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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 98/2002 vp

Keskiviikko 13.11.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 235/2002  vp kansalaisuuslaiksi I

käsittely

Päätetään ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi LA 180/1999 vp laiksi
kansalaisuuslain muuttamisesta (Riitta Prusti /sd ym.).

4. E 81/2002 vp komission vihreästä kirjasta jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta,
EU/180402/0306

Jatkokirjelmä 1. SM 31.10.2002

/ käsittely

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

5. HE 175/2002 vp laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Jatkettu I käsittely

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

HE 92/2002 vp uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan lausunto HaVL 29/2002 vp.

HE    100/2002   vp   vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja
asumisoikeusjärjestelmän   muuksi kehittämiseksi Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.
ESITYSLISTA 98/2002 vp

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

8. HE 115/2002 vp työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin | laatima lausuntoluonnos.
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Esitellään luonnos. Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

klo 10.30

9. HE  167/2002  vp   laiksi  maankäyttö- ja  rakennuslain muuttami-
sesta

I käsittely

Merkitään saapuneeksi oikeustieteen tohtori Kalevi Laaksosen kirjallinen
lausunto.

Kuultavina:
hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö
lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos, oikeusministeriö professori Mikael
Hideii

— professori Kaarlo Tuori
— |     oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 14.11.2002 klo 9.00,



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  13.11.2002 KELLO 10
HE 167/02 vp laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Esityksen perusteluihin sisältyy noin kahden sivun mittainen Säätämisjärjestys-jakso. Jaksossa on mainittu erilaisia

perustuslakiin liittyviä kysymyksiä ja listattu ehkä sellaistakin, millä ei tässä yhteydessä voi olla kummempaa

merkitystä. Jaksossa omaksuttuihin lopputuloksiin voidaan nähdäkseni yleensä yhtyä. Myöskään ehdotetuissa

säännöksissä ei nähdäkseni ole aihetta merkittäviin huomautuksiin. Esitän kuitenkin joitakin yksityiskohtiin liittyviä

kommentteja.

91 a § . Säännös koskee maanomistajan velvollisuutta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kuten

säännöksessä todetaankin, maanomistajan velvollisuuden konkreettinen sisältö määritellään luvun myöhemmissä

pykälissä. Tämän säännöksen alku on kuitenkin sikäli tärkeä, että siinä määritellään, keitä tämä myöhempänä sitten

konkretisoitava osallistumisvelvoite voi koskea. Säännöksen alun mukaan tällainen osallistumisvelvollisuus on

kaavoitettavan alueen maanomistajalla, "jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä". Jos olen ymmärtänyt

ehdotuksen säännöksiä oikein, ei muissa säännöksissä määritellä tätä hyötyä, vaan yhtäältä sitä, mistä

arvonnousutekijöistä hyöty voi muodostua ja toisaalta yhdyskuntarakentamisen arvioituihin kustannuksiin sidotun

maksuvelvollisuuden jakautumista velvoitettujen/velvoitettavissa olevien kesken. Säännöksessä tarkoitetun

"merkittävän hyödyn" sisältöä ei myöskään perusteluissa (s. 20) paljonkaan konkretisoida.   Perusteluissa kyllä

viitataan ehdotuksen  91 c §:n 4 momentin säännökseen, jonka mukaan kehittämiskorvausta ei saa määrätä

maanomistajalle, jolle osoitetaan kaavassa rakennusoikeutta enintään 400 kerrosneliömetriä, ja todetaan, että

"nykytilanteessa" merkittävää hyötyä tuskin voidaan katsoa syntyvän asuntorakentamisessa edes alle 500

kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta tai sen lisäyksestä. Näyttää siltä, että tässä tarkoitetun hyödyn merkittävyyden



määrittäminen jää täysin käytännön varaan alle 400 (tai 500 ?) kerrosneliömetrin asuntorakentamista koskevan

rakennusoikeuden ulkopuolelle jäävissä kysymyksissä.

Määrittelyn avoimuus tai joustavuus ei ehkä käytännössä muodosta ongelmaa. Periaatteessa väljyydellä on kuitenkin

merkitystä sikäli, että tämän kriteerin puitteissa lähtökohtaisesti määräytyy se, voidaanko maanomistajalle ylipäätään

asettaa ehdotuksessa tarkoitettu korvausvelvoite. Voidaan ainakin kysyä, eikö yksilön taloudellisten

suoritusvelvoitteiden edellytysten määrittelyssä pitäisi päästä suurempaan konkreettisuuteen, ja jos sitä ei itse

säännöstekstissä pidetä mahdollisena, ainakin perusteluissa hahmotella tarkemmin minkälaista etua on syytä pitää

osallistumisvelvoitteen synnyttävällä tavalla merkittävänä

91 c § . Säännös koskee kehittämiskorvauksen suuruuden määräytymisperusteita. Muihin säännöksen

yksityiskohtiin tässä puuttumatta, voidaan todeta, että säännöksen perustelujen ( s. 22) mukaan kunnalle aiheutuvat

ko. kustannukset jaetaan ko. tontinomistajille kaavoituksesta aiheutuvan "kiinteistöjen arvonnousun mukaisessa

suhteessa". Tämä "arvonousun mukaisessa suhteessa" vaikuttaa kiriteerinä varsin yksinselitteiseltä. Minusta se sopisi

lakitekstiinkin ja olisi yksiselitteisyydessään parempi kuin säännökseen otettu "arvonnousuun suhteutetun osuuden

mukaan".

91 e §. Säännös koskee kehittämiskorvauksen määräämistä alueella, jolla kunta on jo aikaisemmin toteuttanut 91 d

§:ssä tarkoitettu toimenpiteet ja kaavasta aiheutuva hyöty on ollut erityisen merkittävä. Tässäkin voitaisiin kysyä

joitakin edes perusteluissa esitettyjä hahmotteluja siitä, mitä tässä yhteydessä on pidettävä "erityisen merkittävänä "

hyötynä yleensä ja myös suhteessa 91 a §:ssä edellytettyyn "merkittävään" hyötyyn. (Perustelut eivät nyt sisällä

tästä kriteeristä mitään). En tiedä, minkälaisia soveltamisasetelmia säännöksellä voi käytännössä olla (kun otetaan

huomioon myös, mitä voimaantulossäännöksessä sanotaan lain soveltamisesta vain niihin asemakaavoihin, joita

koskeva kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä tämän lain voimaantulon jälkeen).

Sen vuoksi en myöskään pysty arvioimaan, voiko tässä syntyä sellaisia aikavälejä, että olisi syytä asettaa jokin

aikaraja sille, kuinka pitkään 91 d §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen vielä voidaan ryhtyä 91

e §:n nojalla asettamaan kehittämiskorvauksia. Jos pitkiä aikavälejä saattaisi esiintyä, voisi kohtuullisuus- ja

ennakoitavuusnäkökohdille (ja ehkä taannehtivuusnäkökohdillekin) tulla merkitystä ja jonkin maksimiajan

asettaminen käydä aiheelliseksi

91 h § . Säännös koskee kehittämiskorvauksen määräämismenettelyä. Säännöksen mukaan asiassa on pyydettävä

päätösehdotuksesta maanmittaustoimiston lausunto. Pieniä kysymyksiä herättää säännöksen 3 momentti, jonka

mukaan kehittämiskorvausta määrättäessä voidaan kiinteistön arvonnousua koskevilta osilta poiketa

maanmittaustoimiston lausunnosta vain "erityisestä syystä". Olen ymmärtänyt asetelman niin, että



maanmittaustoimisto on kiinteistön arvoa ja arvonnousua koskevissa kysymyksissä katsottu asiantuntijaelimeksi,

jonka kannasta ei pitäisi yleensä poiketa. (Tämä ajattelu kai on takana myös ehdotuksen 189 a §:n 3 momentin

säännöksessä, jonka mukaan hallinto-oikeuden on muutoksenhakutilanteessa pyydettävä arvon määrityksestä

maanmittaustoimiston lausunto). Tätä lähtökohtaa voidaan pitää perusteltuna. Perusteltua voi olla myös se, että

kunta ei ole kuitenkaan automaattisesti juridisesti sidottu maanmittaustoimiston kantaan. Pieni kysymykseni liittyy

siihen, että sen kummemmin säännöksessä kuin perusteluissa (s. 26) ei lausuta mitään siitä, mitä tai minkälaisia

tällaiset erityiset syyt voisivat olla. Kun tässäkin määräytymiskriteereistä, olisi mielestäni aiheellista, että

asiantuntijaelimen kannasta poikkeamismahdollisuuden perusteita jotenkin osoitettaisiin, jollei säännöstekstissä niin

ainakin perusteluissa.

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

Perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa on lyhyesti käsitelty myös kehittämiskorvauksen luonnetta ja todettu, että

kyse ei ole verestä, vaan "kustannusperusteisen maksun määräämisestä" (s. 31). Mitä on pidettävä verona ja mitä

maksuna ei aina ole valtion verojen ja maksujenkaan osalta (PL 81 §) ongelmitta selvää. Kunnallista itsehallintoa

koskevassa PL 121 §:ssä säädetään kunnallisesta verosta, mutta ei mainita kunnan kantamista maksuista. Vaikka

rajanvetoperusteet eivät tässä ehkä ole täysin riidattomat, voidaan - jos sitä pidetään tarpeellisena - nähdäkseni lähteä

siitä, että tässä on kyse kunnan kannettavissa olevasta maksusta. Luonnehdinnalla ei nähdäkseni olisi

säätämisjärjestysmerkitystä siinäkään tapauksessa, että ko. suoritus katsottaisiin veroksi.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

muuttamisesta (HE 167/2002 vp).

1. Maankäyttösopimukset

Hallitus ehdottaa maankäyttösopimuksista nykyisin säätävän maankäyttö- ja rakennuslain 11 §:n kumoamista ja sen

korvaamista uudella 91b §:llä. Nykyinen pykälä kuuluu seuraavasti

"Kunnan tekemät kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät syrjäytä kaavoitukselle
tässä laissa asetettuja tavoitteita tai sisältövaatimuksia.

Maankäyttösopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä."

Maankäyttösopimuksiin on liittynyt kahtalaisia oikeudellisia ongelmia, julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia.

Julkisoikeudellisena ongelmana on ollut sopimusten suhde kunnan itsenäiseen päätösvaltaan kaavoituksessa ja sen

toteuttamisessa: voidaanko sopimuksilla rajoittaa esimerkiksi valtuuston kaavoituksessa käyttämää harkintavaltaa?

Tähän kysymykseen on perinteisesti vastattu kielteisesti silloinkin, kun lähtökohtana on ollut maankäyttösopimusten

periaatteellinen sallittavuus ja niiden yksityisoikeudellinen sitovuus. Vastausta voidaankin perustella jo perustuslain

121 §:n kunnille (kunnan asukkaille) takaamalla itsehallinnolla..

Maankäyttö- ja rakennuslain 11 §:n ongelmia on nähdäkseni ollut, että se on saattanut antaa aiheen tulkintaan, jonka

mukaan sopimuksilla voisi tietyissä rajoissa olla myös julkisoikeudellista sitovuutta. Säännöstä voidaan näet tulkita

siten, että sopimuksilla voidaan sitoa kunnan(valtuuston) päätösvaltaa, kunhan sopimus ei ole ristiriidassa lain

tavoitteiden ja sen kaavalle asettamien sisältövaatimusten kanssa. Itse sopimusmenettely on taas ollut vähintäänkin

jännitteisessä suhteessa lain muutoin korostamia osallistumisen ja vuorovaikutteisuuden lähtökohtia, joita edellyttää

myös perustuslain 20 §:n 2 momentin toimeksiantosäännös.

Pidänkin hallituksen ehdottamia uusia säännöksiä maankäyttösopimuksista valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta

tervetulleina. hallitushan ehdottaa 91b §:n 1 momentissa nimenomaisesti säädettäväksi, että sopimuksissa ei voida

sopia sitovasti kaavojen sisällöstä. Pykälän 2 momentin mukaan sitova sopimus voitaisiin tehdä vasta kun

kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, 4 momentissa täsmennettäisiin tiedotusvelvollisuutta

koskevia säännöksiä.



2.  Kehittämiskorvaus

Maankäyttösopimuksella voidaan sopia muun ohessa maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta

aiheutuviin kustannuksiin. Milloin asiasta ei sovita, kunta voisi hallituksen ehdottaman 91c §:n mukaan periä

maanomistajalta erityistä kehittämiskorvausta.

Kehittämiskorvausta koskevien hallituksen säännösehdotusten valtiosääntöoikeudellinen arviointi riippuu osaltaan

korvauksen sijainnista veron ja maksun välisessä rajanvedossa. Kunnallisverosta on perustuslain 121 §:n 3

momentissa säädetty, että lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä

verovelvollisen oikeusturvasta. Sen sijaan kunnallisista maksuista ei perustuslakiin sisälly erityisiä säännöksiä.

Verojen ja maksujen keskeisenä erona on maksun vastikkeellisuus: julkinen maksu on vastike jostain

maksuvelvollisen saamasta palvelusta tai tavarasta. Kuitenkaan rahasuorituksen maksun luonne ei edellytä täyttä

kustannusvastaavuutta. Kuitenkin mitä merkittävämpi ero palvelun tuottamisen kustannusten ja maksun suuruuden

välillä on, sitä lähempänä on pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisesti verona.

Kehittämiskorvaus luonnehditaan 91c §:n l momentissa sellaiseksi korvaukseksi yhdyskuntarakentamisen

arvioiduista   kustannuksista,   joka   on   suhteutettu "asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun

rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin

arvonnousuun". Kustannuksista, jotka voidaan ottaa korvausta määrättäessä huomioon, on säännökset ehdotuksen

91d-e §:ssä. Korvauksen enimmäismääräksi on puolestaan 91f:ssä ehdotettu 60 % asemakaavasta johtuvasta

asemakaavan mukaisen tontin arvonnoususta.

Ehdotetun kehittämiskorvauksen erityispiirre on, että lähtökohtana on vastikkeellisuus mutta korvauksen taso on

kuitenkin osaksi sidottu tontin arvonnousuun, joka on vastikkeellisuudesta riippumaton kriteeri. Eräässä mielessä

ehdotettua kehittämiskorvausta voisikin luonnehtia sekamuotoiseksi rahasuoritukseksi. Kun lähtökohtana on

vastikkeellisuus ja kun julkisilta maksuilta ei vakiintuneen käsityksen mukaan edellytetä ehdotonta

kustannusvastuuta, katson kehittämiskorvauksen kuitenkin veron ja maksun välisessä kahtiajaossa olevan lähempänä

maksua kuin veroa. Sui generis -luokkien kehittämiseen julkisyhteisöjen perimien rahasuoritusten

valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin on taas nähdäkseni suhtauduttava pidättyvästi.

Kunnalliset maksut on tapana jakaa julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin. Julkisoikeudelliset maksut on

oikeuskirjallisuudessa määritelty siten, että niiden "kantaminen perustuu nimenomaisiin säännöksiin laissa tai joiden

perimiseen julkisoikeudellisin perustein kunnilla muutoin on katsottava olevan valta siihen nähden, että ne



kohdistuvat julkisten laitosten ja palvelusten käyttämiseen" (Hannus, Arno - Hallberg, Pekka: Kuntalaki,. Juva 1997,

s. 436). Julkisoikeudellistenkaan kunnallisten maksujen ei ole välttämättä katsottu edellyttävän perustakseen

nimenomaisia lain säännöksiä, vaan ainakin tietyissä rajoissa kunnilla on ollut itsehallinnollisen toimivaltansa

nojalla määrätä tällaisia maksuja suoritettavaksi. Tätä lähtökohtaa kuvastaa myös kuntalain 13 §:n 2 momentin 4

kohta, jonka mukaan valtuuston asiana on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen

yleisistä perusteista. Toisaalta vakiintunut lainsäädäntökäytäntö myös osoittaa, että kunnille perustuslainvoimaisesti

taatun itsehallinnon ei myöskään ole katsottu asettavan esteitä ottaa lakiin kuntia sitovia säännöksiä, jotka joidenkin

maksujen kohdalla rajoittavat kuntien itsenäistä päätösvaltaa.

Pidän edellä esittämäni valossa kunnallista kehittämiskorvausta koskevia säännöksiä valtiosääntöoikeudellisesti

asianmukaisina. Säännökset muodostavat riittävän perustan julkisoikeudellisen maksun perimiselle, eikä niiden

myöskään voida katsoa rajoittavan perustuslain vastaisesti kuntien itsehallinnollista päätösvaltaa.

Totean lopuksi, että kehittämiskorvauksen valtiosääntöoikeudellista arviointia ei nähdäkseni ole välttämätöntä

kiinnittää lainkaan perustuslain omaisuudensuojasäännökseen. Kunnallisten maksujen kohdalla

omaisuudensuojakysymykset voisivat ajankohtaistua silloin, jos maksun suuruus irtautuu liiaksi vastikkeellisuuden

lähtökohdasta. Tällöin maksujen ja verojen kahtiajaossa rahasuoritusta olisi itse asiassa tarkasteltavana verona.

Verojen kohdalla omaisuudensuojaa joudutaan pohtimaan vain silloin, jos veroa voidaan pitää luonteeltaan

konfiskatorisena.

Porthaniassa 13.11.2002

Kaarlo Tuori



Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE laiksi maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta (HE 167/2002 vp)

1. Lähtökohtia

Esillä oleva ehdotus sisältää kaksi toisiinsa liittyvää ydinkohtaa, maankäyttösopimusten sääntelyn sekä
kaavoitusarvomaksun. Molemmat ovat oikeudellisesti hyvin ongelmallisia.

Käytännössä maankäyttösopimuksia on eri muodoissaan esiintynyt jo pitkään, vaikkakin ne ovat olleet
jäljempänä mainittavista syistä rakennuslainsäädännön kaavajärjestelmälle vieraita ja aiheuttaneet
moninaisia oikeudellisia ongelmia. Maankäyttö- ja rakennuslaki antoi sopimuksille tietynlaisen statuksen
(lain 11 §), mutta rakenneongelmat eivät tällä poistuneet (ks.  esim. Hallberg-Haapanala-Koljonen-Ranta,
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, s. 63-65). Nykytilanteen ongelmien analyysiin ei tässä yhteydessä ole
mahdollisuutta; totean vain, että sopimuskäytännöstä tai niihin liittyvästä maksukäytännöstä mahdollisesti
kärsivänä tahona on ollut milloin maanomistaja, milloin taas laissa asetetut kaavoituksen sisältövaatimukset
ja osallistumisjärjestelmät.

Oikeusjärjestyksen rakennetason ongelmana on, ettei kaavoituksessa ole siviilioikeudellisessa mielessä
vallinnut sopimusvapautta julkista valtaa käyttävän kunnan ja maanomistajan välillä. Kaavojen
sisältöhän perustuu merkittäviltä osin lain säännöksiin, ja kaavoitusnormisto itsessään merkitsee
sopimusvapauden puuttumista. Kaavapäätöksen lainvastaisuuteen voi hallintotuomioistuimessa vedota
myös kolmas taho, joko muu asianosainen tai kunnan jäsen. Varsinkin julkisoikeudellisessa kirjallisuudessa
kaavoitussopimuksiin on jo ilmiönä suhtauduttu näistä syistä hyvin kriittisesti.

Käsillä olevassa esityksessä useat käytännön maankäyttösopimuksiin liittyneet oikeussuojaongelmat ja
kyseenalaisuudet on pyritty poistamaan. Ehdotettu 91 b § sisältääkin tätä tarkoittavia tärkeitä aineksia.
Esimerkiksi sellainen tilanne, että vuosikymmeniä sitten tehtyyn, mutta ainakin osin vielä toteutumattomaan
maankäyttösopimukseen kaavoittamattomalla alueella pyritään kaavan aikaansaamiseksi vetoamaan
täysin muuttuneista oloista huolimatta, ei enää uusien sopimusten osalta näyttäisi voivan tulla
kysymykseen. Tuollaisessa tilanteessahan julkisoikeudellinen kaavoitusnormisto ja laki ovat voineet joutua
pahaan ristiriitaan: kunnalla on voinut olla kaavoitusnormistoon perustuva velvollisuus olla hyväksymättä
kaavaa (ja kaavapäätös voidaan kumota myös valituksesta), mutta nämäkään seikat eivät ole sellaisenaan
poistaneet sopimusperusteisia sanktioita tai niiden uhkaa. Oikeusjärjestyksen kokonaisuuden
hukkumista on näissä tilanteissa edistänyt merkittävästi se, että sopimuksiin on usein sisällytetty
välityslauseke, jolloin vastuut on ollut riitatilanteessa ratkaistava välimiesoikeudessa, ei valtion
tuomioistuimessa. Sopimusoikeudelliset lähestymistavat ovat näin päässeet osin pahastikin erkaantumaan
kaavoitusoikeudellisista.

Maankäyttösopimuksella ei ehdotetun 91 b §:n mukaan voitaisi "sitovasti sopia kaavojen sisällöstä", mikä
on tietenkin välttämätöntä, mutia tämä ei muutoin poista sopimusten omia oikeusvaikutuksia ja
tosiasiallisia vaikutuksia. Sitä, mitä kaikkea maankäyttösopimuksella voidaan sopia, ei
lakiehdotuksessa ole rajattu, vaan sisältö on itse asiassa aivan avoin. Tämä epätäsmällinen
sääntelytapa on maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmän kannalta ongelma jo sinänsä.

Toisaalta ehdotettu 91 b §:n 1 momentin säännös siitä, ettei maankäyttösopimuksissa voida sitovasti sopia
kaavojen sisällöstä, on joka tapauksessa pelkästään kaavojen materiaalista sisältöä koskeva.



Se ei lausu mitään siitä, millaisia menettelyllisiä vaikutuksia sopimuksella ei ole tai ei voi olla. Tosin
ehdotetun 91 b §:n 2 ja 4 momentit sisältävät eräitä menettelyllisiä rajoituksia tai vaatimuksia. Merkittävin
näistä on säännös, jonka mukaan osapuolia sitova maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta, kun
kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä. Muutoin maankäyttö- ja rakennuslain
kaavoitusmenettelyä koskevat säännökset toimivat päällisin puolin normaaliin tapaan. Silti on vakavasti
kysyttävä, täyttääkö kaavoitusmenettely sopimuksenteon jälkeisessä kaavoitusmenettelyssä sen perustuslain
20 §:n 2 momentin vaatimuksen, eitä julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kaavoitustahan voidaan
pitää tärkeimpänä niistä julkisen vallan päätöksenteon muodoista, joilla kansalaisten elinympäristön
muotoutumisesta päätetään. Näyttääkin varsin ilmeiseltä, että kunnan jäsenten sekä sopimusten
ulkopuolisten asianosaisten osallistuminen kaavoitusmenettelyyn voisi enää mielekkäästi tapahtua vain
niissä rajoissa kuin joko sopimus ei sisällä määräyksiä tai se on lain vaatimusten vastainen. Muutoin se
elinympäristöä koskevan kaavoitusharkinnan ydinosa, jota voidaan luonnehtia nimellä
tarkoituksenmukaisuusharkinta, olisi 91 b §:n 1 momentin säännöksestä huolimatta
tosiasiallisesti sidottu jo sopimuksella, ja maankäyttö- ja rakennuslain
osallistumisjärjestelmät jäisivät sen osalta tyhjäksi muodoksi.

Katson, että tämä lopputulos ei juurikaan sovi yksiin perustuslain 20 §:n 2 momentin
toimeksiannon kanssa, vaan johtaa aivan vastakkaiseen suuntaan. Sillä, että kaavoituksesta
lähtökohtaisesti päättää kunta oman itsehallintonsa ja edustuksellisen demokratian lähtökohdista, ei
nähdäkseni mitenkään voida sivuuttaa perustuslain edellä mainittua säännöstä, joka edellyttää kansalaisten
omaa itsenäistä vaikutusmahdollisuutta. Pidän näin ilmeisenä, että 91 b §:ssä ehdotetulla tavalla
legalisoitu sopimuskäytäntö olisi perustuslain 20 §:n 2 momentin vastainen. Vaikka asialla ei
ole suoranaista valtiosääntöoikeudellista merkitystä, totean myös, että ehdotus olisi mitä ilmeisimmin myös
maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n 2 momentin oman tavoitesäännöksen vastainen.

2. Sopimuksen merkitys myöhemmässä kaavamuutostilanteessa

Useat vaikeat rakenteelliset ongelmat on esityksessä kokonaan sivuutettu. Tämä koskee
etenkin alueidenkäytön pitkiä aikajänteitä ja dynamiikkaa. Ensinnäkin maankäyttösopimukset - nyt
en puhu vain korvauksista, vaan sopimuksista kaikissa eri suhteissa - saattavat käytännössä kaavan tultua
voimaan muodostua vahvemmiksi ja pysyvämmiksi kuin itse kaava, koska sopimuksella
luodut oikeudet ja odotukset nähtävästi muodostuvat osaksi niitä kriteerejä, joiden varassa
myöhemmän kaava-muutosasian maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukainen
sisältöharkinta tapahtuu. Jos asemakaavan pohjana on ollut ehkä vuosikymmeniäkin vaikuttava
maankäyttösopimus, kaavan ajanmukaisuuden myöhempi arviointi maankäyttö- ja rakennuslain 60 ja 61 §:n
mukaan ruskin aina voi tapahtua laissa edellytetyllä tavalla. Sopimuksen velvoitteiden voimassaololla ei
olisi mitään ajallista takarajaa.

Myöhempi kaavanmuutos, jollaista maankäyttö- |a rakennuslain 60 ja 61 § muuttuneissa oloissa saattavat
jopa edellyttää, voisi johtaa huomattaviinkin sopimusperusteisiin sanktioihin, joihin kunnan olisi uusissa
oloissa vanhan sopimuksen vuoksi alistuttava, ehkä myös vastoin alueidenkäyttöä koskevan lainsäädännön
kulloisiakin vaatimuksia. Sopimukseen perustuva kaava siis voisi uusissa oloissa muodostua
vahvemmaksi kuin "tavallinen", ilman sopimuksia tehty asemakaava. Tällaista vaikutusta
asemakaavalla ei sopimustaustaisenakaan voimassa olevan lain mukaan voi olla. Vaikka siviilioikeudel-
lisilla sopimuksilla yleisesti ottaen voidaankin määräoloissa perustaa perustuslain 15 §:n suojaa
nauttivia oikeusasemia, olisi tässä erityisessä, lähinnä julkisoikeudellisessa sopimustilanteessa pyrittävä
selvittämään, missä määrin ja miltä osin maankäyttösopimus ylimalkaan voi tuottaa
perusoikeustasoisesti suojattuja saavutettuja oikeuksia, vai voiko näin ensinkään tapahtua.



Pidän ehdotettua sopimusjärjestelmää vähintäänkin arveluttavana perustuslain 20 §:n kannalta, koska
nyt tietynlaisen (alkuperäistä maankäyttö- ja rakennuslakia nimenomaisemman) julkisoikeudellisenkin
statuksen saava sopimus saattaa myöhemmissä muuttuneissa maankäyttöoloissa ja kaavamuutostilanteissa
vähintäänkin johdattaa tuossa pykälässä asetettujen vaatimusten sivuuttamiseen. On myös hyvin
mahdollista, että tuollaisessa muutostilanteessa maanomistajien yhdenvertaisuus kärsii siksi, että
heistä joku on alkuperäisen kaavan pohjana olleen ja yhä voimassa olevan maankäyttösopimuksen
sopijapuoli.

Epäkohtaa syventää se, että alueidenkäyttösopimusten sisältöä tai niihin perustuvia taloudellisia tai muita
velvoitteita ei käytännössä ole ollut mahdollista saattaa valtion tuomioistuimen tutkittavaksi niihin yleensä
sisältyneiden välityslausekkeiden vuoksi (ks. myös PeVL 38/1998 vp., kohta Muita seikkoja). Tämä taas
voi johtaa kohtuuspohjaiseen irtautumiseen normeista (välimiesmenettelystä annetun lain 31 §:n 3 mom.) ja
oikeusjärjestyksen kokonaisuuden sivuuttamiseen. Välitystuomioita ei ole säädetty julkisiksi, mikä voi
merkitä tietynlaista ristiriitaa perustuslain 12 §:n 2 momentin julkisuusvaatimukseen nähden. Vaikka
kaavoitussopimukset sisältävätkin toisinaan myös siviilioikeudellisia aineksia, pidän ehdotettua
sopimusjärjestelmää statukseltaan siinä määrin julkisoikeudellisena, ettei välimiesmenettelyn pitäisi
olla maankäyttösopimusriidoissa ensinkään käytettävissä. Sopimusten kuntaosapuolihan esiintyy
aina julkisoikeudellisen kaavoitus-toimivallan käyttäjänä, ei minkäänlaisena yksityisoikeudellisena
oikeudenhaltijana (jollei kunta itse esimerkiksi ole myös maanomistaja). se, missä järjestyksessä
maankäyttösopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan, jää esityksessä joka tapauksessa muutoinkin
avoimeksi. Sääntelyn puuttuessa sopimusten oma sisältö ratkaissee asian tapauskohtaisesti
(hallintoriita/siviiliriita).

3. Rakennusoikeus varallisuusarvona

Käytännössä esiintyneillä, maankäyttösopimuksiin perustuneilla kunnalle maksettavilla korvauksilla on
ollut kaksi toisistaan ainakin periaatteessa selvästi eroavaa tavoitetta, toisaalta kaava-alueen maanomistajien
osallistuminen kunnalle aiheutuviin asemakaavan toteuttamiskustannuksiin (laissa säädettyä suuremmassa
laajuudessa) ja toisaalta kaavasta johtuvan kiinteistön arvonnousun periminen (tietyssä laajuudessa)
kunnalle. Lakiesityksessä nämä tavoitteet on yhdistetty mielenkiintoisella tavalla. Ensinnäkin laissa
säädettävässä kehittämiskorvauksessa kyse olisi suoranaisesti vain yhdyskuntarakentamisen
(suhteellisen väljästi määritellyistä) kustannuksista (91 d §), mutta kehittämiskorvauksen yläraja olisi
joka tapauksessa sidottu kiinteistön arvonnousuun (91 f §). Arvonnoususta olisi 91 f §:n mukaan
perittävissä kunnalle enintään 60 prosenttia. Toisaalta ehdotetun 91 b §:n mukaisella
maankäyttösopimuksella voitaisiin kehittämiskorvausta laajemminkin sopia "osapuolten välisistä
oikeuksista ja velvoitteista", mikä molemminpuolisen halukkuuden ilmetessä laillistaisi miten laaja-alaisen
rakennusoikeudesta maksamisen hyvänsä.

Jo kehittärniskorvauksen ja kaavaperusteisen rakennusoikeuden välinen kytkentä on joka tapauksessa selvä,
puhumattakaan maankäyttösopimusten avaamista mahdollisuuksista. Voidaan näin hyvällä syyllä
kysyä, onko ehdotetuilla järjestelyillä tehty periaatteellinen muutos lainsäädännössä
vakiintuneisiin käsityksiin kaavaperusteiseen rakennusoikeuteen sisältyvistä
varallisuusarvoista ja sitä kautta maanomistusoikeuden keskeisistä arvotekijöistä. Ns.
ilman myyntiin Rakennuslainsäädäntöä koskeva peruskirjallisuus jo vuoden 1931 asemakaavalain
valmistelutöiden selvän kannan mukaisesti on aina suhtautunut kielteisesti, näin esim. Larma sekä
sittemmin Larma-Hallberg-Jatkola-Wirilander, Rakennuslaki ja -asetus, esim. 3. p. 1984 s. 1188:
"Maanomistaja ei ole velvollinen korvaamaan kaupungille sitä hyötyä, joka hänelle tulee asemakaavan
muutoksesta. Toisaalta kaupunkikaan ei ole velvollinen korvaamaan maanomistajalle asemakaavan
muutoksesta aiheutuvaa vahinkoa muuta kuin muutamassa harvinaisessa tapauksessa." Kysymys on viime
kädessä omistusoikeuden sisällön määrittämisestä.



Esityksessä tämä vanha, sääntelyn perusrakenteisiin monin tavoin vaikuttanut periaate
asiallisesti käännettäisiin vastakohdakseen. Yleisluonteisuudessaan voimassa olevan lain 11
§ ei tätä vielä ole merkinnyt. Muutos on luonnollisesti erittäin merkittävä, ja sen erilaiset
seurausvaikutukset esimerkiksi perusoikeussäännösten kannalta tuskin ovat vielä kattavasti nähtävissä.
Hankala ongelma on, ettei tätä periaatteellista muutosta ole hallituksen esityksessä varsinaisesti tunnistettu
eikä tarkasteltu ehdotuksia läpi maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmän, ei varsinkaan pitemmällä
aikavälillä siitäkään huolimatta, että kaavoituksella tarkoitetaan luoda pysyviä tai ainakin vuosikymmeniä
kestäviä alueidenkäyttöratkaisuja.

Otan esiin kaksi aikajännettä koskevaa rakenneongelmaa.

Edellä mainitusta "ilman myynnin" kiellosta johtuu, ettei rakennusoikeutta pidetä sellaisena omistusoikeuteen
sisältyvänä varallisuusoikeudellisena etuna, jonka supistaminen myöhemmällä kaavanmuutoksella olisi
sellaisenaan omistajalle korvattavaa, olipa rakennusoikeus jo käytetty tai ei. Omistajan asema kyllä otetaan
yhtenä kaavanmuutoksen edellytyksiin vaikuttavana tekijänä huomioon (nykyisin maankäyttö- ja rakennuslain
54 §:n 3 mom.). Mutta jos aiempaan asemakaavaan perustuvaa rakennusoikeutta supistava kaavanmuutos tulee
lainvoimaiseksi, omistaja ei saa menettämästään rakennusoikeudesta korvausta. Hän tosin voi olla oikeutettu
vaatimaan alueensa lunastamista tai (maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, aiemmasta rakennuslaista poiketen,
myös) korvaamista, mutta vain, jos maa uudessa kaavassa on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoi-
tukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista
hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan (maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n 1
mom.). Lain 102 §:ssä on lunastus- tai korvausvelvollisuudelle asetettu lisäedellytyksiä.

On pakko kysyä, miten ehdotetun 91 b §:n mukainen sopimusperusteinen korvaus tai 91 c §:n mukainen
kehittämiskorvaus, joka aikanaan on jo maksettu, tulee myöhemmässä kaavanmuutostilanteessa
otetuksi huomioon. On ensinnäkin mahdollista, että se painaa jo maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n
mukaisessa asemakaavanmuutoksen sisältöharkinnassa niin paljon, ettei alueiden käytön tai kolmansien tahojen
oikeuksien kannalta muutoin perusteltukaan muutos saata nykyisestä poiketen toteutua, vaikka
maankäyttösopimuksella ei ehdotetun 91 b §:n mukaan voitaisikaan "sitovasti sopia kaavojen sisällöstä". Tällöin
syntyy väistämätön jännite suhteessa vanhan kaavan uusiin reaalisiin muuttamistarpeisiin sekä asemakaavan
ajanmukaisuuden arvioinnista maankäyttö- ja rakennuslain 60 ja 61 §:ssä säädettyyn nähden. Tätä ristiriitaa,
kuten alueidenkäytön aikajännettä yleensäkään, esityksessä ei ole kosketeltu. On hyvin ajateltavissa, että
esityksen mukaisilla maksujärjestelyillä aiheutetaan tulevaisuudessa tilanne, jossa esimerkiksi
ympäristöperusoikeussäännös tai maanomistajien yhdenvertaisuus ei voi toteutua.

Jos taas rakennusoikeutta supistava kaavamuutos aikanaan suoritetuista maksuista huolimatta toteutuu, käy
edellä tarkastellun maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n nojalla niin, että muutos jää maanomistajalle
korvaamatta. Voidaan kysyä; onko tämä perustuslain 15 §:n mukaisen omaisuudensuojan
kannalta enää ainakaan kaikissa tapauksissa mahdollista, kun kerran saadusta
rakennusoikeudesta on aiemmasta oikeustilasta poiketen voitu maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetyllä tavalla maksaa kunnalle hyvitystä. Saattaa kyllä olla, että kehittämiskorvaus ja pelkästään
maankäyttösopimukseen perustuva korvaus ovat tässä tarkastelussa keskenään eri asemassa. Ristiriitaa ei silti
voida kategorisesti eliminoida. Aikanaan maksetun kehittämiskorvauksen osalta korvaamatta jättämisen
valtiosääntöisen sallittavuuden puolesta puhuisi se, että kyse on ainakin lain systematiikan kannalta ollut vain
yhdyskuntarakentamisen kustannuksista eikä siis välittömästi arvonnoususta. Tällöin lienee merkitystä sillä,
onko tuo yhdyskuntarakentaminen aikanaan ehkä jäänyt toteutumatta. Pelkästään sopimukseen perustuvan
korvauksen osalta taas ongelmaksi muodostunee muun ohella sopimusperusteisen vastuun ja edellä mainitun
101 §:n välinen suhde.



Ehdotetun 91 m §:n mukaan kunnan on päätettävä kehittämiskorvauksen perimättä jättämisestä, jos se päättää
muuttaa asemakaavaa tai tonttijakoa siten, että kehittämiskorvauksen perusteet olennaisesti poistuvat. Tämä
koskisi siis vain vielä maksamatta olevan kehittämiskorvauksen perimättä jättämistä. Säännöstä
aiheettomaksi osoittautuvan, mutta jo maksetun kehittämiskorvauksen palauttamisesta ei sen sijaan olisi.
Tosin tilanne on ilmeisen harvinainen, koska ehdotetun 91 k §:n mukaan maksuunpano ennen kuin tontti on
lainvoimaisen rakennusluvan perusteella rakennettavissa, tulee kyseeseen vain maanomistajan pyynnöstä.
Tosin, jos rakentamiseen ei lainvoimaisesta luvasta huolimatta syystä tai toisesta ryhdytä, ongelma voi säilyä
useita vuosia (rakennusluvan raukeamisesta ks. maankäyttö- ja rakennuslain 143 §).

4. Menettelyyn ja oikeussuojan saatavuuteen liittyvät ongelmat

Kehittämiskorvauksesta päätettäisiin ehdotetun 91 h §:n mukaisen menettelyn jälkeen kunnan
hallintopäätöksellä. Päätösehdotuksesta olisi pyydettävä maanmittaustoimiston lausunto. Tämä on
ymmärrettävää, koska kehittämiskorvauksen ylärajan osaltaan määrittävä arvonousu lähtökohtaisesti
määräytyisi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain mukaan (91 c §:n 2 mom.).
Maanmittaustoimiston lausunnosta voitaisiin kiinteistön arvonnousua koskevilta osin poiketa vain erityisestä
syystä (91 h §:n 3 mom.). Tämänkaltainen lausunnon sitovuus on epätavallista. Tässä se kuitenkaan ei koske
kaikkia maksun perusteita, vaan ainoastaan arvonnousua, eikä sitäkään ehdottomana. Tämä vuoksi ei liene
perustuslain 21 §:n kannalta välttämätöntä avata erikseen muutoksenhakumahdollisuutta sitovan lausunnon
antaneen maanmittaustoimiston päätökseen. Epäselväksi kyllä yksistään 91 h §:n valossa jää, koskeeko sitovuus
vain kuntaa vai myös asiaa valituksesta käsittelevää hallintotuomioistuinta (ks. 189 a §:n 3 momentista
jäljempänä).

Muutoksenhaku kunnan päätökseen tapahtuisi säännönmukaiseen tapaan hallintotuomioistuimissa. Ehdotetut
muutoksenhakusäännökset on kuitenkin rakennettu siinä määrin ongelmallisesti, että oh kysymyksenalaista,
täyttääkö menettely perustuslain 21 §:ssä asetetut vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että muutoksenhakukeinoksi
on 189 a § :ssä - itse asiassa varsin yllättävästi - osoitettu kunnallisvalitus, ei hallintovalitus. Tämä johtuu
189 a §:n alussa olevasta viittauksesta kuntalakiin. Tosin näiden kahden instituution välinen tärkein ero eli
valitusoikeus määräytyisikin hallintovalituksen mukaisesti (viittaus hallintolainkäyttölakiin) eli kuuluisi vain
asianosaiselle, ja muutoksenhaussa muutoinkin sovellettaisiin hallintolainkäyttölakia. Hallintolainkäytössä
kahtiajako kunnallisvalitus/ hallintovalitus on kuitenkin erittäin olennainen eräissä muissakin suhteissa.
Valitusperusteet on kunnallisvalituksessa esitettävä yksilöidysti jo valituskirjelmässä. Hallintovalitus on tässä
suhteessa väljempi. Vielä olennaisempi ero on siinä, että kunnallisvalitus on hallintovalituksesta poiketen ns.
kassatorinen muutoksenhakukeino. Tämä merkitsee sitä, että hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus ei voi
maanomistajan valituksesta muuttaa päätöstä, esimerkiksi siis korvauksen rahamäärää (vrt. siihen liittyvää
lausuntomenettelyä, josta jäljempänä), palauttamatta asiaa lähtöpisteeseen eli asianomaiselle kunnan
viranomaiselle. Jos ja kun valitus siis olisi kunnallisvalitus, näin kuitenkin kävisi, ja
muutoksenhakumenettelystä muodostuisi maanomistajalle kovin raskas ja hidas.

Kunnallisvalitus on julkisoikeudellisia maksuja koskevissa asioissa joka tapauksessa erittäin poikkeuksellinen
menettely. Saattaa olla, että kuntalakiin onkin ehdotuksessa viitattu vain sen vuoksi, että näin sovellettavaksi
tulisi myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimusmenettely, ilman että asiaa olisi tässä erikseen kirjoitettava
näkyviin. Jos näin on, viittaus voitaneen tehdä maanomistajan oikeussuojaa vaarantamatta toisinkin.
Kunnallisvalituksesta olisi joka tapauksessa tehokkaan oikeussuojatien turvaamiseksi
irtauduttava.

Hallinto-oikeuden olisi kiinteistön arvon määritykseen liittyviltä osin pyydettävä maanmittaustoimiston
lausunto, jollei se olisi ilmeisen tarpeetonta (189 a §:n 3 mom.). Säännöksen tarpeellisuus vaikuttaa



kyseenalaiselta, koska maanmittaustoimiston lausunto on ollut jo hankittava kuntatasolla. Siten se on joka
tapauksessa mukana valitusasian ratkaisuaineistossa. Toisaalta ehdotetusta momentista näyttää joka tapauksessa
ilmenevän, ettei 91 h §:n sitovuussääntö koske hallintotuomioistuinta. Hallintoviranomaisen ja
tuomioistuimen perustuslaissa säädetyn toimivaltajaon kannalta näin tuleekin
oikeuskysymyksessä olla.

5. Päätelmät

Ehdotettu 91 b § on perustuslain 20 §:n 2 momentin vastainen.

Maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmä muodostuisi varallisuusarvojen kannalta ainakin osin
hallitsemattomaksi, jos rakennusoikeuden muuttaminen rahaksi sallitaan ehdotetulla tavalla. Lopputulos
muodostuu osin epäselväksi, osin vähintään arveluttavaksi, tilanteesta riippuen omaisuudensuojan,
yhdenvertaisuuden tai ympäristöperusoikeuksien kannalta. Monet (vaikkakaan eivät kaikki) ongelmista
poistuisivat, jos maankäyttösopimuksetkin säänneltäisiin siten, että vain yhdyskuntarakentamisen
kustannukset, mutta ei rakennusoikeuden arvo, olisivat hyväksyttäviä maankäyttösopimusten
kohteita. Jo maksetun kehittämiskorvauksen asema kaavamuutostilanteessa olisi
oikeussuojasyistä säänneltävä. Samoin ongelmia vähentäisi, jos sopimusriitoja koskeva oikeussuojatie
säänneltäisiin välimiesoikeudet kieltävällä tavalla. Maksupäätöksiä koskevaa
muutoksenhakusääntelyä olisi tarkistettava oikeussuojan vähimmäisvaatimuksia vastaavaksi.

Nyt käsillä olevan ehdotuksen osalta en voi muutoinkaan kuin 91 b §:n osalta epäilyksittä lausua, että se olisi
säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002

Pekka Vihervuori oikeustieteen
tohtori, dosentti


