaarien eri vaiheissa.
Verrokkina nykyisin Suomessa tyypillisimmälle (82%) liikesalaisuuden harmauttamalle
asumisoikeusasuntojen isännöinnille, jota lakiesitys pyrkii betonoimaan, on yhdistysten
(2%), kaupunkien (16%) ja lukuisten ulkomaisten yhdistysten sekä osuuskuntien joukko,
joissa jo noudatetaan Marinin hallituksen ohjelmassa tavoitteeksi asetettua avoimuutta,
asukasdemokratiaa ja kohtuuhintaisuutta. Jotta noihin tavoitteisiin päästäisiin nyt myös
Suomessa, on YmV:n perehdyttävä huolella SASO:n lausunnoissa esitettyihin ratkaisuihin. Niissä on osoitettu myös ne vaarat, joita KANSANedustajien kannattaa varoa. Ne
löytyvät täältä: www.asumisoikeusasukkaat.fi ->Tiedostoja.
Tässä niistä suoraan muutamia keskeisimpiä:
https://www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostot/perusturvariski20210222.pdf
https://www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostot/EricHallstromLausuntoHE_189_2020_%209_11_2020.pdf
https://www.asumisoikeusasukkaat.fi/pdf/LausuntoHEasot20SASO140720.pdf

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry

ASUKKAIDEN VETOOMUS YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN JÄSENILLE
Lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä
vuokria korkeampi".
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