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& PM. 24.2.2005 
Helena Korhonen 
hallitusneuvos 
Ympäristöministeriö 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 
 
ASIA:        HE 281/2004 vp. KADUN JA ERÄIDEN YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSA- 

JA PUHTAANAPIDOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 
 
 
Hallituksen esityksen kohteena oleva laki kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta (jäljempänä kunnossa- ja puhtaanapitolaki) on 
annettu vuonna 1978, mutta laki tuli voimaan vuoden 1980 alusta. Laki on 
aikanaan säädetty tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Laki sisältää säännökset 
siitä, miten vastuunjako pääasiassa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta 
jakautuu kuntien ja tontinomistajien välillä, mikä on vaadittava kunnossapidon 
taso, miten lain toteutumisen valvonta hoidetaan ja miten kunnan mahdollisesti 
tontinomistajien puolesta hoitamien tehtävien maksut määräytyvät, jos kunta 
perii niistä maksun. 
 
Esityksessä uudistetaan mm. kunnossapidon tason määritelmä, muutetaan ja 
täsmennetään kunnossapitovastuita kunnan ja tontinomistajien välillä sekä 
luodaan kadulla tehtäviä töitä varten ilmoitusmenettely. Myös maksuja, 
valvontaa sekä lain säännösten rikkomista koskevat säännökset uudistetaan. 
Esityksen sisältämillä säännöksillä on liittymäkohtia useisiin perustuslain 
säännöksiin, joita esityksen perusteluissa on käyty läpi. Esitys on kuitenkin 
katsottu voitavan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 
Liikkumisvapauden ja yhdenvertaisuuden näkökulmat (Perustuslain 6 ja 9 §) 

 
Katujen esteettömyys ja käyttökelpoisuus eri vuodenaikoina ja eri 
liikkumismuotojen osalta ovat tärkeitä perustuslain liikkumisvapauden tavoitteen 
kannalta. Yhdenvertaisuuden näkökulma taas korostaa liikkumismahdollisuuksia 
ja esteettömyyttä eri kansalaisryhmien kannalta. 
 
Lainmuutoksessa uudistetaan kadun kunnossapidon määritelmä (3 §) niin, että 
korostetaan erityisesti jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden näkökulmaa 
aikaisemman lain lähinnä ajoneuvoliikenteen näkökulman sijaan. Erityisesti 
jalkakäytävien ja jalankulku- ja pyöräteiden talvinen kunnossapito ja liukkauden 
torjunta mahdollistavat jalankulkijoiden ja myös pyöräilevien liikkumisen 
edellytykset. Monet liikkumisen kannalta erityistä huomiota tarvitsevat ryhmät, 
mm. vanhukset, liikuntaesteiset ja lastenvaunujen kanssa liikkujat, edellyttävät 
riittävän turvallisia ja esteettömiä jalankulkuväyliä. Valtioneuvoston 
oikeuskansleri korosti myös päätöksessään 23.9.1999 katujen kunnossapidon 
yhteyttä liikkumisvapauteen. Päätöksessä käsiteltiin katujen heikkoa 
kunnossapitoa runsaslumisena talvena 1998-1999, jolloin lumien poisto 
jalkakäytäviltä kesti pitkään, jopa yli viikon estäen tai kohtuuttomasti 
hankaloittaen jalankulkijoiden liikkumista. Päätöksessä todettiin myös 
kunnossapidon hoidon viranomaisvalvonnassa puutteita. 
 
Esteettömyyden kannalta myös kaduilla tehtävät työt niiden kohdistuessa usein 
jalkakäytäviin ovat haitallisia. Lakiehdotuksessa töihin ehdotetaan 
ilmoitusjärjestelmää sekä maksua (14 aja 14 b §) alueen varaamisesta työmaaksi, 
joilla pyritään vähentämään kaduilla liikkumisen esteitä sekä antamaan kunnalle 
mahdollisuus koordinoida töitä. 

Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säätäminen (Perustuslain 80 §) 
 



 

Kunnossa- ja puhtaanapitolaissa säädetään tontinomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista 
(4 §, 8 §, 10 §). Osin esityksessä näitä velvollisuuksia myös muutetaan. Säännökset 
velvollisuuksista ja oikeuksista ovat lain tasolla, eikä tässä laissa anneta valtuuksia säätää 
niistä asetustasoisesti. Muun muassa tästä syystä säännökset ovat varsin tarkat, että ne 
olisivat eri osapuolille riittävän selkeät. 
 
Kunnan tehtäväksi siirretään nykyisen lain mukaan tontinomistajille kuulunut yhdistettyjen 
pyörä-ja jalankulkuteiden kunnossapito sekä talvisen hiekoitushiekan poisto ajoradalta 
säädetään nimenomaisesti kunnan tehtäviin nykyisen lain ollessa tältä osin 
tulkinnanvarainen. Tontinomistajien asemaan pientaloalueilla voi tuoda helpotusta myös 
se, että kunta on esityksen mukaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä velvollinen 
ottamaan hoitaakseen tontinomistajille kuuluvia kunnossapitotehtäviä. Näistä tehtävistä 
merkittävin on ollut jalkakäytävien talvikunnossapito, mikä fyysisenä tehtävänä hoidettuna 
on raskas ja sitovakin. Kunnat ovat jo tähän mennessä ottaneet näitä tehtäviä hoitaakseen ja 
perineet niistä maksun tontinomistajilta. Maksun periminen mahdollistetaan edelleen (14 b 
§). 
 
Tontinomistajien tehtäviin lisätään velvollisuus pitää tontin ja ajoradan tai tontin ja 
jalkakäytävän välinen ojan tai viherkaistan välinen enintään 3 m leveä kaistale siistinä (10 
§ 3 mora.). Koneellista työtä, esim. ruohon leikkaamista, ei edellytetä. Tontinomistajat ovat 
pääosin tähän mennessäkin huolehtineet tämän kaistan hoitamisesta. 

 
Kunnallisten maksujen perustuminen lakiin ja niiden luonne (Perustuslain 121 §) 

Kunnan ottaessa tontinomistajille kuuluvia tehtäviä hoitaakseen kunta voi periä näistä 
tehtävistä aiheutuneet kustannukset tontinomistajilta. Kunta voi periä kadulla töitä tekeviltä 
ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta aiheutuneet kulut sekä myös aikaan, 
alueen laajuuteen ja keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä 
rajaamisesta pois yleisestä käytöstä. Näistä maksuista on säädetty esityksen 14 b §:ssä. 
Maksut perustuvat pääsääntöisesti aiheutuneisiin kustannuksiin. Kadun varaamisesta 
tilapäisesti työmaaksi maksun aineellisten perusteet on esitetty laissa ja lisäksi säädetty, 
että maksun on oltava kohtuullinen. 
 
Esityksessä ehdotetut maksut eivät ole veroluonteisia, vaan niiden perusteena on pääosin 
kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kadun tai muun yleisen alueen käyttämisestä tilapäisesti 
työmaana perittävä maksu on vuokrantyyppinen varausmaksu. Työn suorittajat voivat 
yhteistoiminnalla ja yhteensovittamisella vähentää maksua tai yhteis-kaapeloinnin 
toteuttamisen jälkeen välttää sen kokonaan (14 b § 3 mora.), Viimeksi mainittua maksua 
rajaa vielä kohtuullisuuden vaatimus. 
 
Kunta hyväksyy maksujen perusteet sisältävän taksan. Kunnan päätös on valituskelpoinen 
ja maksujen lainmukaisuus on siten mahdollista saattaa hallintotuomioistuimen 
tutkittavaksi. Ympäristöministeriöllä on tarkoitus yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa 
seurata maksujen tasoa valtioneuvoston pöytäkirjassa olevan lausuman mukaisesti. 

 
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja oikeusturva (Suomen perustuslain 8 ja 21 §) 

 
Lakiehdotuksessa on nyt yksilöity rangaistavan teon tunnusmerkistöt aikaisemman yleisen 
lausuman sijasta, että laki paremmin vastaisi perustuslain edellyttää säätämis-tapaa ja-
tarkkuutta (17 §). 

 
Lakiesityksessä säädettäviin kunnan päätöksiin liittyy aina 
muutoksenhakumahdollisuus ja tätä kautta mm. tontinomistajien oikeuksia ja 
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velvollisuuksia koskevien päätöksien laillisuus voidaan saattaa tutkittavaksi. (18 
§). Tontinomistajien velvollisuuksien muutoksia koskevien päätösten 
valmistelussa on säädetty asianosaisten ja muiden kuulemisesta sekä säädetty 
päätösten tiedoksiannosta (8 a §). Myös maksuja koskeviin päätöksiin liittyy 
muutoksenhakuoikeus. 
 
Kadulla tehtäviä töitä koskevan ilmoituksen johdosta kunnalla on oikeus antaa 
määräyksiä. Määräysten lainmukaisuus voidaan saattaa ensin kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi, josta päätöksestä on edelleen 
muutoksenhakuoikeus. 

 
Vastuu ympäristöstä (Suomen perustuslain 20 §) 

 
Lain muutosehdotuksen tavoitteena on korostaa ympäristön turvallisuutta 
liikkumiseen kunnossapidon hyvän tason kautta. Kaduilla tapahtuu vuosittain 
runsaasti tapaturmia, jotka johtuvat muun ohella kunnossapidon riittämättömästä 
tasosta. Esimerkiksi jalkakäytävien ja muiden jalankulkualueiden liukkauden 
torjunta on ollut puutteellista. Jalankulkijoiden näkökulman korostamisella 
pyritään siihen, että kunnossapidossa enemmän otettaisiin huomioon jalankulun 
turvallisuus, kuitenkaan heikentämättä toisaalta ajoneuvoliikenteenkään 
turvallisuutta. 
 
Talvisen hiekoitushiekan poistaminen kaduilta aiheuttaa keväisin erityisesti 
kaupungeissa hengitysilman laadun merkittävää heikkenemistä pölyämisen 
vuoksi. Ilman laadun kannalta hiekanpoiston tulisi tapahtua asiantuntevasti, 
koneellisesti ja riittävän nopeasti ja samanaikaisesti. Tämä tehtävä ajoradoilta 
onnistuu parhaiten kuntien tekemänä, minkä vuoksi hiekanpoisto on säädetty 
nimenomaisesti kuntien tehtäväksi (3 §:n 4 mom.). 
 
Kunnalle annetaan esityksessä mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kunnossa-ja puhtaanapito on hoidettava (14 §). Näillä määräyksillä voidaan 
parantaa ympäristön laatua ja ottaa huomioon paikalliset olot. Tällaisia 
määräyksiä oli mahdollista antaa myös aikaisemman lain nojalla, mutta säännös 
kumottiin järjestyslain säätämisen yhteydessä silloisen säännöksen koskiessa 
myös yleisen järjestyksen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Esityksessä 
säännökset koskisivat vain tämän lain tavoitteiden mukaisia määräyksiä. 
Ympäristön kannalta merkittäviä ovat esimerkiksi mahdolliset määräykset 
liukkauden torjuntaan käytettävistä aineista, lumen varastoinnista sekä 
hiekoitushiekan tai lehtien poistamisessa käytettävistä menetelmistä. Määräysten 
laatimisessa tulee kuulla kuntalaisia esityksen mukaisesti. Määräysten antamista 
koskevaan kunnan päätökseen on muutoksenhakuoikeus. 

 
Omaisuudensuoja (Suomen perustuslain 15 §) 

 
Kunnossa-ja puhtaanapitolaissa ei säädetä omaisuuden käytölle rajoituksia. 
Omaisuuden käyttömahdollisuuksia liikenteen ja liikkumisen näkökulmasta voi 
sen sijaan parantaa kadulla tehtävien töiden ohjaus, jolloin kadut ovat 
käytettävissä kiinteistöjen tarpeisiin. 
 
Oikeudesta sijoittaa yhdyskuntaa ja kiinteistöä palvelevia johtoja ja laitteita 
yksityisenkin kiinteistön samoin kuin yleisille alueille (kadut, puistot) ei säädetä 
tässä laissa, vaan siitä on säädetty jo maankäyttö-ja rakennuslain 161 §:ssä. 
Mainitussa laissa edellytetään asiasta sopimista tai erimielisyystilanteessa kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen päätöstä asiasta. Tässä laissa on säädetty 
ilmoitusmenettelystä ennen johdon tai laitteen sijoittamista kunnan omistamalle 
katu- tai puistoalueelle. 
 
hko.HE-kp-laki.pervk24.2 



 

 

Jussi Kauppi 
24.2.2005 

 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KADUN JA ERÄIDEN YLEISTEN 
ALUEIDEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Kunnan vastuut lisääntyvät 
 
Kunnossapitolain muutosehdotuksen keskeisimmät kohdat koskevat kunnan ja tontin-
omistajan tehtäväjakoa kadun kunnossapidossa sekä kunnan mahdollisuutta ohjata ka-
dulla ja muulla yleisellä alueella tehtäviä töitä. Näiden lisäksi lakiehdotuksessa täs-
mennetään eräitä muita kohtia, joiden tulkinnassa on ollut horjuvuutta sekä kohtia jot-
ka ovat vanhentuneet muun lainsäädännön uudistumisen johdosta. 
 
Lakiehdotus ei varsinaisesti muuta tai lisää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon 
tehtäväkokonaisuutta, mutta järjestelee eri osapuolten vastuita ja tehtäviä vastaamaan 
paremmin nykyisiä kunnossapidolle asetettavia vaatimuksia ja kunnossapidon mene-
telmiä. Kunnan tehtävät lisääntyvät jalankulku-ja pyöräteiden kunnossapidossa sekä 
hiekoitushiekan poistamisessa. Kunta voidaan velvoittaa eräin edellytyksin ottamaan 
hoitaakseen tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävän kunnossapitotehtävät, mutta 
kunnalla säilyy edelleen mahdollisuus periä näistä aiheutuvat kustannukset. Toisaalta 
kunnan toimesta varsin vaikeasti hoidettavissa olevat katualueen viherkaistat rakenne-
tun kadun ja tontinrajan välissä siirtyisivät tontinomistajan puhtaana pidettäväksi. 
 
Kunnalle on maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä viestintämarkkinalaissa säädetty vel-
vollisuuksia johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseen. Säädöksistä kui-
tenkin puuttuvat valtuudet, joiden nojalla kunta voisi sille määrätyt velvollisuutensa 
täyttää. Kun kunnalla kadunpitäjänä on aina vastuu kadun kunnosta, on erittäin tärke-
ää, että kunnalle lakiesityksessä ehdotetulla tavalla säädetään riittävät oikeudet näillä 
alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen. 
 
Lakiehdotus lisää jonkun verran kuntien vastuita katujen ja yleisten alueiden kunnos-
sapidossa. Toisaalta lakiehdotus edellä todetuilla tavoin edistää kunnan edellytyksiä 
kadunpitovastuunsa hoitamisessa. Ehdotus edesauttaa erityisesti mahdollisuuksia ke-
vyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen, minkä odotetaan myös vähentävän jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden tapaturmia. Näin ehdotuksen voidaan katsoa olevan vas-
tuiden muutosten osalta jokseenkin tasapainossa. Kuntaliitto katsoo, että lakiehdotus 
on hyväksyttävissä tällaisena kokonaisuutena, olettaen ettei vastuunjakoja jatkokäsit-
telyssä kuntien vahingoksi muuteta. 

SUOMEN KUNTALIITTO 
FINLAND s KOMMUNFÖRBUND 
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Viherkaistan hoito tontinomistajalle 
 
Tontinrajan ja ajoradan tai kevyenliikenteen väylän välissä on usein katualueeseen 
kuuluva viherkaista, jossa voi olla myös tontin ja kadun kuivatusta varten avo-oja. Vi-
herkaistan kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu voimassa olevan lain mukaan kunnalle. 
Keskeisemmillä alueilla nämä kaistat yleensä kyetään kohtuullisesti pitämään istutet-
tuina ja hoidettuina viheralueina. Kaistojen hoitaminen ei yleensä ole koneellisesti 
mahdollista vaan vaatii runsaasti käsityötä. Tästä johtuen kuntien resurssit eivät tyy-
dyttävään hoitotasoon riitä kaikkialla ja siten nämä viherkaistat varsinkin pientaloalu-
eilla usein ovat rikkakasvien vallassa. 
 
Tonttien myynnin ja vuokrauksen yhteydessä monet kunnat ovat tehneet tontin saajien 
kanssa sopimuksen, jolla tontin saaja sitoutuu huolehtimaan viherkaistan hoidosta. 
Tavallista on myös, että tontinomistajat vapaaehtoisesti hoitavat katualueeseen kuulu-
vaa tonttiin rajoittuvaa viherkaistaa samassa yhteydessä ja samalla tavalla kuin omaa 
piha-aluettaan. 
 
Lakiesityksen 10 §:n mukaan säädettäisiin tontinomistajalle kuuluvaksi enintään kol-
men metrin leveydeltä tonttiin rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poista-
minen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen. 
 
Tontinomistajan velvollisuuksien lisäämistä esitetyllä tavalla on pidettävä perusteltuna 
kaupunkikuvan siisteyden vuoksi. Esityksellä on myös terveellisyyttä edistävä vaikutus 
kun haitallisia rikkakasveja saadaan vähenemään. Tehtävästä tontinomistajalle ai-
heutuvaa rasitusta on pidettävä melko vähäisenä varsinkin suhteutettuna kevyenliiken-
teen väyliin sekä hiekanpoistoon liittyviin tehtäviin, jotka lakiesityksellä määrätään 
kunnalle kuuluviksi. 

 
Kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjaus 

 
Johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta toisen omistamalla maalle, myös yleiselle alu-
eelle, säädetään maankäyttö-ja rakennuslaissa sekä telekaapeleiden osalta myös vies-
tintämarkkinalaissa. Sijoittamiseen liittyviä velvollisuuksia tai oikeuksia ei olla millään 
tavoin lakiesityksellä muuttamassa. 
 
Kunnalla on maankäyttö-ja rakennuslain mukaan velvollisuus huolehtia katualueella 
sinne sijoitettavien johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisesta. Viestintämarkkina-
lain mukaan kunnalla on telekaapeleiden osalta yhteensovittamisvelvollisuus muulla-
kin alueella. 
 
Kunta vastaa kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta silloinkin, kun siellä tehdään 
töitä muun osapuolen toimesta. 
 
Lakiesityksen 14a §:ssä säädettäisiin kadulla ja muulla yleisellä alueella töitä tekevälle 
velvollisuus ilmoittaa työstä kunnalle. Esitettyä ilmoitusvelvollisuutta on pidettävä 
välttämättömänä, jotta kunta voisi huolehtia sille säädetyistä yhteensovittamistehtävis-
tään sekä kadunpitovelvollisuuksistaan. Välttämätöntä on myös, että kunta voi antaa 
esitetyllä tavalla työtä koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen liikenteen sujuvuuden, 
turvallisuuden ja esteettömyyden kannalta sekä kadun tai yleisen alueen rakenteille ja 
siellä oleville johdoille ja laitteille aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. 

Kadulla ja yleisellä alueella tehtävän työn ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunta 
saisi lakiesityksen mukaan periä kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan maksun. Maksu 
olisi perusteltu, koska tarkastus-ja valvontatehtävien vaatima työ aiheuttaa kunnalle todellisia 



 

kustannuksia ja kun kysymys on ilmoituksen tekijälle annetusta hyötyä tuottavasta palvelusta. 
Useimmiten maksu kohdistuu kannattavaa liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin eikä ole mitään 
syytä siihen, että kunnan tulisi subventoida näiden toimintaa. 
 
Kadun tai muun yleisen alueen sulkeminen pois yleiseltä käytöltä työmaana käyttöä varten 
oikeuttaisi kunnan perimään aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan 
kohtuullisen maksun. Maksu olisi vuokran luonteinen. Haitan ja vahingon korvaamisesta on säädetty 
erikseen maankäyttö-ja rakennuslaissa sekä viestintämark-kinalaissa. Aluetta työmaana tarvitseva 
saa alueen määräajaksi yksin käyttöönsä ja maksaa alueen omistavalle kunnalle saamastaan 
etuudesta vuokraa. Kadulla ja yleisellä alueella tehtävien erilaisten rakennustöiden vuoksi 
mahdollisuus työmaa-alueen tilapäiseen sulkemiseen muulta käytöltä on tarpeellinen. Toisaalta 
maksun käyttöön ottaminen on todettu erittäin perustelluksi ohjauskeinona, jotta työt tehtäisiin 
valmiiksi mahdollisimman ripeästi ja hankaluudet muulle käytölle jäisivät mahdollisimman vä-
häisiksi. Tavoitteena on myös toteuttaa maankäyttö-ja rakennuslain 167 §:n vaatimusta, jonka 
mukaan kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina. 
 
Talonrakennustyömailta kunnat ovat aiemminkin yleisesti perineet maksun silloin, kun katualuetta 
on jouduttu sulkemaan esimerkiksi rakennustelineitä varten. Tasapuolisuuden vuoksikin olisi 
perusteltua, että vastaava maksukäytäntö laajennetaan koskemaan muitakin kadun ja yleisen alueen 
sulkemista vaativia työmaita. Maksusta on tarpeen säätää laissa tässä yhteydessä osana uutta kadulla 
ja yleisellä alueella tehtävää työtä ohjaavaa sääntelyä. Lain tasolla säätäminen on tarpeellinen senkin 
vuoksi, että kunnan oikeus maksun perimiseen on pyritty joissakin yhteyksissä kiistämään katso-
malla sulkemisoikeuden jotenkin liittyvän maanomistajan velvollisuuteen sallia määrätyin 
edellytyksin johtojen ja laitteiden sijoittamisen maalleen. 
 
Teleala on kaikin tavoin vastustanut kunnan oikeutta ohjata kadulla ja yleisellä alueella tehtäviä töitä 
ja erityisesti oikeutta periä maksua työmaa-alueen sulkemisesta. Perusteluna on esitetty jopa 
laajakaistastrategian ja tietoyhteiskunnan vaarantuminen. Telealan näkemät uhat ovat täysin 
aiheettomia ja voimakkaasti liioiteltuja. Kunnan velvollisuuksilla johtojen ja rakenteiden 
yhteensovittamiseen, ilmoitusten tarkastamiseen ja töiden valvontaan nimenomaan pyritään eri 
johto- ja kaapeliverkostoille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen. Perittävillä maksuilla ei 
teleliiketoimintaan ole minkäänlaista tosiasiallista vaikutusta. Lakiesityksessä ja sen perusteluissa on 
moninkertaisesti varmistettu, että perittävät maksut ovat kohtuullisia eivätkä kunnat voi edes 
kuvitella niillä palkkaavansa talouttaan. 
Ari Ekroos 

Talousoikeuden professori 
Teknillinen korkeakoulu 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 281/2004 vp 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja 

puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 281/2004 vp) sisältää monia merkittäviä 

muutoksia katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyen. Kyseessä on 

kuitenkin osittaisuudistus, jossa järjestelmän perusta - eri tahojen oikeudet ja velvollisuudet 

- pysyvät pääosin ennallaan. Lainsäädäntö, joka on ollut voimassa 1.1.1980 alkaen, ei siis 

perustaltaan merkittävästi muuttuisi, vaikka siihen tehtäisiin merkittäviä täsmennyksiä ja 

lisäyksiä. 
 

Ehdotetut muutokset ovat pääosin oikean suuntaisia eli ne selkeyttäisivät eri tahojen -

kunnan ja kiinteistönomistajien - oikeuksia ja velvollisuuksia katujen ja yleisten alueiden 

kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta. Nähdäkseni iainsäädäntöteknisesti parempaan ja 

informatiivisempaan lopputulokseen kuitenkin päästäisiin lainsäädännön 

kokonaisuudistuksella, jossa järjestelmää tarkasteltaisiin kokonaisuutena ottaen huomioon 

myös kunnan ja maanomistajan suhteet myös näiden alueiden omistukseen ja 

rakentamiseen liittyen. 
 

Seuraavassa huomion kohteena on eräiden yleisten näkökohtien käsittelyn jälkeen lähinnä 

ehdotuksen 14 §, joka koskisi kunnallisia kadunpitomääräyksiä, ja 14 b §, jossa säädettäisiin 

maksuista, sillä nähdäkseni erityisesti näihin ehdotettuihin säännöksiin liittyy ongelmia 

perustuslakinäkökulmasta. 
Yleisempiä näkökohtia 
 

Ympäristöperusoikeussäännöksen (PL 20 §) kannalta ehdotusta perustellaan hallituksen 

esityksessä laajahkosti erilaisia positiivisia vaikutuksia esille tuoden. Tästä näkökulmasta 

ehdotukseen ei käsittääkseni liitykään ongelmia, sillä se sisältää myös riittävät 

päätöksentekoon osallistumista koskevat menettelysäännökset. Ehdotuksessa on myös 

riittävät muutoksenhakusäännökset eli se täyttää tässäkin suhteessa perustuslain 

vaatimukset (PL 21 §). 
 

Omaisuudensuojan (PL 15 §) näkökulmasta ehdotus ei näyttäisi olevan ongelmallinen, kun 

voimassa olevaa järjestelmää ei omistuksen ja hallinnan osalta muutettaisi ja ehdotetut 

muutokset lähinnä täsmentäisivät kiinteistönomistajien velvollisuuksia kunnossa-ja 



 

puhtaanapitoon liittyen. Yhdenvertaisuuden (PL 6 §) suhteen ehdotus nähdäkseni jossakin 

määrin voisi parantaa nykyistä tilannetta, kun kunnalla olisi ehdotuksen 8 §:n mukaan 

tiettyjen edellytysten täyttyessä velvollisuus ottaa kunnossapitotehtävät tehtäväkseen. 

Edellytykset kunnan velvollisuudelle on kuitenkin säädetty siten, että kunnalle jää varsin 

suuri harkintavalta niiden täyttymisen suhteen, vaikka kunta voidaankin velvoittaa ne 

täyttämään lain 16 §:n nojalla alueellisen ympäristökeskuksen toimesta. 
 
 
 
 
Kunnan kadunpitomääräykset (ehdotuksen 14 §) 
 

Ehdotuksen 14 §:n mukaan kunta voisi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja 

yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on paikalliset 

olot huomioon ottaen hoidettava. Kysymys olisi paikallisista oloista johtuvista määräyksistä, 

joilla tavallaan täsmennettäisiin laissa säädettyjä velvollisuuksia. Säännösehdotuksen 

yksityiskohtaisten perustelujen mukaan määräysten antomahdol-lisuutta koskevat 

säännökset korvaisivat aikanaan järjestyslain (612/2003) säätämisen myötä kumoutuneen 

mahdollisuuden antaa tällaisia määräyksiä. 
 

Ehdotuksessa tarkoitetut määräykset ilmeisestikin kohdistuisivat pääosiin yksityisiin 

kiinteistönomistajiin ja niiden noudattamisen turvaamiseksi voitaisiin käyttää hallinnoilisiä 

pakkokeinojakin. Ehdotettua määräysten antamisvaltuutusta koskevaa säännöstä on siis 

tarkasteltava perusoikeusrajoitusten laintasoisuuden sekä rajoitusten täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden näkökulmasta (PL 80 §:n 2 momentti). 
 

Puheena oleva määräykset rinnastuisivat luonteeltaan maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) 14 §:n mukaiseen rakennusjärjestykseen ja ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 

§:n mukaisiin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin sekä jätelain (1072/1993) 17§:n 

mukaisiin kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Maankäyttö-ja rakennuslain sekä 

ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunta kiinnitti erityistä 

huomiota säännösten tarkkarajaisuuteen. 
 

Hallituksen esitys rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) piti sisällään 

ehdotuksen maankäyttö-ja rakennuslain 14 §:ksi, joka sisälsi yleisen kunnallisen 

rakennusjärjestyksen antamista koskevan säännöksen (1 momentti) sekä esimerkkiluettelon 



 

niistä määräyksistä, joita rakennusjärjestykseen voidaan ottaa (3 momentti). 

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan ympäristövaliokunnalle (PeVL 38/1998), että 

luettelo määräyksistä tuli kirjoittaa "periaatteessa tyhjentäväksi", jolloin luettelo toimii 

oikeudellisena arviointipohjana sille, voidaanko jostakin asiasta ylipäätään antaa määräyksiä 

rakennusjärjestyksessä. Ympäristövaliokunta teki ehdotukseen tällaisen muutoksen ja näin 

maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n 3 momentissa säädetään joustavin normein 

"tyhjentävästi" niistä seikoista, joita rakennusjärjestykset voivat sisältää määräyksiä. 

Ympäristönsuojelulakiehdotuksen osalta perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan 

ympäristövaliokunnalle huomiota vastaaviin kysymyksiin (PeVL 11/1999 - HE 84/1999 vp) ja 

myös ympäristönsuojelulain 19 §:n 2 momentti sisältää periaatteessa tyhjentävän luettelon 

mahdollisista määräyksistä. 
 

Nähdäkseni hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja 

puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ei ehdotetussa muodossaan 14 §:n osalta ole 

riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen, kun siinä säädettäisiin vain yleisval-tuutuksesta antaa 

kunnallisia katujen kunnossapito- ja puhtaanapitomääräyksiä. Säännös on ilmeisestikin 

tarpeellinen ja paikallisiin oloihin perustuvista seikoista ei ole mahdollista säätää yleisesti 

laissa taikka asetuksessa, mutta sitä tulisi muuttaa siten, että täyttää perustuslain 80 §:n 2 

momentin vaatimukset. Säännökseen tulisi siis lisätä tyhjentävä luettelo niistä seikoista, 

joita määräykset voivat koskea, jotta on esimerkiksi muutoksenhaun yhteydessä mahdollista 

arvioida, voidaanko määräyksiä antaa. Nämä luetteloon otettavat seikat voisivat ilmeisesi' 

olla säännösehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvatun kaltaisia eli ne voisivat 

koskea esimerkiksi liukkauden torjuntaan käytettäviä aineita, liukkaudentorjuntaa 

ylipäätään, lumen varastointia sekä jalkakäytävän kulkukelpoisuutta sekä lehtien 

keräyksessä käytettäviä menetelmiä. 
 
 
 
 
Maksu alueen tilapäisestä käyttämisestä (ehdotuksen 14 b §:n 3 ja 5 momentit) 
 

Ehdotuksen 14 b §:ään on koottu erilaisia kunnalle perittäviä maksuja koskevat säännökset. 

Erityistä katualueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana perittävästä maksusta säädettäisiin 

14 b §:n 3 momentissa. Sen mukaan kunta voisi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen 

keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a §:ssä 

tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu perittäisiin 



 

yhden työmaan osalta vain kerran. Maksua ei kuitenkaan perittäisi, jos työ tehtäisiin kunnan 

suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä, eikä siltä ajalta, jonka 

alue olisi työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida. 

Ehdotuksen 14 b §:n 5 momentissa säädettäisiin kunnallisia maksuja koskevasta taksasta. 

Sen mukaan kunta hyväksyisi maksujen määräämisen perusteet sisältävän taksan. 
 

Ehdotuksen 14 b §:n 3 momentin mukainen maksun peruste olisi alueen - kadun tai muun 

yleisen alueen - tilapäinen käyttäminen. Kyse olisi siis ikään kuin tällaisen alueen 

"vuokrasta". Maksu liittyisi ehdotuksen 14 a §:n mukaiseen ilmoitusmenettelyyn, mutta 3 

momentin mukaisessa maksussa ei - ainakaan ehdotuksen mukaan -olisi kysymys 

ilmoituksen käsittelymaksusta. Maksun tarpeellisuutta perustellaan laajasti 

säännösehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 21-24). Lisäksi maksun 

taloudellisia vaikutuksia arvioidaan karkeasti (s. 12-13). Maksun yksityiskohtainen arviointi 

ehdotuksen perustuslakitarkastelussa (s. 27-28) jää kuitenkin jossakin määrin vajavaiseksi. 

Perustuslain näkökulmasta maksua koskevaa ehdotusta on tarkasteltava kunnallisia veroja 

koskevan perustuslain 121 §:n 3 momentin kannalta sekä valtiollisia veroja ja maksuja 

koskevan perustuslain 81 §:n pohjalta. (Ks. näistä kysymyksistä tarkemmin Kaarlo Tuori: 

Onko maksu maksu vai vero vai...?, Juhlakirja Pekka Hallberg 1944 -12/6 - 2004, Jyväskylä 

2004 s. 463-484.) 
 

Vaikka kunnallisten maksujen vastikkeellisuudesta ei - toisin kuin valtiollisten maksujen 

osaita - perustuslaissa säädetäkään on varsin perusteltua, että kunnallisilta maksuiltakin 

edellytetään vastikkeellisuutta. Tällä kannalla oli perustuslakivaliokuntakin maankäyttö-ja 

rakennuslain kehittämiskorvausta koskevien säännösten (12 a luku, 222/2003) säätämisen 

yhteydessä lausunnossaan ympäristövaliokunnalle (PeVL 53/2002 vp - HE 167/2002 vp, ks. 

myös HE 1/1998 vp , s. 134-135). Tässä yhteydessä todettiin, että jonkin rahasuorituksen 

maksun luonteen edellytyksenä ei ole täysi kustannusvastaavuus, mutta mitä suuremmaksi 

maksu toisaalta muodostuu palvelun tuottamisen kustannuksiin verrattuna, sitä lähempänä 

on suorituksen pitäminen valtiosääntöisenä verona. Kehittämiskorvausta 

perustuslakivaliokunta piti maksuna ottaen huomioon korvauksen suuruuteen vaikuttavan 

vastikkeellisuus-lähtökohdan ja sen, ettei julkisilta maksuilta vakiintuneesti vaadita 

ehdotonta kustannusvastaavuutta. Se ei kuitenkaan eritellyt kehittämiskorvausta, vaan 

käsitteli sitä kokonaisuutena, vaikka tarkempi erittely saattaisi johtaa toiseenkin 

lopputulokseen ainakin joiltakin osin. 
 



 

Nähdäkseni ehdotuksen 13 b §:n 3 momentin mukainen maksu ei täyttäisi kunnallisen 

maksun perustuslaillisia edellytyksiä eli sitä, että veron määräytymisen perusteista tulee 

perustuslain 121 §:n 3 momentin mukaan säätää lailla. Kysymys olisi siis verosta, eikä 

maksusta. 
 

Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että saatuaan viestintämarkkinalain 106 ja 107 §:n mukaisen 

luvan ja oikeuden sijoittaa telekaapeli toisen alueelle ja/tai kyse on maankäyttö-ja 

rakennuslain 161 §:n mukaisesta velvollisuudesta sallia johdon tai kaapelin sijoittaminen, on 

luvan tai oikeuden saajalla myös oikeus käyttää aluetta tilapäisesti myös sijoittamista 

koskevien töiden ajaksi. Oikeus koskee kaikkia alueita eli myös katuja ja muita yleisiä 

alueita. Tässä suhteessa ehdotuksen 14 a §:n mukainen ilmoitusmenettely ei muuta 

tilannetta, vaan kyse on uudesta samaa kysymystä koskevasta 

ennakkovalvontamenettelystä. 
 

Toiseksi ehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole yksilöity, mihin kunnan suoritteeseen 

maksu perustuisi. Perusteluissa viitataan yleisluontoisesti kunnalle "töiden ohjauksista 

aiheutuviin kustannuksiin" sekä selvitetään erittäin karkeasti, että "koko-naismaksukertymä 

vastaisi muutaman kymmenen (30-50) henkilötyövuoden kustannuksia eli olisi 

suuruusluokkaa 2 miljoonaa euroa vuodessa". Kun kunnan vastasuori-tetta ei ole 

ehdotuksessa yksilöity, näyttäisivät maksun perusteet määräytyvän perusteilla, jotka eivät 

liity vastasuorituksen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Rahasuorite ei siis olisi 

vastiketta kunnaita saadusta yksilöitävissä olevasta vas-tasuoritteesta. 
 

Kolmanneksi maksun luonnetta tarkasteltaessa on nähdäkseni tärkeätä panna merkille, että 

kyse ei olisi ilmoituksen käsittelymaksusta, vaan alueen tilapäisestä käyttämisestä 

suoritettavasta maksusta. Jos kyse olisi ennakkovalvontamenettelyyn liittyvästä 

käsittelymaksusta (vrt. esimerkiksi maankäyttö-ja rakennuslain 145 §:n mukainen 

valvontamaksu tai ympäristönsuojelulain 105 §:n mukainen käsittelymaksu), jonka taksan 

kunta hyväksyisi, tilanne olisi nähdäkseni toinen eli vastaavaa epäselvyyttä maksun 

luonteesta ei olisi. 
 
 
 
 
Lopuksi 
 



 

Käsitykseni mukaan kyseessä olevan lakiehdotuksen 14 § ei ole riittävän täsmällinen ja 

tarkkarajainen, kun siinä säädettäisiin vain yleisvaltuutuksesta antaa kunnallisia katujen 

kunnossapito- ja puhtaanapitomääräyksiä, eikä se näin täyttäisi perustuslain 80 §:n 2 

momentin vaatimuksia. Säännöstä tulisi tarkentaa sisällyttäen siihen tarkemmin ne seikat, 

joista kunnallisia kadunpitomääräyksiä voidaan antaa. 
 

Nähdäkseni kyseessä olevan lakiehdotuksen 13 b §:n 3 momentti, jossa ehdotetaan 

velvollisuutta suorittaa maksu alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana, ei täytä 

perustuslain 121 §:n 3 momentin vaatimusta veron määräytymisen perusteiden lailla 

säätämisestä. 

 
Ari Ekroos 
Oikeustieteen tohtori, 
Talousoikeuden professori 



 

Mikael Hiden 
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Esityksessä ehdotettuja lainmuutoksia voidaan luonnehtia täsmennyksiksi ja 

täydennyksiksi, joissa ei tuoda nykyiseen lakiin mitään oleellisesti uutta. Ehdotukseen ei 

nähdäkseni sisälly perustuslain kannalta merkittäviä ongelmia. Esityksen 

säätämisjärjestysperustelut on laadittu hiukan "varmuuden vuoksi paljon 

perustuslakikuittauksia"- hengessä, mutta ne eivät sinänsä vaadi tässä enempiä 

kommentteja. Kiinnitän seuraavassa huomiota vain joihinkin yksityiskohtiin. 
 
 
 

4 §. Säännöksen 4 momentin mukaan kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun ja muun 

erityistä liikennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta 

toisin kuin säännöksen 1 momentissa säädetään. Tontinomistajalle näin määrättävä 

kunnossapitovelvollisuus ei kuitenkaan saa olla "olennaisesti raskaampi" kuin 

tontinomistajalle muutoin tämän lain mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus. Säännös 

vastaa soveltamisalan vähäistä laajennusta lukuunottamatta laissa nykyisin olevaa 

säännöstä. Säännöksessä ei ole mitään suurta ongelmaa. Minusta ei kuitenkaan ole 

asianmukaista, että annettaessa laissa jollekin viranomaiselle mahdollisuus poiketa laissa 

asetetusta konkreettisesta normista tällainen valta annetaan ilman minkäänlaista ilmoitusta 

siitä, missä tarkoituksessa ja/tai missä tilanteissa tällaista "toisin" päättämisvaltaa voidaan 

käyttää. Tällaisten tarkoitus(ja tilanne-)kriteerien puuttumista ei mitenkään riitä korvaamaan 

se, että poikkeamisvaltuudella ei saa luoda olennaisesti raskaampia velvoitteita kuin laista 

muuten seuraisi. 

14 §. Säännös koskee kunnossa- ja puhtaanapidosta annettavia kunnallisia määräyksiä. 

Tällaisen määräysten antamisvallan on täytettävä PL 80 §:n 2 momentissa "muiden 

viranomaisten" (kuin asetuksenantajien) säännösten antamisvallalle asetetut edellytykset. 

Perustuslakia säädettäessä ei pyritty olennaisesti muuttamaan kunnilla siihen asti ollut 

säädösvaltaa (HE 1/98 vp, s. 133). Tähän nähden ja huomioon ottaen sen, mitä 

perustuslakivaliokunta - PL 80 §:n säännökseen jo liittyen - lausui kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksistä vuoden 1999 valtiopäivillä (pevl 11/99 vp), ei nähdäkseni 

ole estettä tämänkaltaisen säännöstysvaltuuden antamiseen kunnille. Valtuuden tulee 



 

kuitenkin myös olla PL 80,2 §:n lopussa tarkoitetulla tavalla soveltamisalaltaan 

täsmällisesti rajattu eikä se saa sisältää sellaista säännöstysvaltaa , joka edellyttäisi lain tai 

asetuksen antamista. Kun kunnossapito ja puhtaanapito on laissa erikseen määritelty, 

voidaan 14 §:ssä osoitettua määräysten antovaltaa nähdäkseni pitää riittävän täsmällisesti 

rajattuna. (Mitä muuten esityksen säätämisjärjestysperustelujen lopussa on mahdettu 

tarkoittaa sillä, että nämä määräykset "pääsääntöisesti" ovat perustuslain vaatimusten 

mukaisia?) 
 

14 b §. Säännöksen 5 momentin mukaan kunta hyväksyy säännöksessä edellä tarkoitettujen 

maksujen määräämisen perusteet sisältävän taksan Kun taksa sisältää kunnan elinten 

noudatettavaksi tulevan ja vaikutuksiltaan yksilöihin ulottuvan oikeusohjeen, on myös 

siihen sovellettava PL 80,2 §:n vaatimuksia. Maksuvelvollisuuden määräytymisen kriteerit 

on osoitettu 14 b §:ssä varsin tarkoin. Nähdäkseni taksan päättämisvaltuus ei ole 

ristiriidassa PL 80,2 §:n vaatimusten kanssa. 10000000000000 
 

Voimaantulosäännös. Säännöksen mukaan kunta voi ennen lain voimaantuloa päättää, 

että lain "soveltaminen" siirtyy tiettyjen, voimaantulosäännöksessä mainittujen tehtävien 

osalta enintään kahdella vuodella. Säännös on hieman ongelmallinen. Säännöstekstissä ei 

onneksi ole käytetty perustelujen (s. 26) sanontaa, jonka mukaan kunta voi päättää lain 

"voimaantulon " siirtymisestä ko. tehtävien osalta. Voimaatulosäännöksessä annettavaa 

valtuutta voidaan kuitenkin pitää merkittävänä. Kuntahan saa sen mukaan ilman mitään 

laissa osoitettuja kriteerejä päättää, että eräitä lain kohtia , jotka ilmeisesti eivät ole 

merkityksettömiä, ei kunnassa sovelleta ennenkuin kaksi vuotta on kulunut lain 

voimaantulosta. Myöskään   voimaantulosäännöksen   perusteluissa   ei   esitetä 

siirtämisvaltuudelle varsinaisia perusteluja tai kriteerejä. 

Kysymys on jossain määrin tietysti kirjoittamistavasta - siitä miten tietty ajatus puetaan 

lakitekstiksi. Lähtökohta on kuitenkin selvä siinä, että lain voimaantulosta päättäminen 

kuuluu lainsäätäjälle Minusta ei pitäisi lakitekstissä osoittaa lain tason alapuolelle (näin 

kriteereihin sitomatonta) valtaa päättää siitä, että lain merkittäviä kohtia ei kahteen vuoteen 

sovelleta. Voidaan ainakin kysyä, eikö säännöksen tarkoitusta voitaisi saavuttaa lainsäätäjän 

rooliin ja lain arvovaltaan paremmin sopivalla tavalla kirjoittamalla 

voimaantulosäännöksessä nyt listattujen säännösten voimaantulosta yksityiskohtaisempi 

säännös (jossa ajatuksena olisi esim. , että ko. säännösten mukaiset kunnan velvoitteet 

tulevat voimaan kahden vuoden päästä lain yleisestä voimaantulosta ja että kunta voi 



 

päätöksellään ottaa vastatakseen ko. velvoitteista jo aikaisemmin ja että 3,4 §:n velvoittava 

säännös tulee voimaan    x ajan kuluttua lain yleisestä voimaantulosta). 
Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun 
yliopisto 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys nro 281/2004 vp laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden 

kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta 
 
 
 
 

Hallituksen esitys 
 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys vuonna 1980 voimaan tulleen lain (669/1978) 

osittaisuudistuksesta, joka kokonaismerkitykseltään on luonnehdittavissa lähinnä 

lainsäädännölliseksi hienosäädöksi. Uudistuksella täsmennetään mm. kadun kunnossapidon 

ja puhtaanapidon määritelmiä sekä tarkennetaan eräissä suhteissa sääntelyä siitä, miten 

kadun ja siihen välittömästi liittyvien alueiden kunnossapito-ja puhtaanapitovel-voitteet 

jakaantuvat kunnan ja tontinomistajien välillä. Samoin kunnille esitetään annettavaksi 

toimivalta antaa tarkempia määräyksiä katujen ja yleisten alueiden kunnossa-ja 

puhtaanapidosta. Ehdotus sisältää myös velvoitteen tehdä kunnalle ilmoitus erilaisista 

kadulla tehtävistä töistä (14 a §). Tällaiseen ilmoitukseen olisi liitettävä selvitys mm. työn 

kestosta, laajuudesta ja liikennejärjestelyistä. Kunta puolestaan voisi antaa ilmoituksen 

johdosta työn suorittamista koskevia määräyksiä sekä periä työstä vastaavalta taholta 

maksun niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ilmoituksen tarkastamisesta, työn 

valvonnasta sekä alueen sulkemisesta pois yleisestä käytöstä ja käyttämisestä työmaana. 
 

Esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin sisältyvässä jaksossa 4 "Suhde perustuslakiin ja 

säätämisjärjestys" on arvioitu verrattain laaja-alaisesti ehdotetun sääntelyn merkitystä eri 

perusoikeuksien sääntelyn eri osapuolitahojen näkökulmasta. Verrattuna perinteiseen 



 

suppeaan säätämisjärjestysarviointiin on tällainen kokonaisvaltaisempi arviointitapa 

nähdäkseni hyvin linjassa sen ajatuksen kanssa, että nykyinen perusoikeusjärjestelmämme 

muodostaa moniulotteisen kokonaisuuden ja (mm.) lakeja säädettäessä kaikki tämän 

kokonaisuuden osat tulee pyrkiä ottamaan mahdollisimman täysipainoisesti huomioon. 

Niinpä seuraavassa esityksessä ei ole tarpeen kiinnittää huomiota kuin eräisiin asian 

perustuslaillista arviointia täydentäviin näkökohtiin. 
 
 

Esityksen arviointi omaisuudensuojan kannalta 
 
 

Lakiesityksen perustuslaillinen arviointi on luontevinta aloittaa kysymällä, sisältyykö 

lakiehdotukseen joitakin sellaisia kadun ja/tai sen vierusalueiden kunnossapito- ja 

puhtaanapitovelvoitteita, jotka voisivat loukata jollakin tavalla tontinomistajien perustuslain 

15 §: ssä turvattua omaisuudensuojaa. Pääosa tontinomistajiin kohdistettavista uusista (tai 

täsmennetyistä) velvoitteista (mm. hiekoitushiekan poisto jalkakäytävältä (4.1 §), oman 

tonttiliittymän kunnossapitovelvollisuus (4.2 §), velvollisuus muun ohella lehtien 

poistamiseen (9 §) ja 3 metrin etäisyydelle tontinrajasta ulottuva velvollisuus ojan ja 

viherkaistan puhtaanpitoon ja kasvillisuuden siistimiseen) on sellaista aiempiin 

velvoitteisiin rinnastuvaa ja olemassa olevaa sääntelyä täsmentävää normistoa, jota voidaan 

luonnehtia pikemminkin omaisuuden tavanomaiseksi käyttösääntelyksi kuin sen käytön 

rajoittamiseksi. Tällaisen sääntelyn perustuslaillisuuteen ei yleensä liity merkittäviä 

epäilyksiä, mikäli sääntely ei muodostu omistajille kohtuuttomaksi eikä loukkaa esimerkiksi 

yhdenvertaisuuden tai oikeusturvan vaatimuksia. Käsillä olevan ehdotuksen kohdalla 

tämänkaltaiset vaatimukset epäilemättä täyttyvät. 
 

Ehkäpä kriittisin kysymys tontinomistajien aseman kannalta liittyy esityksen 8,13 ja 14b 

§:ien muodostamaan kokonaisuuteen, jonka perusteella kunta voi tietyillä edellytyksillä 

päättää (ja sillä on eräissä tilanteissa myös velvollisuus) ottaa huolehtiakseen sellaisista 

kunnossapito- ja puhtaanapitovelvoitteista, jotka lain mukaan muutoin kuuluisivat 

tontinomistajille ja periä tällaisten tehtävien hoidosta aiheutuneet kustannukset katujen 

varsilla olevien tonttien omistajilta. Ehdotettu sääntely palvelee nähdäkseni hyväksyttäviä 

yleisiä tarkoitusperiä, toimenpiteisiin iyhtymisen edellytykset määritellään lakiehdotuksessa 

riittävän täsmällisesti ja oikeusturvatakeista on huolehdittu. Ongelmallisin asia 



 

tontinomistajien kannalta tässä suhteessa liittynee siihen kysymykseen, määritteleekö 

lakiehdotus riittävän ennakoitavalla ja yksiselitteisellä tavalla, kuinka suuria kustannuksia 

kunta voi näistä hoidettavaksi ottamistaan tehtävistä periä. Lakiehdotuksen tekstissä 

perittävän maksun määrää sitovat ainoastaan ilmaukset "aiheutuneet kustannukset" (14 b § 

1 mom) ja "kunta hyväksyy maksujen määräämisen perusteet sisältävän taksan". 
 

Esityksen yksityiskohtaisista perusteluistakaan ei ole saatavissa paljoakaan yksityiskoh-

taisempaa informaatiota kustannusten määräytymisen perusteista. Perusteluissa todetaan, 

että tontinomistajilta perittävien maksujen perusteena ovat tehtävistä "aiheutuneet 

kustannukset" ja että ne "peritään yleensä vuosittain". Samoin perusteluissa korostetaan, 

että taksan periaatteiden tulisi olla "tasapuolisia eri tontinomistajien kesken" (s. 22/1). 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia koskeva osio puolestaan on kirjoitettu lähinnä 

kuntatalouden näkökulmasta eikä siinä siten ole nähtävissä yhtä selkeästi "perusoikeus-

lähtöistä" tarkastelutapaa kuin edellä mainitussa yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 4. 

Jokseenkin ainoa tontinomistajille aiheutuvia kustannuksia koskeva maininta taloudellisia 

vaikutuksia koskevassa jaksossa kuuluu seuraavasti (s. 12/1): 

"... Sen sijaan tontinomistajien kesken kustannusten kohdistumisessa aiheutuisi 

siirtymistä. Kunnan ottaessa tontinomistajille kuuluvat tehtävät hoitaakseen, peritään 

niistä aiheutuvat kustannukset hyväksytyn taksan mukaisina maksuina kaikilta alueen 

yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta 

riippumatta siitä, onko tontin kohdalla jalkakäytävää vai ei. Tontinomistajien 

hoitaessa jalkakäytävien talvikunnossapidon itse, kohdistuvat kunnossapitovastuu ja 

kustannukset vain niille tonteille, joiden kohdalla on jalkakäytävä. .." 
 

Kustannusten tasosta ei tämäkään perustelukohta siis anna viitteitä. Kaiken edellä sanotun 

perusteella lakitekstiä olisikin nähdäkseni aiheellista täsmentää siten, että varmistuisi, 

etteivät kustannukset voi muodostua tontinomistajille kohtuuttomiksi ja että taksa tulee 

määritellä tavalla, joka kohtelee tontinomistajia yhdenvertaisesti. Tällainen täsmentäminen 

 

olisi perusteltua erityisesti siksi, että maksut voivat tyypillisesti kohdistua esimerkiksi 

vanhusväestöön ja muihin sellaisiin omakotiasujiin, jotka eivät kykene itse huolehtimaan 



 

tontinvierusalueidensa kunnossapidosta ja puhtaanapidosta lain asettamien velvoitteiden 

mukaisesti. 
 

Katutöihin liittyvä ilmoitusvelvollisuus (14 a §) ja siihen liittyvät maksu- ym. velvoitteet (14 b 

§ 2 ja 3 mom) sen sijaan kohdistuvat esityksen perustelujen mukaan lähinnä liiketoimintaa 

harjoittaviin yrityksiin, jotka voivat siirtää kustannusrasituksen edelleen palveluistaan perimiin 

maksuihin (s. 13/1). Näiltä osin kysymys on nähdäkseni tavanomaisesta yleisen edun nimissä 

tapahtuvasta omaisuuden käyttösääntelystä (ei siis rajoituksesta), joka tässä tapauksessa on 

sisällöltään riittävän yksityiskohtaista ja selkeää, eikä niin ollen voine muodostua 

toiminnanharjoittajille kohtuuttomaksi. Tietysti edellä esittämäni vaatimus kunnallisen taksan 

tasapuolisuudesta olisi perusteltua ulottaa myös tässä tarkoitettujen maksujen 

määräytymisperusteisiin. 
 

Muita valtiosääntöisiä ongelmakohtia ei lakiehdotukseen nähdäkseni sisälly. Esimerkiksi 

ehdotuksen 14 §:n mukainen kunnalle annettava toimivalta tarkempien määräysten antamiseen 

kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta — luettuna yhdessä muiden ko. lain 

säännösten kanssa ja ottaen huomioon myös PL 121 §:n mukainen kunnallinen itsehallinto - on 

sopusoinnussa PL 80.2 §:n kanssa. 
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Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja 
puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 281/2004 vp) 

 
Hallituksen esityksen mukaan kunnan tulisi laissa säädetyin edellytyksin ottaa 
huolehtiakseen tontinomistajien vastuulla olevista kunnossapitotehtävistä, 
lähinnä jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Velvollisuus syntyisi useimmiten 
sellaisilla pientalovaltaisilla alueilla, joilla talvikunnossapitoa koskevat lain 
vaatimukset eivät täyty esimerkiksi kunnossapitotöiden raskauden takia. Kunta 
saisi periä tehtävistä aiheutuneet kustannukset alueen tontinomistajilta 
maksuina. Kunnan tontinomistajilta huolehtiakseen ottamista 
puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset perittäisiin 
kunnossapitokustannusten tavoin aiheutuneiden kustannusten mukaisina. 
 
Lakiehdotuksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan lain mukaiset maksut 
olisivat kunnallisia maksuja ja täyttäisivät maksuja koskevat perustuslain 
kriteerit. Perusteluna on se, että esitetyt uudet maksut perustuvat kunnalle 
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen sekä tilapäiseen haittaan. Maksut 
perustuisivat aiheutuneisiin kustannuksiin ja luonteeltaan tilapäiseen, alueen 
varaamisesta johtuvaan kohtuulliseen korvaukseen. 
 
Arvioitaessa ehdotettujen maksujen luonnetta valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta on lähtökohtana lakiehdotuksen 14 b §, joka määrittelee neljänlaisia 
maksuja: 

• kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista huolehtiakseen ottamistaan kunnossapito- ja 
puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden 
yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien 
omistajilta; 

• kunta voi periä maksun, joka perustuu 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin; 

• kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen 
perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a 
§:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä 
käytöstä; 

• kunta voi (poliisin oheila) periä 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun välittömän vaaran 
torjumisesta aiheutuneet erityiset kustannukset siltä, jonka toiminnasta tai 
laiminlyönnistä vaara on aiheutunut. 

 
Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen, perustuslain 81 §:n tulkintaan sovellettavan 
käytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia tai 
vastikkeita julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan 
valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroja (HE 1/1998 vp, s. 134-135; PeVL 61/2002 
vp). Verojen ja maksujen olennainen ero liittyy valiokunnan tulkintalinjan mukaan 
maksujen vastikkeellisuuteen. Jos vastikesuhdetta ei ole, suoritus on 
valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero. Sen sijaan reaalisesti saadusta vastikkeesta 
suoritettava maksu on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä maksu. Vastikkeellisuuden 
ja vastlkesuhteen sisällön arvioinnissa noudatettavia kriteereitä on erityisesti 
kunnallisten verojen ja maksujen erottelun välillä konkretisoitu lausunnossa PeVL 
53/2002 vp ja asiallisesti vastaavalla tavalla valtion verojen ja maksujen erottelun osalta 
lausunnossa PeVL 61/2002 vp. 
 



 

Erottelun ensimmäisenä kriteerinä on maksun yksilöitävyys. Suoritteiden, joista maksuja 
peritään, tulee olla jollakin tavoin yksilöitävissä, jotta kyse on maksusta. Jos 
rahasuoritus sen sijaan peritään yleisesti eli yksilöimättömästi pelkästään jonkin 
toiminnan - esimerkiksi valvonnan -rahoittamiseen, kysymyksessä on pikemminkin 
valtiosääntöoikeudellinen vero kuin maksu. Tältä kannalta arvioituna hallituksen 
esityksessä mainitut maksut täyttävät kiistattomasti yksilöitävyyden vaatimukset. 
Kunta voi lakiehdotuksen 14 b §:n mukaan periä säännöksessä erikseen määritellyt 
maksut, joiden kohteena ovat laissa riittävän täsmällisesti yksilöidyt työsuoritteet: 
kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät, ilmoituksen tarkastaminen ja työn valvonta, 
alueen tilapäinen käyttäminen ja välittömän vaaran torjuminen. Selvyyden vuoksi voi 
todeta, että säännöksessä tarkoitettua työn valvontaa ei voida rinnastaa sellaiseen 
yleiseen viranomaisvalvontaan, josta perittävää valvontamaksua on pidetty verona 
(esimerkiksi PeVL 66 ja 67/2002 vp). 
 
Erottelun toisena peruskriteerinä on kustannusvastaavuuden aste. Jos maksu ei ole 
lainkaan suoritteesta aiheutuvia kustannuksia vastaava, sitä on pidettävä verona. 
Täyttä kustannusvastaavuutta ei tosin edellytetä, mutta mitä suuremmaksi kunnallinen 
maksu muodostuu verrattuna palvelun tuottamisen aiheuttamiin kustannuksiin, sitä 
lähempänä on suorituksen pitäminen valtiosääntöisenä verona (PeVL 53/2002). Maksun 
suuruuden ja määräytymisperusteiden tulee joka tapauksessa säilyttää jokin yhteys 
suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin, vaikka kunnallinen maksu voi 
sinänsä olla voittoakin tuottava. Hallituksen esityksessä ehdotettuja maksuja 
arvioitaessa myös tämä kustannusvastaavuuden kriteeri täyttyy ainakin säännöstasolla 
arvioituna, sillä ehdotetut maksut perittäisiin aiheutuneista kustannuksista. Ainoastaan 
alueen tilapäisestä käytöstä perittävä maksu ei ole (eikä oikeastaan voi käytännössä 
ollakaan) suoranaisesti aiheuttamisperusteinen, mutta se määritellään lakiehdotuksen 
mukaan aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvien kriteerien 
mukaisesti. Tällaisen määrittelyn voidaan katsoa asianmukaisesti täyttävän paitsi 
edellä mainitun yksilöitävyyden myös kustannusvastaavuuden vaatimuksen. 
 
Maksun pakollisuus/vapaaehtoisuus on erottelua täsmentävä kolmas kriteeri. Veron 
suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä 
ja velvollisuus koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä 
oikeussubjekteja. Rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla käyttötarkoituksella ei 
tässä mielessä ole merkitystä suorituksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen 
arvioinnissa. Tältä osin ehdotetut maksut ovat valtiosääntöisen erottelun näkökulmasta 
jossain määrin tulkinnanvaraisempia, sillä vaikka kunnalla on harkintavaltaa maksujen 
perimisessä (kunta voi periä kyseiset maksut), ne muodostuvat käytännössä 
pakollisiksi. Erityisesti kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä perittävät maksut 
aiheutuvat siitä, että kunta on päättänyt ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen 
tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai useamman 
tontin osalta. 
 
Yksinomaan lakisääteinen velvollisuus lakiehdotuksessa tarkoitettujen maksujen 
suorittamiseen ei edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen kuitenkaan konstituoi 
niistä veronluonteisia maksuja, kun maksut on laissa selvästi yksilöity ja ne on myös 
säädännäisesti määritelty kustannusvastaaviksi. Lakiehdotuksen 14 b §:ssä määritellyt 
maksut ovat näin ollen valtiosääntöoikeudelliselta iuonteeitaan maksuja. Niistä 
säätämiseen ei siten sovelleta perustuslain 121 §:n 3 momentin säännöstä, joka koskee 
kunnan verotusoikeuden toteuttamista lailla. Sen sijaan lakiehdotuksessa tarkoitettujen 
kunnallisten maksujen perusteista on säädettävä lailla etenkin perustuslain 80 §:n 
säännös huomioon ottaen. Tältä osin lakiehdotus täyttää kunnallisesta maksusta 
säätämisen valtiosääntöiset kriteerit. 
 



 

Kun valtion viranomainen (poliisi) voisi 16 §:n 4 momentin nojalla periä välittömän 
vaaran torjumisesta aiheutuneet erityiset kustannukset, tätä maksua on perusteltua 
edellä esitetty huomioon ottaen pitää perustuslain 81 §:n 2 momentissa tarkoitettuna 
valtion viranomaisen virkatoimista perittävänä maksuna. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon joka koskee hallituksen esitystä laiksi kadun ja eräiden 

yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 281/2004 vp). 

Keskityn lausunnossani kysymykseen sen maksun oikeudellisesta luonteesta, jota ehdotetaan 

hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 14b §:n 3 momentissa. 
 

Hallitus on ehdottanut, että kunta voisi periä kohtuullisen maksun kadun ja yleisen alueen 

tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena olisivat aika, 

alueen laajuus ja alueen keskeisyys: . 

"Kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan 
kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14a §:ssä tarkoitetulla tavalla 
työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu peritään yhden työmaan osalta 
vain kerran. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen 
liittyvän muun työn yhtevdessä. Maksua ei neritä siltä ai alta. ionka alue on tvömaana työstä 
vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida. 

 
Kunta hyväksyy maksujen määräämisen perusteet sisältävän taksan. Kunta saa käyttää 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) mukaisesti 
saamiaan tietoja maksujen määräämisessä." (14b.3 ja 5 §) 

 

Lain 14a §:ssä, johon ehdotuksessa 14b §:n 3 momentiksi viitataan, säädettäisiin kaduilla ja 

yleisillä alueilla tehtävistä töistä, joiden aloittaminen edellyttää ilmoitusta kunnalle ja kunnan 

antamaa suostumusta. 
 
 
1. Maksun ja veron välisen erottelun merkityksestä 

 

Hallituksen ehdottaman rahasuorituksen oikeudellisessa arvioinnissa olennainen kysymys on, 

onko  sitä pidettävä valtiosääntöoikeudellisessa  suhteessa  maksuna vai  verona.  Tähän 

kysymykseen  annettava vastaus  muun muassa  määrää sitä,  minkälaisia  säännöksiä 

rahasuorituksesta on annettava lain tasolla. 
 

Perustuslain 81 §:ssä on seuraavat säännökset siitä, mistä valtion veroja ja maksuja koskevista 

seikoista on säädettävä lailla.: 
 
 
"Valtion verosta säädetään lailla, jossa ovat säännökset verovelvollisuuden ja veron 

suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 
Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä 

maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla." 
 



 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä verolaille asetettuja vaatimuksia on täsmennetty siten, että 

verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista on säädettävä niin tarkasti, että viranomaisen 

lakiin perustuva päätöksenteko noudattaa niin sanottua sidottua harkintaa. Maksuista taas lailla 

tulee säätää, mistä virkatoimista ja palveluista maksuja voidaan ylipäätään periä tai millaiset 

suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. (Ks. siihen astisesta käytännöstä kokoavasti HE 1/1998 

vp, s. 135.) 
 

Kun hallituksen ehdottaman maksun kadun tai yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana 

kantaisivat kunnat, siihen ei sovellettaisi valtion veroja ja maksuja koskevaa perustuslain 81 §:ää. 

Rahasuorituksen oikeudellista luonnetta ja sitä koskevien normien antamisjärjestystä on 

arvioitava kunnallisten verojen ja maksujen erottelun kehyksessä. 
 

Perustuslain 121.3 §:n mukaan kunnallisissa verolaeissa on valtion veroista säätävien lakien 

tavoin oltava säännökset verovelvollisuuden perusteista ja verovelvollisen oikeusturvasta. Valtion 

veroista säätävissä laeissa on lisäksi oltava säännökset veron suuruudenkin perusteista siten, että 

niitä soveltavien viranomaisten päätöksenteko on luonteeltaan sidottua harkintaa. Kunnallisissa 

verolaeissa sen sijaan edellytetään säädettävän vain veron määräämisen perusteista. Kunnallisen 

itsehallinnon näkökulmasta voidaan jopa perustella kantaa, jonka mukaan lainsäätäjällä ei ole 

edes toimivaltaa säätää kunnallisten verojen suuruudesta. 
 

Kunnallisista maksuista ei ole säännöksiä perustuslaissa. Perustuslain säätäjä on siten jättänyt 

avoimeksi kysymyksen, ovatko valtion maksuja koskevat, perustuslain 81.2 §:ssä nykyisin olevat 

lakitasoisen sääntelyn vaatimukset merkityksellisiä myös kunnallisten maksujen kannalta. 

Myöskään perustuslakivaliokunta ei ole ottanut tähän suoranaisesti kantaa. On kuitenkin ilmeistä, 

että perustuslain 81 §:n 2 momentin asettamaa lakitasoisen sääntelyn vaatimusta ei voida 

sellaisenaan siirtää ainakaan kaikkiin kunnallisiin maksuihin. Tämä johtuu siitä, että kunnallisia 

maksuja koskevan toimivallan jakautumisessa on otettava huomioon, paitsi maksuvelvollisten 

oikeusturva, myös kunnille perustuslain 121 §:ssä taattu itsehallinto. Kun arvioidaan, mistä 

kunnallisia maksuja koskevista seikoista tulee ja voidaan säätää lailla, on kiinnitettävä huomiota 

maksuvelvollisen kunnalta saaman vastasuoritteen luonteeseen. Tässä suhteessa merkityksellistä 

on muun muassa, liittyykö suoritteen tuottaminen kunnan pakollisen, lakisääteisen tehtävän 

täyttämiseen vai onko kyse vapaaehtoisesta tehtävästä.1 

 

                                            
1 Olen tarkastellut sitä järjestystä, missä kunnallisista maksuista on säädettävä tai päätettävä, artikkelissani Onko maksu 
maksu vai vero vai...? Juhlakirja Pekka Hallberg 1944 - 12/6 - 2004. Jyväskylä 2004, s. 463-484. 



 

Korkeimman hallinto-oikeuden käytännöstä on osoitettavissa joitakin ratkaisuja, joissa on otettu 

kantaa siihen, onko kunnalla ollut laissa sääntelemättömässä tilanteessa oikeus periä maksuiksi 

kutsuttuja rahasuorituksia. Hallituksen nyt ehdottaman maksun kannalta merkityksellinen on 

korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.12.2002 T 3209. 2 

 

Kaupungin tekninen lautakunta oli päättänyt ottaa käyttöön erityisen kadun ja muun yleisen 

alueen kaivumaksun, jota oli määrä periä katu-, puisto- ja muiden yleisten alueiden kaivutöistä. 

Maksu koostui perusmaksusta, haittamaksusta ja viivästymismaksusta. Korkein hallinto-oikeus 

viittasi viestintämarkkinalain sekä maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin, jotka koskevat 

teleyrityksen oikeutta käyttää tiealueita ja yleisiä alueita telekaapeleiden reitteinä sekä kiinteistön 

omistajan haltijan velvollisuutta sallia yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittaminen 

omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle. Korkein oikeus myös totesi, että 

viestintämarkkinalaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa oli erikseen säädetty alueen omistajan 

ja haltijan oikeudesta saada korvausta johtojen, kaapelien sekä muiden latteiden sijoittamisesta 

aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Korvauksista ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan voitu 

näistä säännöksistä poiketen määrätä yleisesti ja ennakolta kunnan taksapäätöksellä. 

Korkein hallinto-oikeus viittasi myös maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n 1 momentin 

säännökseen lupa- ja valvontamaksusta. Säännöksen mukaan luvan hakija tai toimenpiteen 

suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalla tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista 

viranomaistehtävistä maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kun 

kaivumaksua ei voitu pitää korvauksena vain maankäyttö-ja rakennuslain 145 §:n 1 momentissa 

tarkoitetuista viranomaistehtävistä, lautakunnan päätös kaivumaksun käyttöönottamisesta oli 

korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lainvastainen. 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä otettiin kantaa ainoastaan siihen, oliko kaivumaksu 

voitu ottaa käytäntöön pelkästään kunnan päätöksellä, toisin sanoen ilman lain tähän antamaa 

valtuutusta. Sen sijaan siinä ei otettu kantaa siihen valtiosääntöoikeudelliseen kysymykseen, 

mistä kaivumaksun kaltaista rahasuoritusta koskevista seikoista lain tasolla olisi tullut ja voitu 

säätää. 
 
 
2.  Verojen ja maksujen ero 

 

                                            
2 Muista korkeimman hallinto-cikeuden ratkaisuista voidaan mainita v. 1995 annettu päätös T 2516. Siinä korkein 
hallinto-oikeus totesi, että kun yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 10 §:n mukaan tonttijohtojen 
kunnossapitovelvollisuus kuului kiinteistön omistajille, kunnan näille määräämä tonttijohtomaksu ei aiheutunut 
vesilaitoksen ylläpidosta. Vuosittain suoritettava tonttijohtomaksu rasitti näin ollen vastikesuhteen puuttuessa 
yksipuolisesti kiinteistön omistajia. Lisäksi tonttijohdon määrääminen ei kohdellut kiinteistön omistajia tasapuolisesti. 
Korkein hallinto-oikeus katsoikin, että teknisellä lautakunnalla ei ollut ollut toimivaltaa määrätä tonttijohtomaksua 
kunnallisena maksuna. 



 

Kuten uuden perustuslain esitöissä (HE 1/1998 vp, s. 135) on todettu, perustuslain 81 §:ssä 

tarkoitettujen valtion verojen ja maksujen olennainen ero liittyy maksujen vastikkeellisuuteen: 

maksu on vastike maksuvelvollisen vastaanottamasta suoritteesta, kuten viranomaisen 

virkatoimesta tai palvelusta. Jos tällaista vastikesuhdetta ei ole, suoritus on 

valtiosääntöoikeudellisesti vero. 
 

Perustuslakivaliokunta on vuoden 2002 valtiopäivillä antamissaan lausunnoissa (PeVL 61, 66 ja 

67/2002 vp) täsmentänyt näkökohtia, joiden nojalla rahasuorituksen maksuluonteisuuden 

edellyttämää vastikesuhdetta arvioidaan. Ensinnäkin suoritteiden, joista maksua peritään, tulee 

olla tietyllä täsmällisyydellä yksilöitävissä. Jos rahasuoritus peritään yleisesti jonkin toiminnan 

rahoittamiseen, se on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä pikemminkin vero kuin maksu. 

Toiseksi maksun suuruuden ja määräytymisperusteiden tulee säilyttää tietty yhteys suoritteen 

tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mitä suuremmaksi ero maksun ja kustannusten välillä 

kasvaa, sitä lähempänä on katsoa, että suoritus on luonteeltaan vero. Kolmanneksi merkitystä voi 

olla myös sillä, onko suoritteen vastaanottaminen vapaaehtoista vai pakollista. Veron suuntaan 

viittaa se, jos maksuvelvollisuuden aiheuttavista "suoritteista" ei voi kieltäytyä ja jos velvollisuus 

koskee jo suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä luonnollisia tai oikeudellisia 

henkilöitä. Rahasuoritusten rajoitetulla käyttötarkoituksella ei sen sijaan ole valiokunnan mielestä 

merkitystä arvioitaessa niiden valtiosääntöoikeudellista luonnetta. Niinpä myös veroksi 

luokiteltava rahasuoritus voi olla tarkoitettu laissa täsmällisesti määritellyn toiminnan 

rahoittamiseen. (Ks. myös PeVL 3 ja 25/2003 vp sekä 4, 9 ja 46/2004 vp). 
 

Perustuslain säätäjä on jättänyt avoimeksi myös kysymyksen, vedetäänkö verojen ja maksujen 

raja kunnallistaloudessa samojen kriteerien mukaan kuin valtiontaloudessa. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut kunnallisten verojen ja maksujen välisiä eroavuuksia vuoden 

2002 valtiopäivillä antamassaan lausunnossa, jossa tarkasteltiin maanomistajilta maankäyttö- ja 

rakennuslain 91c §:n nojalla perittävää kehittämiskorvausta (PeVL 53/2002 vp). Maankäyttö-ja 

rakennuslain mukaisella maankäyttösopimuksella voidaan sopia muun ohessa maanomistajan 

osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos asiasta ei sovita, kunta 

voi periä maanomistajalta kehittämiskorvausta. Kehittämiskorvaus on lain mukaan sellainen 

korvaus yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista, joka on suhteutettu "asemakaavan 

mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäyksen tai 

käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun". Korvauksen 

enimmäismäärä on 60 % asemakaavan aiheuttamasta tontin arvonnoususta. 
 



 

Perustuslakivaliokunta viittasi lausunnossaan siihen, että valtion verojen ja maksujen keskeisenä 

erona on pidetty maksun vastikkeellisuutta, mutta totesi samalla, että maksuluonteisuus ei 

edellytä täyttä kustannusvastuuta. Kuitenkin valiokunta katsoi, myöhemmin valtion maksujen ja 

verojen rajanvedossa omaksumaansa kantaa ennakoiden, että "mitä suuremmaksi maksu toisaalta 

muodostuu palvelun tuottamisen kustannuksiin verrattuna, sitä lähempänä on suorituksen 
9 

pitäminen valtiosääntöisenä verona". Valiokunnan mukaan kehittämiskorvauksessa oli 

sekamuotoisen rahasuorituksen piirteitä: lähtökohtana oli vastikkeellisuus, mutta korvauksen taso 

oli sidottu vastikkeellisuudesta riippumattomaan seikkaan, tontin arvonousuun. Kun lähtökohtana 

loiitenkin oli vastikkeellisuus ja kun julkisilta maksuilta ei vakiintuneesti vaadita ehdotonta 

kustannusvastaavuutta, valiokunta piti kehittämiskorvausta maksuna. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa 53/2002 vp voidaan tulkita siten, että valiokunnan mukaan 

verojen ja maksujen raja kunnallistaloudessa on valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa 

vedettävä samojen kriteerien mukaan kuin valtiontaloudessa. Valtion ja kuntien verojen ja 

maksujen erot siinä, mistä seikoista lailla tulee ja voidaan säätää, perustuvat ennen muuta 

kunnalliseen itsehallintoon. Kunnallisella itsehallinnolla ei sen sijaan ole merkitystä, kun 

arvioidaan niitä tunnusmerkkejä, jotka erottavat verot ja maksut toisistaan. Kun muutkaan 

valtiosääntöoikeudellisesti merkitykselliset seikat eivät puolla erilaisten kriteerien soveltamista, 

on perusteltua katsoa, että valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa verojen ja maksujen ero 

määräytyy valtiontaloudessa ja kunnallistaloudessa samojen näkökohtien nojalla. 
 

Kehittämiskorvausta koskeva lausunto 53/2002 vp annettiin ennen kuin perustuslakivaliokunta oli 

myöhemmin samoilla valtiopäivillä valtiolle tulevia rahasuorituksia arvioidessaan täsmentänyt 

maksun vastikkeellisuuden tunnusmerkkejä. Nykyisin myös kunnallisten verojen ja maksujen 

erottamisessa toisistaan on otettava huomioon ne vastikkeellisuuden kriteerit, joita 

perustuslakivaliokunta on soveltanut viimeaikaisissa valtiolle perittäviä rahasuorituksia 

koskevissa lausunnoissaan: vastasuoritteen yksilöitävyys, maksun suuruuden ja 

määräytymisperusteiden yhteys vastasuoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä 

vastasuoritteen vastaanottamisen pakollisuus/vapaaehtoisuus maksuvelvollisen kannalta. 
 
 
3. Ehdotetun maksun oikeudellinen luonne 

 

Jotta nyt tarkasteltavaa, hallituksen lakiehdotuksen 14b §:n 3 momentissa tarkoitettua 

rahasuoritusta voitaisiin pitää valtiosääntöoikeudellisessa mielessä maksuna, sen tulisi olla 

vastike maksuvelvollisen kunnalta saamasta, jollakin täsmällisyydellä yksilöitävissä olevasta 



 

suoritteesta. Mikä tällainen suorite voisi olla, jää sekä säännösehdotuksessa että sen perusteluissa 

epäselväksi. Säännösehdotuksen sanamuodon mukaan kunta voi periä maksun "alueen tilapäisestä 

käyttämisestä 14a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä". 
 

Kiinteistön sekä yleisen alueen omistajan ja haltijan velvollisuus sallia "yhdyskuntaa tai 

kiinteistöä" palvelevan johdon sekä siihen liittyvien vähäisten laitteiden, rakennelmien ja laitosten 

sijoittaminen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 

§:ään. Teleyrityksen oikeudesta sijoittaa telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen 

rakennelma ja pylväs toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle sekä tehdä rakennustöitä toisen 

alueella rakennusvalvontaviranomaisen vahvistaman telekaapelisuunnitelman toteuttamiseksi on 

säädetty erikseen viestintämarkkinalain 106 ja 107 §:ssä. Teleyrityksellä, jonka 

telekaapelisuunnitelman rakennusvalvontaviranomainen on vahvistanut, on näin ollen suoraan 

lakiin perustuva oikeus kaapelin sijoittamiseen ja töiden aloittamiseen. Vastaavasti tällainen 

oikeus on maankäyttö-ja rakennuslain 161 §:n tarkoittamissatilanteissa myös sillä, joka haluaa 

sijoittaa yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon toisen alueelle. Lakiin perustuva 

subjektiivinen oikeus ulottuu myös katuihin ja yleisiin alueisiin, joilla tehtävästä työstä on nyt 

tarkasteltavan lakiehdotuksen 14a. 1 §:n mukaan ilmoitettava kunnalle. Tämän säännöksen 

mukaan töitä ei myöskään saa aloittaa ennen kuin kunta on antanut tähän suostumuksensa. 
 

Selostamissani maankäyttö- ja rakennuslain sekä viestintämarkkinaiain säännöksissä tarkoitetut 

työt eivät edellytä lupaa. Kunnan työn aloittamiselle lakiehdotuksen 14a §:n mukaisesti antama 

suostumus ei myöskään voi olla sellainen suorite, josta aiheutuisi nyt ehdotetulla maksulla 

katettavia kustannuksia. Ehdotettu rahasuoritus ei rinnastu myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 

145 §:ssä tarkoitettuun lupa-ja valvontamaksuun, jota luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on 

velvollinen suorittamaan kunnalle tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista 

viranomaistehtävistä ja jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.3 

 

Lakiehdotuksen perusteluissa (s. 10) viitataan "kunnalle töiden ohjauksesta aiheutuviin 

kustannuksiin" ja todetaan maksua koskevan säännösehdotuksen tavoitteeksi kustannusten 

kohdistaminen aiheuttajan maksettavaksi. Lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ei kuitenkaan 

ole yksilöity, mitä töiden ohjausta esityksessä tarkoitetaan, eikä myöskään osoiteta, että töiden 

ohjausta voitaisiin pitää kunnan maksuvelvolliselle maksusta antamana vastasuoritteena. Maksun 

edellyttämää vastikesuhdetta ei vielä synnytä se, että kunnalle aiheutuu kadulla tai yleisellä 

alueella tehtävästä työstä kustannuksia esimerkiksi sen huolehtiessa sille maankäyttö- ja 

                                            
3 KHO katsoikin yllä tarkastelemassani päätöksessä 5.12.2002 T 3209, että lautakunnan päättämää kaivumaksua ei voinut 
pitää korvauksena vain maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n 1 momentissa tarkoitetuista viranomaistehtävistä. 



 

rakennuslain 84 §:n mukaan kuuluvasta kadunpidosta.4 Vastikesuhde edellyttäisi, että nämä 

kustannukset aiheutuvat nimenomaan maksuvelvollisen kunnalta saamasta suoritteesta. 
 

On syytä korostaa, että valtiosääntöoikeudellinen maksukäsite eroaa vahingonkorvauksen 

luonteisista rahasuorituksista Kuten ehdotettujen säännösten yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 

22-23) on todettu, 14b §:n 3 momentin mukainen maksu ei olekaan tarkoitettu korvaukseksi 

erikseen osoitettavasta haitasta tai vahingosta, joka töistä aiheutuu kiinteistön tai yleisen alueen 

omistajalle tai haltijalle. Tällaisen haitan ja vahingon korvaamisesta on säädetty maankäyttö- ja 

rakennuslaissa sekä viestintämarkkinalaissa, mihin seikkaan myös edellä selostamassani 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 5.12.2002 T 3209 viitattiin. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 161 §:n 3 momentin perusteella "kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada 

korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja 

vahingosta". Viestintämarkkinalain 108.1 §:n mukaan taas "kiinteistön omistajalla ja haltijalla, 

kunnalla yleisen alueen omistajana ja haltijana sekä valtiolla yleisen tiealueen omistajana ja 

haltijana on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja vahingosta, joka on aiheutunut 107 §:ssä 

tarkoitetusta toimenpiteestä". 
 

Toinen kriteeri, jota perustuslakivaliokunnan valtion veroja ja maksuja koskevassa käytännössä 

on sovellettu rahasuorituksen maksun luonteisuuden edellyttämää vastikesuhdetta arvioitaessa, on 

maksun suuruuden ja sen määräytymisperusteiden yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin 

kustannuksiin. Valiokunnan käytännössä ei tosin ole edellytetty täyttä kustannusvastaavuutta sen 

paremmin valtion kuin kuntienkaan maksuilta. Kuitenkin lähtökohtana on niin valtion- kuin 

kunnallistaloudessakin pidetty, että mitä suuremmaksi ero maksun suuruuden ja sen vastikkeeksi 

saadun suoritteen tuottamiskustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä on luokitella suoritus 

valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroksi. Kuten esimerkiksi valiokunnan kunnallista 

kehittämiskorvausta koskevasta lausunnosta 53/2002 vp ilmenee, veron suuntaan viittaa lisäksi 

se, että rahasuorituksen taso määräytyy perusteilla, jotka eivät liity vastasuoritteen tuottamisesta 

aiheutuviin kustannuksiin. 
 

Hallituksen ehdottaman 14b.3 §:n mukaan maksun olisi oltava kohtuullinen, ja se perustuisi 

"aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen". Jos vastikesuhde ehdotetun rahasuorituksen 

ja kunnan tarjoaman maksuvelvolliselle tarjoaman suoritteen välillä voitaisiin osoittaa, nämä 

seikat saattaisivat hyvinkin olla vastikesuhteen edellyttämällä tavalla yhteydessä suoritteen 

                                            
4 Kadunpito käsittää maankäyttö-ja rakennuslain 84.1 §:n mukaan "kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen 
kunnossa-ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten 
johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi". Saman pykälän 2 momentin mukaan lähtökohtana on, että 
kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. 



 

tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kun kunnan vastasuorite jää lakiehdotuksessa ja sen 

perusteluissa yksilöimättä, ei tähänkään seikkaan kuitenkaan voida ottaa kantaa. Sama koskee 

myös sellaisten perustelujen mukaan maksun kohtuullisuuteen vaikuttavien näkökohtien 

arviointia kuin "työn tekijöistä riippumattomat seikat, jotka pidentävät työn tekemistä, kuten 

kunnan edellyttämästä muiden johtojen ja laitteiden asentamisesta tai kaivamisalueen yllättävistä 

olosuhteista johtuvat syyt" (s. 22). Selvää sen sijaan on, että maksun suuruuden suhteella 

rakentamishankkeiden   yleisiin  kustannuksiin,   mikä  perusteluissa   on   mainittu  yhtenä 

kohtuullisuuteen niin ikään vaikuttavana seikkana, ei voisi olla yhteyttä kunnan mahdollisen 

vastasuoritteentuottamiskustannuksiin. 
 

Kolmannen maksun ja veron valtionsääntöoikeudelliseen rajanvetoon vaikuttavan tunnusmerkin 

kannalta ei olisi estettä pitää nyt tarkasteltavan lakiehdotuksen 14b.3 §:n mukaista rahasuoritusta 

valtiosääntöoikeudellisessa suhteessa kunnallisena maksuna. Maksuvelvollisuus ei koske veron 

luonteisuuteen viittaavalla tavalla välittömästi lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä 

luonnollisia tai oikeudellisia henkilöitä, vaan sen syntyminen on riippuvainen maksuvelvollisen 

omista, vapaaehtoisista toimista. 
 

Lakiehdotuksen 14b. 3 §:ssä säännellyn rahasuorituksen oikeudellisen luonteen kannalta 

ratkaisevaksi seikaksi jää se, että rahasuoritusta ei voida pitää vastikkeena, jonka 

maksuvelvollinen suorittaisi kunnalta saamastaan, yksilöitävissä olevasta vastasuoritteesta. 

Tämän vuoksi onkin päädyttävä siihen, että ehdotettu rahasuoritus on oikeudelliselta luonteeltaan 

kunnallinen vero eikä maksu. Kunnallisena verona sen lakitasoisen sääntelyn on täytettävä 

perustuslain 121 §:n 3 momentissa asetetut vaatimukset. Laissa on oltava säännökset 

verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 

Hallituksen ehdotuksessa on vaadittavat säännökset verovelvollisuuden perusteista (14b.3§) ja 

verovelvollisen oikeusturvasta (18 §). Sen sijaan se ei täytä sitä perustuslain 121 §:n 3 momentin 

vaatimusta, joka koskee veron määräytymisen perusteiden säätämistä lailla. Tämä 

perustuslainkohta estää sen, että veronluonteisen maksun määräämisen perusteista määrääminen 

voitaisiin laissa jättää kunnan hyväksymän taksan varaan. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 

puhtaanapidosta annettua lakia. 

Kunnan tulee laissa säädetyin edellytyksin ottaa huolehtiakseen tontinomistajien vastuulla 

olevista kunnossapitotehtävistä, lähinnä talvikunnossapidosta. Kunta voi periä tehtävistä 

johtuneet kustannukset alueen tontinomistajilta aiheutuneiden kustannusten mukaisina maksuina. 

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä tulee ilmoittaa kunnalle. Kunnalla on oikeus antaa 

määräyksiä työn suorittamisesta ja oikeus periä maksuja. Kunnalle ehdotetaan mahdollisuutta 

antaa lakia täsmentäviä kunnossa- ja puhtaa-napitomääräyksiä. 



 

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan syyskuun alussa 2005. 

Ehdotuksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan eräiden tontinomistajille asetettavien 

velvollisuuksien tasapuolisuutta ja kohtuullisuutta. Kaikkien ehdotettujen maksujen osalta 

painotetaan, että kysymyksessä on nimenomaan maksu eikä vero. Sää-tämisjärjestysperustelujen 

mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 
 

Kunnossa- ja puhtaanapitomääräykset 

Kunta voi ehdotuksen 14 §:n 1 momentin mukaan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun 

ja yleisen alueen kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on paikalliset olot 

huomioon ottaen hoidettava. Vuoden 2003 lopulla voimaantullut järjestyslaki kumosi 

mahdollisuuden antaa tässä laissa kunnallisia määräyksiä eivätkä kunnalliset järjestyssäännöt ole 

enää voimassa. Kunnille on kuitenkin vanhastaan osoitettu kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa 

säädösvaltaa eikä sitä ollut tarkoitus perustuslakiuudistuksen yhteydessä olennaisesti muuttaa (HE 

1/1998 vp, s. 133). Tällaisten määräysten antamista sinänsä on pidettävä tarpeellisena, joten 

sääntelylle katsotaan olevan hyväksyttävä peruste. 

Valtuussäännös ehdotuksen 14 §:n 1 momentissa on kuitenkin varsin yleisluotoinen ottaen 

huomioon, että edellisissä lainkohdissa on varsin yksityiskohtaiset säännökset katualueiden ja 

yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten osalta 

valiokunta on hyväksynyt sen, että ne voivat jäädä jonkin verran sitä tasoa yleisluonteisemmaksi, 

jota perusoikeuksia koskevan sääntelyn tarkkuudelta vaaditaan. Perusteena on kuitenkin ollut, että 

niiden hyväksymispäätös voidaan saattaa riippumattoman tuomioistuimen arvioitavaksi (PeVL 

11/1999 vp, s. 4/II ja PeVL 45/2004 vp, s. 4/1). Ehdotuksen 18 §:n 1 momentin mukaisen 

valitusoikeuden menestyksellinen käyttäminen näyttäisi vaativan valtuutukselta täsmennyksiä. 

Valiokunta viittaa lausuntoonsa, joissa se otti kantaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin 

rakennusjärjestyksen määräyksiin. Tällöin se katsoi, että määräyksiä koskevan luettelon tulee olla 

periaatteessa tyhjentävä (PeVL 38/1998 vp, s. 4/II). Myös ympäristönsuojelulain mukaisiin 

ympäristönsuojelumääräyksiin suunnattiin vastaavaa kritiikkiä (PeVL 11/1999 vp, s. 4), mikä 

johtikin siihen, että voimassa olevan ympäristönsuojelulain 19 §:n mukainen kunnallisia 



 

ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luettelo säädettiin periaatteessa tyhjentäväksi. Samaa on 

sanottava jätelain 17 §:n kunnallisia jätehuoltomääräyksiä koskevasta luettelosta. 

Valiokunta pitää asianmukaisena, että valtuutusta täsmennetään luettelemalla 

mahdollisimman tyhjentävästi laissa muun muassa ne perusteluissa mainitut asiat, joista 

määräyksiä voidaan antaa. 

 
Maksut 

Kunta voi ehdotuksen 14 b §:n nojalla periä erilaisia maksuja, joiden määräämisen pe-

rusteita sisältävän taksan se hyväksyy. Ensiksi kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 mo-

mentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista huolehtiakseen ottamistaan kunnossa-

pito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden käyttöön 

luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta. Toiseksi kunta voi periä mak-

sun, joka perustuu 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta 

kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Kolmanneksi kunta voi periä aikaan, alueen 

laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä 

käyttämisestä 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä 

käytöstä. Neljänneksi kunta ja poliisi voivat periä 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun vä-

littömän vaaran torjumisesta aiheutuneet erityiset kustannukset siltä, jonka toiminnasta 

tai laiminlyönnistä vaara on aiheutunut. 

Lakiehdotuksen maksusäännökset ovat valtiosääntöoikeudellisesti merkittäviä pe-

rustuslain 81 §:n säännösten kannalta, jotka koskevat valtion veroja ja maksuja. Raha-

suorituksen luonne vaikuttaa niihin vaatimuksiin, joita perustuslaki kohdistaa suorituk-

sesta säätämisen tapaan. Perustuslain 81 §:ssä säädetään valtion veroista ja maksuista. 

Sen mukaan verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuudesta ja 

veron suuruudesta sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Valtion viranomaisten virkatoi-

mien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuudesta sekä maksujen suuruuden yleisistä 

perusteista säädetään lailla. Kunnalla on perustuslain 121 §:n 3 momentin mukaan ve-

rotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista 
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sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Kunnallisista maksuista ei ole säännöstä perustus-

laissa. Ne on kuitenkin jaettu julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin maksuihin. 

Valiokunnan kannan mukaan julkisoikeudellinen kunnallinen maksu voi perustua lain 

säännöksiin, mutta niiden maksettavaksi määräämistä on pidetty mahdollisena myös 

suoraan kunnallisen itsehallinnon perusteella (PeVL 53/2002 vp, s. 2/II). 

Perustulakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan valtiosääntöoikeudelli-

sille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan pal-

veluista. Sen sijaan muut rahasuoritukset valtiolle ovat valtiosääntöoikeudellisessa mer-

kityksessä veroja. Jos vastikesuhdetta ei ole, suoritusta on pidettävä verona (PeVL 

66/2002 vp, s. 3, PeVL 67/2002 vp, s. 3/II ja PeVL 3/2003 vp, s. 2/1). Maksujen vasti-

kesuhdetta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa suoritteiden yksilöitä-

vyyteen, kustannusvastaavuuteen sekä siihen, onko maksu pakollinen vai vapaaehtoinen 

(PeVL 61/2002 vp, s. 6/1). Valiokunta on edellyttänyt kunnalliselta maksulta lähtö-

kohtaisesti kustannusvastaavuutta (PeVL 53/2002 vp), mutta myös yksilöitävyyden sekä 

pakollisuuden tai harkinnanvaraisuuden kriteerien katsotaan lähtökohtaisesti määrittävän 

tulkintaa siitä, onko kyseessä maksu vai vero. Näillä perusteilla valiokunta on arvioinut 

14 b §:ssä mainittuja maksuja. 

Yksilöitävyys. Jotta suoritteita voidaan pitää maksuina, tulee laista ilmetä millaista vir-

katoimista, palveluista tai tavaroista maksuja voidaan periä ja millaiset suoritteet ovat 

kokonaan maksuttomia. Maksujen perusteeksi on ehdotuksen 14 b §:ssä määritelty kun-

nossa- ja puhtaanapitotehtävät, ilmoituksen tarkastaminen ja työn valvonta, alueen tila-

päinen käyttäminen sekä välittömän vaaran torjuminen siten kuin lain säännöksissä on 

tarkemmin määritelty. Ehdotuksen 14 b §:n 2 momentissa mainittua työn valvontaa ei 

voida pitää sellaisena yleisenä viranomaisen valvontatehtävänä, josta perittävä maksu 

voitaisiin katsoa veroksi (PeVL 67/2002 vp, s. 3/II ja s. 4/1). Maksut täyttävät siten yk-

silöitävyyden vaatimukset. 

Kustannusvastaavuus. Ehdotuksen 14 b §:ssä mainitut maksut perustuvat lain säännök-

siin, joissa määritellään maksujen suuruus. Ne määräytyvät 1—2 sekä 4 momenteissa 

mainittujen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävien, ilmoituksen tarkastamisen ja työn 

valvonnan sekä välittömän vaaran torjumisen osalta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
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Sen perusteella kunta voi periä ainoastaan aiheutuneet kustannukset. Valiokunta ei kui-

tenkaan ole edellyttänyt kunnalliselta maksulta ehdotonta kustannusvastaavuutta. Toi-

saalta se on katsonut, että mitä suuremmaksi maksu muodostuu palvelujen tuottamisen 

kustannuksiin verrattuna, sitä lähempänä on suorituksen pitäminen valtiosääntöisenä ve-

rona (PeVL 53/2002 vp, s. 2/II). Aiheuttamisperiaatteen noudattamisesta johtuen maini-

tut maksut täyttävät kustannusvastaavuuden vaatimukset. 

Alueen tilapäistä käyttöä on sen sijaan arvioitava hieman eri näkökulmasta. Siinä 

ei ole kysymys palvelujen tuottamisesta, joiden perusteella maksu määräytyisi. Pikem-

minkin on kyse alueen vuokraustyyppisestä kertamaksusta, jonka vastineena on alueen 

käyttöoikeus. Maksun perusteeksi laissa määritetään kadun tai yleisen alueen käyttöaika, 

alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Perustelujen mukaan alueen keskeisyys mahdol-

listaa syrjäisimmillä ja tai hiljaisimmilla kaduilla ja yleisillä alueilla keskeisiä alueita 

alemmat yksikkömaksut. Maksun määräytymisperusteista ei ole huomautettavaa. Tässä 

Maksun suuruutta rajaavan kohtuullisuusvaatimuksen voidaan katsoa sisältyvän siihen 

valiokunnan linjaukseen, että kunnalliselta maksulta ei edellytetä täyttä kustannusvas-

taavuutta (PeVL 53/2002 vp, s 2/II). Maksu täyttää siten kustannusvastaavuuden vaati-

muksen. 

Pakollisuus tai vapaaehtoisuus. Jos suoritusvelvollisuudesta ei voi kieltäytyä ja velvol-

lisuus koskee laissa määriteltyjä oikeussubjekteja, voidaan maksu tulkita veroksi. Raha-

suorituksen mahdollisella käyttötarkoituksella ei ole merkitystä suorituksen valtiosään-

töoikeudellisen luonteen arvioinnissa (PeVL 61/2002 vp, s. 6/1). Maksua ei peritä alueen 

tilapäisestä käyttämisestä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen 

liittyvän muun työn yhteydessä. Tällöin maksu voidaan välttää. Maksua ei myöskään pe-

ritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä riippumattomasta syystä, jota ei voida en-

nakoida. Viimeksi mainittuna syynä voidaan perastelujen mukaan pitää esimerkiksi 

muinaismuistoa, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu tai 

jos kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata 

ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi. Käytännössä maksun välttäminen 

näyttäisi tulevan kysymykseen melko harvoissa tilanteissa. 
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Valiokunta katsoo kuitenkin, että kokonaisarvioinnin kannalta pelkkä laissa mai-

nittujen maksujen suorittamisvelvollisuus edellä mainituilla perusteilla ei tee niistä ve-

roluonteisia. Maksut on laissa selvästi yksilöidyt ja ne täyttävät kustannusvastaavuuden 

vaatimukset. Sääntely täyttää myös perustuslain 81 §:n vaatimukset kunnallisten mak-

sujen laintasoisesta sääntelystä. Sen vuoksi niihin ei tule sovellettavaksi perustuslain 121 

§:n 3 momentin säännös kunnallisesta verosta. Valiokunnalla ei siten ole maksuja 

koskevan sääntelyn osalta huomauttamista. Valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena, että 

valtioneuvoston piirissä seurataan maksujen kustannusvastaavuustason noudattamista. 
 

Siirtymäsäännös 

Ehdotuksen siirtymäsäännöksen nojalla valtuusto voi ennen lain voimaantuloa päättää, 

että lain soveltaminen siirtyy kunnassa säännöksessä lueteltujen tehtävien osalta enintään 

kahdella vuodella. 

Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee 

voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta sää-

detään asetuksella. Valiokunta ei pidä asianmukaisena, että lain voimaatulosta päättäisi 

kunnanvaltuusto. Siirtymäsäännöksen 2 momentti on syytä muotoilla siten, että siinä 

lueteltujen velvollisuuksien osalta laki tulee kuitenkin voimaan vasta kahden vuoden 

kuluttua yleisestä voimaantulosta. Kunta voi kuitenkin päätöksellään ryhtyä hoitamaan 

mainittuja velvollisuuksia jo tätä aikaisemmin. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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