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PM       /

HE ETUOSTOLAIN MUUTTAMISESTA (24/2005 VP.);
ERÄITÄ PERUSTUSLAILLISIA NÄKÖKOHTIA

1. Kunnan etuosto-oikeuden ulottaminen valtion myymiin kiinteistöihin

Kunnan etuosto-oikeus esitetään jäljempänä mainituin poikkeuksin ulotettavaksi valtion ja
sen liike- tai muun laitoksen myymiin kiinteistöihin samoin edellytyksin kuin yksityistenkin
myymiin kiinteistöihin. Näin valtio saatettaisiin kiinteistön myyjänä samaan asemaan kuin
muutkin maanomistajat. Vastaavasti kiinteistön ostajat olisivat tasavertaisessa asemassa
riippumatta siitä, onko kiinteistön myyjänä valtio tai yksityinen. Ehdotus toteuttaa tältä osin
perustuslain 6 §:ssä säädettyä yhdenvertaisuuden periaatetta.

Perustuslain 92 §:n 2 momentin mukaan valtion omaisuutta voidaan luovuttaa vain
eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta luovuttaa
valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) mukaan kiinteistön myynti yli 10
miljoonan euron kauppasummasta tai käypää hintaa alhaisemmasta hinnasta edellyttää
eduskunnan suostumusta. Suostumus on ylintä omistaja-ja budjettivaltaa käyttävän edus-
kunnan lupa sille, että omistaja on valmis luopumaan suostumuksessa yksilöidystä kiinteis-
töstä ja että asianomaiset viranomaiset voivat alkaa valmistella ja toteuttaa suostumuksessa
tarkoitetun kiinteistön myyntiä. Eduskunta voi suostumuksessaan nimetä kiinteistön luovu-
tuksensaajan, esimerkiksi kun kiinteistö myydään käypää hintaa alemmasta hinnasta valtiota
lähellä olevalle järjestölle.

Kunnan etuosto-oikeuden kohteena eivät esityksen mukaan voisi olla valtion kiinteistön-
luovutukset, jotka on tehty eduskunnan suostumuksen perusteella ja joissa eduskunta on
nimennyt luovutuksensaajan. Laki suojaisi näin eduskunnan tahdonilmaisua luovutuksen-
saajan suhteen.

Kunnan etuosto-oikeuden ulkopuolelle ehdotetaan jätettäväksi myös valtion kiinteistön-
kaupat, joilla valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön sellaiselle yh-
tiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävä hoi-
tavalle säätiölle näiden omaan käyttöön. Tätä voidaan pitää perusteltuna valtion toiminnal-
listen tarpeiden kannalta. Sen sijaan kiinteistön myynti edelleen myyntiä varten valtion
määräysvallassa olevalle yhtiölle, käytännössä esimerkiksi Kapiteeli Oy:lle tai mainituille
yhteisöille olisi kunnan väliintulomahdollisuuden piirissä. Näissä tapauksissa myytävä alue
on valtion toiminnan kannalta tarpeeton, eikä luovutuksensaajana olevan yhtiön asettaminen
laissa eriarvoiseen asemaan muihin yhtiöihin nähden olisi perusteltua.
Etuostolain 6 §:n mukaan etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen
ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä il-
meisen kohtuuttomana. Tällainen voi tilanne olla myös valtion ollessa kiinteistön myyjänä.

Edellä selostetut seikat huomioon ottaen katson, että esitys on sopusoinnussa perustuslain
92 §:n 2 momentin kanssa.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PM
Alueidenkäytön osasto
Hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta 14.4.2005



2. Kunnan suoritusvelvollisuuksiin ehdotetut tarkistukset ja kiinteistön ostajan omaisuudensuoja

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan etuostolain 2 §:n 1 momentin mukaan kunnan oikeutta lu-
nastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä, sitten kun se on loppuun saatettu,
kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan
kaupassa sovituin ehdoin. Kunta on siten säännöksen mukaan kiinteistön omistaja kaupan-
tekohetkestä lukien, vaikka käytännössä kiinteistön ostaja on ennen etuosto-oikeuden lop-
puun saattamista voinut lukea edukseen kiinteistöstä kertyneen tuoton tai muun taloudellisen
hyödyn.

Etuostolain 15 §:n mukaan siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee
huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden
täyttämisestä. Kunnan on korvattava ostajalle tämän maksama kauppahinta ja kaupan joh-
dosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Myös kiinteistön hallinnasta ja hoidosta aiheutu-
neet kustannukset kunnan on korvattava ostajalle, sikäli kuin ne ylittävät sen, minkä on
katsottava vastaavan ostajan omaisuudesta saamaa hyötyä. Kunnan on etuostolain mukaan
maksettava edellä mainituille suorituksille kiinteä 5 %.n korko (tuottokorko).

Etuostolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiinteistön ostajalle korvattaisiin myös
kiinteistön kunnossapidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Lakia ehdotetaan sel-
vennettäväksi myös siten, että ostajalle korvattaviin kustannuksiin kuuluisivat myös kaupan
johdosta syntyneet tarpeelliset rahoituskustannukset.

Kiinteistön ostajalle voi ennen etuosto-oikeuden loppuun saattamista kertyä kiinteistöstä
huomattavaa tuottoa tai muuta taloudellista hyötyä esimerkiksi rakennusten vuokratuloina tai
kiinteistön käyttämisestä liiketoimintaan. Kunnan olisi korvattava ostajalle jatkossa edellä
mainitut:

o kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset, o  kiinteistön
hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset sekä
o  niille ja korvattavalle kauppasummalle maksettava korkolain mukainen korko vain

siltä osin kuin ne ylittävät ostajan kiinteistöstä ennen etuosto-oikeuden loppuun saattamista
saaman tuoton tai muun taloudellisen hyödyn.

Kunnan maksusuorituksille etuostolain mukaan maksettava kiinteä 5 %:n tuottokorko on
osoittautunut nykyiseen korkokantaan nähden liian suureksi. Korkona ehdotetaan sen vuoksi
maksettavaksi korkolain (633/1982) mukainen, Suomen pankin ilmoittama viitekorko, joka
on vuosina 2000-2004 vaihdellut välillä 2,5 %-4,0 %.

Kunta maksaisi ostajalle jatkossakin aina tämän maksaman kauppasumman täysimääräisenä.
Muut suoritukset, kiinteistön ostaja saisi aina lukea edukseen joko kunnan maksamana tai
kiinteistöstä ennen etuosto-oikeuden loppuun saattamista kertyneen tuoton tai muun ta-
loudellisen hyödyn kautta. Mainittu suoritusten kuittaus tulisi käytännössä kyseeseen lähinnä,
kun etuosto kohdistuu kiinteistöön, jolla on rakennuksia. Ehdotettu sääntely rajoittaisi ostajan
mahdollisuutta kohtuuttomaan taloudelliseen hyötyyn etuostotilanteessa.

Ostajalla olisi velvollisuus maksaa kunnalle kohtuullinen korvaus, jos myydyn omaisuuden arvo on paitsi
ostajan toimenpiteiden vuoksi, ehdotuksen mukaan myös ostajan laiminlyönnin johdosta vähentynyt. Näin
korostettaisiin kiinteistön ostajan huolehtimisvelvollisuutta kunnan korvausvelvollisuuden vastapainona.

Edellä selostetut seikat huomioon ottaen katson, että kunnan suoritusvelvollisuuksiin ehdotetut
tarkistukset eivät loukkaa kiinteistön ostajan perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa
etuostotilanteessa. Muita ostajan omaisuudensuojan kannalta merkityksellisiä seikkoja ei
lakiesitykseen käsitykseni mukaan sisälly.



YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Alueidenkäytön osasto
Hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta

YHTEENVETO
18.10.2004

HE ETUOSTOLAIN MUUTTAMISEKSI;
LA USUNTOJEN KESKEINEN SISÄLTÖ AIHEPIIREITTÄIN

1. Tiivistelmä

2. Yleiset kommentit

3. Etuostopäätöksen tiedoksi antamisen varmistaminen

4. Kunnan ja kiinteistön ostajan suoritusvelvollisuudet

5. Kunnalle etuosto-oikeus myös valtion maahan

Liitteenä: Luettelo pyydetyistä lausunnoista
1. Tiivistelmä

Ehdotuksia etuostopäätöksen tiedoksiannon varmistamisesta sekä kunnan ja kiinteistön
ostajan suoritusvelvollisuuksien tarkistamisesta pidettiin yleensä tarpeellisina ja
hyväksyttävinä.

Kunnan etuosto-oikeuden ulottamista koskemaan valtion myymiä alueita vastustivat
valtiovarainministeriö ja metsähallitus. Maa- ja metsätalousministeriö piti tarpeellisena
selvittää haittaisiko ehdotettu muutos lisäalueiden luovuttamista maaseutuelinkeinojen
harjoittajille. Ratahallintokeskus ja Senaattikiinteistöt eivät vastustaneet ehdotusta vaikka
epäilevätkin sen tarpeellisuutta. Suomen Kuntaliitto pitää tarpeellisena, että etuosto-oikeus
ulotetaan koskemaan myös valtion myymiä alueita.

2. Yleiset kommentit
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Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole huomauttamista.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan yksittäisten lakimuutosten sijasta voisi olla tarpeen
tehdä kokonaisarviointi kuntien maankäyttö- ja kaavoitusjärjestelmän tavoitteista, keinoista
sekajärjestelmän toimivuudesta ja tehostamismahdollisuuksista.

Maanmittauslaitoksella ei ole huomautettavaa.

Uudenmaan ympäristökeskus: Ei huomautettavaa.

Hämeen ympäristökeskus puoltaa ehdotuksen toteuttamista ja pitää sitä
yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta hyvänä.

Pirkanmaan ympäristökeskus: Muutosehdotuksia on kaikilta osiltaan pidettävä
perusteltuina.

Haukipudas: Kunta on käyttänyt etuosto-oikeutta viimeisen 20 vuoden aikana kolme kertaa.
Kunnan etuosto-oikeudesta on kuitenkin merkittävämpi hyöty kunnan maapolitiikan hoidolle.
Kunta on etuostopäätöksillään viestittänyt valmiutta tarvittaessa puuttua yksityisten välisiin
kauppoihin ja toteuttaa johdonmukaista maapolitiikkaa. Tietoisuus kunnan
etuostomahdollisuudesta on lisännyt maanomistajien neuvotteluvalmiutta ja myyntitarjouksia
kunnalle.

Helsinki: Ehdotetut muutokset ovat aiheellisia ja perusteltuja.

Joensuu: Vaikka etuostomenettelyn konkreettinen merkitys käytännössä kunnan
maapoliittisena työkaluna on jäänyt varsin vähäiseksi, on asiaa koskevien lain tasoisten
säännösten olemassaololla kuitenkin itsessään suuri merkitys. Tilanne on saman tyyppinen
kuin lunastusta koskevien säännösten kohdalla.

Kaikki luonnoksessa esitetyt etuostolain muutokset ovat kuntasektorin näkökulmasta
tarpeellisia ja kannatettavia. Ne laajentavat etuoston käyttömahdollisuuksia, parantavat
tiedoksiantomenettelyä sekä selkeyttävät kiinteistön ostajan ja kunnan velvoitteita.

Esitysluonnos on selkeä ja hyvin valmisteltu. Joensuun kaupungilla ei ole
esitysluonnokseen huomautettavaa.
Järvenpää: Esitetyt muutokset tulisi saattaa voimaan esitetyssä muodossa
mahdollisimman pikaisesti.

Kaarinan kaupunki puoltaa esitystä.

Oulun kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeutta lain voimassa ollessa vajaat 10 kertaa.
Etuosto-oikeuden voimassaolo on kunnan neuvotteluaseman kannalta kuitenkin erittäin
tärkeä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja
tarpeellisina.

3. Etuostopäätöksen tiedoksi antamisen varmistaminen

Valtiovarainministeriö: Tiedoksiantomenettelyyn kaavailtujen muutosten osalta tulee
selvittää niiden taloudelliset vaikutukset. Samoin tulee muun muassa tarkastella ehdotettujen
muutosten vaikutuksia käräjäoikeuksien ja haastemiesten työhön.
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Valtion asuntorahasto: Tiedoksiantoa koskevien säännösten tarkistaminen niin, ettei
tahallinen viivyttely voi estää etuosto-oikeuden käyttämistä, on tärkeä muutos päätöksen
toteuttamisen kannalta.

Länsi-Suomen ympäristökeskus: Ehdotukset etuostopäätöksen tiedoksi antamisen
varmistamisesta ja etuostosta aiheutuvien kunnan ja kiinteistön ostajan
suoritusvelvollisuudesta ovat ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan tarpeen sekä kunnan
että ostajan aseman selkeyttämiseksi.

Suomen Kuntaliitto: Etuostolain merkittävin vaikutus kunnan kannalta on, että yleinen
tietoisuus kunnan etuosto-oikeudesta ohjaa maanmyyntiaikeissa olevia maanomistajia
neuvottelemaan raakamaakaupoista ensisijaisesti kunnan kanssa. Kuntaliiton vuoden 2003
kiinteistö- ja mittaustoimen tilasto mukaan noin 80 suurinta kuntaa ostivat maata yhteensä
noin 3000 hehtaaria, josta noin 6 % hankittiin etuosto-oikeutta käyttämällä. Tehdyistä
kiinteistönkaupoista noin 10 %:ssa kunnilla oli lain mukainen etuosto-oikeus. Kunnat
käyttivät etuosto-oikeutta kuitenkin vain selvästi alle prosentissa niistä kaupoista, jossa
kunnalla olisi etuosto-oikeus. Tämä osoittaakin, että kunnat käyttävät etuosto-oikeutta
harkiten ja todellisessa tarpeessa. Tästä syystä on tärkeää, että kunnan päättäessä käyttää
etuosto-oikeutta, kaupan osapuolet eivät voi toimillaan estää kuntaa käyttämästä etuosto-
oikeutta. Etuostolakiin ehdotetut muutokset koskien tiedoksi antamista etuosto-oikeuden
käyttämisestä, ovat kuntien kannalta erittäin tervetulleita.

Haukipudas: Tiedoksi antamisessa kolmen kuukauden määräaika on osoittautunut liian
lyhyeksi. Kahdessa tapauksessa kolmesta etuoston käyttämisessä ilmeni ongelmia saada
todisteellinen tiedoksianto kaupan osapuolille määräajassa. Erityisesti ostajalla ei ole tarvetta
kuitata saantitodistusta, koska viivyttelystä ei aiheudu mitään menetyksiä.

Helsinki: Koska etuostopäätöksen tiedoksianto kiinteistön ostajalle ei ehdotuksen mukaan
olisi sidottu prosessuaaliseen määräaikaan, ei ostaja tiedoksiantoa väittelemällä enää pystyisi
estämään etuosto-oikeuden käyttämistä. Muutos yksinkertaistaa ja helpottaa menettelyä.
Muutos ei vaaranna ostajan ja myyjän asemaa. Tiedoksianto tapahtuisi edelleenkin
todisteellisesti ja muutoksenhakuaika alkaisi kulua tiedoksiannosta. Tiedoksiantoa koskeva
muutos on tarpeellinen.
Kaartaa: Esitys kunnan tekemän etuostopäätöksen tiedoksi antamisen muuttamisesta on
erittäin tarpeellinen. Tehdyllä esityksellä pystytään välttämään nykyisen lain mahdollistama
tiedoksiannon välttely.

Naantalin kaupunki toteaa tyydytyksellä, että etuostopäätöksen tiedoksiantoa koskeva
ehdotus vastaa käytännölliseltä sisällöltään Naantalin kaupunginhallituksen aloitetta
asiasta.

Turku: Etuostopäätöksen tiedoksi antamisen ehdottomasta määräajasta luopumista voidaan
pitää perusteltuna mm. siitä syystä, että ostaja ei voi tiedoksiantoa väittelemällä estää kunnan
etuosto-oikeuden käyttämistä.

4. Kunnan ja kiinteistön ostajan suoritusvelvollisuudet

Oikeusministeriö: Esitysluonnoksen 15 §:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan
kunnan olisi korvattava ostajalle etuostolaissa säädetyt kustannukset sekä niille ja maksetuille
kauppahinnan erille lasketut tuottokorot vain siltä osin kuin ne ylittävät kiinteistöstä ennen
etuosto-oikeuden loppuun saattamista kertyneen tuoton tai hyödyn. Oikeusministeriön
käsityksen mukaan on epäselvää, mitä "hyödyllä" tarkoitetaan. Ostajan oikeuksien kannalta
saattaa olla ongelmallista, että hän ei saisi korvauksia kuluistaan pelkästään sen vuoksi, että
hän on saanut tuottoa tai hyötyä kiinteistöstä. Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin
korvaussäännöksen osalta olisi vielä harkittava mahdollisuutta poistaa sana "hyöty".
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Esitysluonnoksen säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa tulisi lyhyesti selostaa eduskunnan
perustuslakivaliokunnan etuostolakia koskevat lausunnot PeVL 3/1975 ja PeVL 5/1988.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnoksen yleisperusteluissa olevaa vaikutustarkastelua
voisi laajentaa siten, että esimerkiksi ainakin muutamien suurimpien kuntien etuosto-oikeuden
nojalla hankkimien alueiden lukumäärä-ja pinta-alatiedot esitettäisiin viime vuosien ajalta.
Lisäksi tulisi arvioida sitä, lisääkö esitys toteutuessaan etuosto-oikeuden käyttöä.
Taloudellisia vaikutuksia kuvaavaa, kuntien korkosäästöistä kertovaa osuutta tulisi myös
täsmentää.

Suomen Kuntaliitto: Kaupan kaikkien osapuolten näkökulmasta on positiivista, että lain
muutosesityksessä laajennetaan ja täsmennetään etuoston taloudellisten vaikutusten
tarkastelua kattamaan kaupan aiheuttamat erilaiset tuotot ja kustannukset kunnan
maksettavaksi tulevia mahdollisia korvauksia määriteltäessä. Samaten siirtyminen kiinteästä,
etuostolaissa määrätystä korosta korkolain mukaiseen, vuosittain tarkistettavaan korkoon, on
kaikkien toimijoiden näkökulmasta oikeudenmukainen muutos. Näiden muutosten
yhteisvaikutuksena etuostotilanteessa hankkeen aiheuttamat kustannukset, tuotot ja
korkovaikutukset vastaavat selkeästi aiempaa paremmin kyseessä olevan ajankohdan sekä
hankkeen todellista tilannetta. Vallitsevaa markkinakorkokantaa merkittävästi korkeampi
korko etuostotilanteen korvauksia määriteltäessä voi sellaisenaan tehdä etuoston käyttämisen
kunnan kannalta taloudellisesti epävarmaksi tai mahdottomaksi, vaikka etuoston käyttämisen
tarve ja edellytykset muutoin olisivatkin olemassa. Kuntaliiton käsityksen mukaan muutokset
eivät lisää etuosto-oikeuden käyttämistä, mutta varmistavat etuosto onnistumisen ja
toteutumisen, mikäli kunta tarvitsee maata ja on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan.

Haukipudas: Kunnan etuostossa korvattavien kustannusten määrittelyjä tuottojen huomioon
ottaminen selkeyttää suoritusvelvollisuutta puolin ja toisin.
Helsingin kaupunki pitää kunnan ja kiinteistön ostajan suoritusvelvollisuuksia koskevia
ehdotuksia perusteltuina.

Kaarina: Kunnan ja kiinteistönostajan suoritusvelvollisuuksia koskevat muutokset ovat
perusteltuja ja selkeyttävät korvausten maksuperusteita.

Turku: Ostajalle kertyneiden tuottojen ja taloudellisten hyötyjen huomioimista ostajalle
maksettavia korvauksia määriteltäessä voidaan pitää kohtuullisina.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto: Lakiehdotuksen 15 §:n 1 ja 2 momentin
soveltamisesta aiheutuu tosin yhä edelleen ylikompensaatioillanne tilanteissa, joissa koko
kauppahinta on rahoitettu vieraalla pääomalla. Tällöin ostaja on oikeutettu saamaan kaikki
rahoituskulunsa sekä tämän lisäksi kauppahinnalle viitekoron, eli ilman minkäänlaista
omarahoitusosuutta ostaja voi hyötyä väliaikaisesta hallintaoikeudestaan. Ostajat olisivat siten
keskenään eriarvoisessa asemassa riippuen siitä maksavatko he kauppahinnan omalla vai
vieraalla pääomalla. Tällainen tilanne olisi omiaan provosoimaan keinotekoista
velkarahoitteista kaupankäyntiä, jossa rahoituskustannuksia kasvatetaan. Tämän vuoksi 15
§:n 2 momenttia tulisi muuttaa siten, että po. viitekorko suoritettaisiin vain sille osalle
kauppahintasuorituksia, jotka on rahoitettu ostajan omilla varoilla.

5. Kunnalle etuosto-oikeus myös valtion maahan

Valtiovarainministeriö katsoo, ettei kunnan etuosto-oikeutta tule ulottaa valtion tai sen
laitoksen tekemiin kiinteistönluovutuksiin. Muutos ei ole tarpeellinen eikä mitenkään
ajankohtainen.

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että työvoima- ja elinkeinokeskusten
maaseutuosastoilla on hallinnassaan maaomaisuutta, joka on pääosin metsää. Kunnan etuosto-
oikeuden ulottaminen valtion maihin saattaisi haitata sanottujen valtion maiden realisointia.
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Tämän vuoksi asia vaatisi syvällisempää selvittämistä ennen kuin etuostolakia muutettaisiin
ehdotetulla tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Etuostolain 5 §:ään ehdotetulla muutoksella kunta saisi
etuosto-oikeuden valtion ollessa myyjänä. Ehdotus on aiheellinen, koska kunnalla
aikaisemmin ollut etuoikeus poistui valtion kiinteistövarallisuutta koskevien säädösten tultua
voimaan vuoden 2003 alussa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo, että kunnan etuosto-oikeudella olisi vaikutuksia
valtion maapolitiikkaan ja kauppaehtoihin. Näitä tai mahdollisia kilpailupoliittisia näkökohtia
tulisi vielä selvittää.

Kilpailuvirasto: Kunnan etuosto-oikeuden ulottaminen valtion luovuttamiin alueisiin saattaisi
valtion kiinteistön myyjänä samaan asemaan kuin muutkin kiinteistönomistajat, eikä
ostajienkaan asema enää riippuisi siitä, onko myyjänä valtio vai yksityinen
kiinteistönomistaja. Kilpailuvirasto pitää muutosta kilpailuneutraliteetin kannalta perusteltuna,
erityisesti kun valtion osakeyhtiömuotoisesti omistamien kiinteistöjen myynnit jo nyt kuuluvat
kunnan etuosto-oikeuden piiriin. Toisaalta kiinteistönkaupat, joissa valtio tai sen laitos on
ostajana, jäisivät edelleen kunnan etuostomahdollisuuden ulkopuolelle, mitä luonnoksessa ei
ole perusteltu.

Metsähallitus vastustaa etuosto-oikeuden palauttamista kunnalle. Etuosto-oikeus vaikeuttaisi
Metsähallituksen maanmyyntiä. Lakiehdotus lisäisi kuntien vaikutusvaltaa valtion
maapolitiikkaan. Metsähallitus katsoo, että etuosto-oikeus antaisi mahdollisuuden vaikuttaa
esimerkiksi Metsähallituksen kehittämishankkeisiin. Mahdollista olisi

viivästyttää hankkeita tai jopa estää niiden toteutuminen. Metsähallituksen mielestä valtion maapolitiikan
määrittelyn tulee kuulua kuitenkin valtion maata hallinnoiville organisaatioille.

Ratahallintokeskus: tekee Suomen valtion valtuuttamana vuosittain noin 30 kiinteistönkauppaa.
Luovutukset ovat yleensä vanhojen asema-alueiden kauppoja, joihin sisältyy heikkokuntoisia, yleensä
suojeltuja rakennuksia. Rakentamattomat alueet ovat yleensä tontinosia tai vanhoja ratapohjia, joita
luovutetaan alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Ratahallintokeskuksessa omaksutun periaatteen mukaan kiinteistön luovuttamisesta yksityiselle taholle on
aina ensin oltu yhteydessä asianomaisen kunnan virkamiehiin. Tässä yhteydessä on selvitetty
maankäytölliset edellytykset luovuttamiselle samoin kuin kunnan kiinnostus hankkia kaupan kohde
itselleen. Kuntien kiinnostus käyttää tällaisessa takauksessa "etuoikeuttaan" on ollut vähäinen.

Valtion kiinteistövarallisuuden luovutuslaki on erityislaki, jonka valmistelussa ja säännöksissä on korostettu
valtion vastuullista roolia kiinteistönluovuttajana ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä. Luonnonsuojelun tai
rakennussuojelun kannalta arvokkaiden kiinteistöjen luovuttamiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia,
samoin kiinteistön luovuttamiselle yksityiseen lomarakennuskäyttöön.

Vaikka valtion kiinteistöjen luovutuksiin ei sinänsä em. erityislain asettamien vaatimusten vuoksi olisi
tarpeellista antaa kunnalle etuostolain mukaista etuoikeutta, ei Ratahallintokeskus sinänsä vastusta
etuostolain muuttamista esitetyn mukaisesti. Muutoksen jälkeen valtion luovutukset ovat kunnan
näkökulmasta samassa asemassa kuin yksityisten välilläkin tehdyt kaupat. Ratahallintokeskus kuitenkin
toivoo, että virastossa omaksuttu luovutuksiin liittyvä aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa voi jatkua, eikä
yhteistyö jatkossa rajoittuisi vain mahdollisen etuosto-oikeuden käytön harkintaan kunnassa.

Senaatti-kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöt on tehnyt vuosina 2001-2003 noin 16 kiinteistöluovutusta
vuodessa, joista noin 5-6 kunnille. Luovutukset ovat yleensä olleet valtion käytöstä vapautuneita
kiinteistöjä.

Senaatti-kiinteistöillä ei sinänsä ole huomauttamista esitettyyn etuostolain muutosluonnokseen vaikka se
katsookin, että nykyisen lainsäädännön pohjalta on voituja voidaan toimia hyvässä yhteistyössä kuntien
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kanssa. Senaatti-kiinteistöt toivoo, että aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa jatkuu eikä rajoitu vain
muodollisen etuosto-oikeuden käytön harkintaan kunnassa.

Valtion asuntorahasto: Useissa yhteyksissä on todettu asuntorakentamiseen soveltuvien tonttien puute
suurimmaksi esteeksi kasvukeskusten ja etenkin pääkaupunkiseudun asuntotuotannolle. Hallituksen
asuntopoliittisen ohjelman yhteydessä on kiinnitetty huomiota tähän ongelmaan, joka johtaa korkeisiin
asuntojen hintoihin ja vuokriin. Kustannustason nousu heikentää kotitalouksien asumistilannetta, etenkin
perheiden asunnonsaantia ja vaikuttaa lopulta jopa työmarkkinoiden toimivuuteen.

Kunnalle kuuluu vastuu yhdyskuntarakenteensa kehittämisestä, missä tärkeänä osana on maapolitiikka ja
sen vaikutukset muun muassa asuntotuotannon edellytyksiin. Etuostolain muutos antaisi kunnalle etuosto-
oikeuden kiinteistön kaupassa valtion tai sen laitoksen ollessa myyjänä, avaa lisämahdollisuuden aktiiviseen
maapolitiikkaan. Muutos tukee näin ollen myös asuntopoliittisia linjauksia.

Vilkkaan asuntokysynnän alueilla sosiaalisella asuntotuotannolla on oma tärkeä tehtävänsä,
mitä silmällä pitäen tonttien hinnoittelun tulisi pysyä maltillisena. Tässä suhteessa olisi
toivottavaa, että valtio tonttien luovuttajana ottaisi huomioon myös sosiaalisen
asuntotuotannon tarpeet.

Lounais-Suomen ympäristökeskus: Etuostolain 5 §:n 1 momentin 3 -kohdan muutoksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa oleva maininta siitä, ettei kunnan etuosto-oikeus ulotu
valtionhallinnon sisällä tapahtuviin hallinnansiirtoihin, on etuostolain 1 §:n 1 momentin ja 2
§:n 2 momentin säännösten sanamuoto huomioon ottaen täysin tarpeeton. Koska ehdotetulla
lainmuutoksella ei ole tarkoitus mitenkään muuttaa etuostolain sisältämää kiinteistönkaupan
määritelmää, on mainittu perustelujen lausuma loogisesti väärässä kohdassa ja saattaa
sellaisenaan olla omiaan jopa aiheuttamaan sekaannusta sen suhteen, minkälaiset kiinteistön
luovutukset kuuluvat etuostolain soveltamisalaan. Ympäristökeskus esittää, että kyseinen
perustelujen lausuma poistetaan.

Länsi-Suomen ympäristökeskus katsoo, että kunnan etuosto-oikeuden ulottaminen myös
sellaisiin kiinteistön kauppoihin, joissa myyjänä on valtio tai sen laitos, parantaa kunnan
asemaa kunnan maapoliittisten tavoitteiden toteuttamisen, tonttituotannon ja järkevän
yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta ja siten edesauttaa myös maankäyttö-ja
rakennuslain tavoitteiden saavuttamista.

Lapin ympäristökeskus totea, että etuostolain muutos selkeyttää kuntien asemaa valtion
kiinteistönkaupoissa ja parantaa kuntien mahdollisuuksia hankkia maata
yhdyskuntarakentamista tai virkistystä varten. Esitysluonnos ei vaikuta valtion
maanhankintaan esimerkiksi luonnonsuojelutarkoitukseen.

Haukiputaan kunta on hankkinut maata vapaaehtoisilla kaupoilla myös valtiolta ja sen
liikelaitoksilta. Näissä kaupoissa kunnan neuvotteluasema on ollut heikompi, koska kunnalla
ei ole ollut etuosto-oikeutta. Lainmuutos tukee kunnan maapoliittisia tavoitteita ja johtaa
paremmin ennakkoneuvotteluihin valtion kiinteistöhallinnon kanssa.

Helsinki: Valtion kiinteistöhallinnossa on tapahtunut merkittävä muutos
kiinteistönomistuksen liikelaitostamisen yhteydessä. Liikelaitoksen tuottovaatimukset
kilpailevat ja saattavat syrjäyttää yhdyskuntakehityksen ja yleisen edun vaatimukset
helpommin kuin silloin, kun omistus oli kytketty läheisemmin muuhun valtionhallintoon. Ei
ole perusteltua, että valtio kiinteistönomistajana jäisi kokonaan kunnan aiemman etuoikeuden
tai etuosto-oikeuden ulkopuolelle samalla kun se kiinteistönomistajana on tavoitteiltaan
lähentynyt yksityisiä kiinteistönomistajia.



Joensuu: Kaikki luonnoksessa esitetyt etuostolain muutokset ovat kuntasektorin
näkökulmasta tarpeellisia ja kannatettavia. Merkittävin asia luonnoksessa on esitetty etuoston
käyttömahdollisuuden laajentaminen siten, että kunnalla olisi etuosto-oikeus myös silloin, kun
kiinteistön myyjänä on valtio tai sen laitos.

Kaarina: Kunnan etuosto-oikeuden ulottaminen valtion myymiin maihin tuo kaikki
maanmyyjät kunnan kannalta tasa-arvoiseen asemaan. Muutoksen avulla kunnat pystyvät
entistä paremmin edistämään hyvää yhdyskuntakehitystä ja tekemään mahdollisimman
johdonmukaista maapolitiikkaa.

Naantali: Kunnan etuosto-oikeuden ulottaminen koskemaan myös valtion tai sen laitoksen
omistamien kiinteistöjen myyntiä on kuntien maapoliittisten tavoitteiden kannalta perusteltua.

Oulu: Valtion kanssa tehdyissä maa-aluejärjestelyissä on Oulussa päästy
sopimukseen osapuolten välisin neuvotteluin. Oulun kaupunki kannattaa ehdotettua
lainmuutosta, jolla etuosto-oikeus tulee koskemaan myös valtion maita. Tämä on
perusteltua kun kuntien etuoikeus valtion maan luovutuksissa on poistunut.
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Ls/PeV/HE 24/2005/IS

Herra puheenjohtaja

Hallituksen esityksessä on kysymys perusoikeusongelmasta, jota täällä en-
simmäisen kerran käsiteltiin lähes tasan 30 vuotta sitten. Hallituksen esityksen
säätämisjärjestysperustelujen mukaan pääongelmana tosin on tässä esityksessä
etuostojärjestelmän laajentaminen valtion omistaman maan myyntiin.
Perusoikeusongelma on kuitenkin sama, nyt valtiolta maata ostaneen henkilön
omaisuuden suoja.

Etuoston problematiikka liittyy omistusoikeuteen seuraavasti: Myyjän ja
ostajan välinen lain mukainen sopimus ei toteudu tavoitteiltaan sellaisena, jota
sopijapuolet ovat tarkoittaneet. Ostaja ei saa haluamaansa ja laillisesti ostamaansa
maata itselleen. Koska nyt esillä olevan lakiehdotuksen mukaan myyjäosapuolena
on valtio, ei omaisuudensuojaproblematiik-ka toteudu myyjäosapuolen
näkökulmasta. Ostajan ongelma on seuraava: hän ostaa valtiolta kiinteistön, ehkä
hyvinkin merkittävään tarkoitukseen, esimerkiksi liiketoimintansa kannalta
välttämätöntä laajennusta silmällä pitäen. Kunta käyttää kuitenkin etuosto-
oikeutta, eikä ostaja saa kiinteistöä itselleen. Hänen välittömät kauppaan liittyvät
taloudelliset menetyksensä kylläkin korvataan. Kuinka tähän on suhtauduttava
vuoden 2000 perustuslain omaisuudensuojajärjestelmässä?



Hallituksen esityksessä viitatut perustuslakivaliokunnan lausunnot
annettiin vanhan omaisuudensuojajärjestelmän aikana. Kannat ovat keskenään
ristiriidassa. Olin noiden lausuntojen aikaan sillä kannalla, että ostaja ei saa täyttä
omistusoikeutta ostamaansa kiinteistöön. Niin ollen häneen ei voitu soveltaa
pakkolunastuskriteerejä. Yhtenä perustelunani tavallisen lainsäätämisjärjestyksen
soveltuvuudelle oli se, ettei laki taannehtinut: se ei ulottunut ennen lakia tehtyihin
kiinteistökauppoihin.

Tulkintaani kritikoitiin sittemmin (Kalevi Laaksonen, Kiinteän
omaisuuden perustuslainsuoja s. 337 ss.). Pohdiskeltuani tätä asiaa nyt uudelleen,
päädyn samaan kantaan. Minusta taannehtimattomuus on olennainen asia. Jos
esimerkiksi tänään haluaisin ostaa lisämaata tilaani Iin kunnan Olhavan kylässä
valtionmaasta vaikkapa lisärakentamiseen Perämeren rantaan, saisin tilan
omistukseeni ehdoitta. Kun nyt käsillä oleva laki on tullut voimaan, tiedän, että
omistukseni on ehdollinen: kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan ja vaikkapa ottaa
alueen kuntalaisten virkistyskäyttöön. Tietoisuus tästä saattaa vaikuttaa maan
hintaan,  mutta  yllätyksenä  asia  ei  tule.  Teen  sopimuksen  tietoisena  tuosta
mahdollisuudesta. Näin päätellen olen edelleen sitä mieltä, että kysymyksessä on
omaisuuden käyttörajoitus jonka voin riskinä välttää pidättymällä kaupanteosta.
Valtionmaa on vain "huonontunut ostokohteena".

Nykyisen perusoikeusjärjestelmän kaudella omaisuus on suojattu
lakivarauksettomana perusoikeutena, joten käyttörajoitusta on arvioitava
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Etuostoa ei mielestäni nykyisinkään voi rinnastaa pakkolunastukseen.
Taas esimerkki: olisi ihan eri asia, jos Iin kunta pakkolunastaisi tilani
rakennuksineen kuntalaisten virkistyskäyttöön verrattuna siihen, että en täydellä
omistajavarmuudella voi ostaa valtiolta lisäaluetta.

Sitten 1970-ja 1980- luvun kehittynyt oppi omaisuudensuojaan liittyvistä
ns. oikeutetuista odotuksista voimassa olevan lainsäädännön pohjalta ei mielestäni
tässä tapauksessa toteudu - juuri sen vuoksi, ettei sääntely taannehdi.

Perusoikeusrajoitusten käyttöedellytyksistä

Hallituksen esitys rajoittaa omaisuudensuojaa siis käyttörajoituksena
sikäli, ettei ostaja saa omaisuutta itselleen. Perusoikeusrajoitus näyttäytyy
sopimusvapauden rajoituksena. Sopimusvapautta perustuslaki ei vieläkään
perusoikeutena tunne. Se on siten johdettava omaisuudensuojasta
varallisuusarvoisten sopimusten tapauksessa.

Nykyiseen etuostotilanteeseen verrattuna ostajan asema (ostaapa
yksityiseltä tai valtiolta) heikkenee sikäli, että kunnan korvausvelvollisuuden taso
alenee, koska ostajan kiinteistöstä saama etu otetaan laskelmissa huomioon.
Etuoston oikeusluonne muuttuu siitä, mitä se alkujaan oli: (ostajan sijalletulo).
Toisena heikennyksenä on siis se, ettei pääse omistajaksi täydellä varmuudella.
Yksityisten välisten kauppojen kohdalla asia säilyy entisellään, uutuutena on
valtion maa.

Perusoikeuksien yleisten rajoitusvaltuuksien mukaan (PeVM 25/1994 s. 4
ss.) rajoituksella tulee olla hyväksyttävä syy ja rajoituksen on oltava
tarkkarajainen jne. Mielestäni nämä rajoitukset täyttyvät sekä korvaussäännösten
suhteen että omaisuuden täyden omistusoikeuden suhteellisuuden osalta. Kunnan
tarpeet etuostoon ovat hyväksyttäviä ja tärkeitä (mm. kaavoitukselliset ja niihin
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liittyvät syyt). Myös rajaukset (lähisukulaisuus ja tilakoko) tukevat tätä
päätelmää. Ostajan kaikki aidot saatavat korvataan, eli hänen talousasemansa ei
heikkene siihen nähden, mitä hän on kauppakirjassa sopinut saavansa. Eri asia on,
että hänen mahdolliset taloudelliset odotuksensa jäävät toteutumatta. Niin saattaa
käydä pakkolunastuksessakin.

Myöskään korkotason muutosta, kun sekään ei taannehdi, ei voitane pitää
perustuslain vastaisena omaisuudensuojarajoituksena. Lienee niin,

että nykyaikana korkotaso muuttuu kokonaan eri tahtiin eli hitaammin (Euroopan
talousalue ja eurokausi) kuin lain säätämisvaiheessa.

Korvausleikkuri

Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan kunnan on
suoritettava ostajalle korvaus 1 momentissa mainituista kustannuksista sekä
koroista vain siltä osin kuin ne ylittävät ostajan kiinteistöstä saaman tuoton tai muun
taloudellisen hyödyn, on huomion arvoinen sääntely omaisuuden suojan
näkökulmasta. Nähdäkseni tämä sääntö on osapuolten kannalta kohtuullinen.

Perustelujen mukaan (s. 7 palsta 2) "Etuostotapauksissa edellytetään, ettei
kiinteistön ostaja hallinta-aikanaan suorita kiinteistön hoidon ja kunnossapidon
ylittäviä, kiinteistön arvoa korottavia investointeja". Tämä saattaa olla merkittävä
ostajan hallintaoikeuden rajoitus. Hallintaoikeus (joka ei ole kehittynyt vielä
täydeksi omistusoikeudeksi) on sekin Pel 15§:ssä turvatun omaisuudensuojan
piirissä, joten kysymyksessä on oikeuden käyttörajoitus. Tätä edellytystä ei näy
lakitekstistä. Voidaan siis kysyä, mistä ostaja sen tietää ja miksi sellainen esitetään
säädettäväksi tosin perusteluina Tämän edellytyksen oikeusvaikutukset näyttävät
jäävän sanktiottomiksi, joten sitä näin päätellen ei voine pitää omaisuudensuoja-
ongelmana.

Laiminlyöntien korvaamisvelvollisuus

Ostajalle syntyy kaikissa tulevaisuuden etuostotilanteissa nykyisestä
poiketen uusi velvoite, korvausvelvollisuus omaisuuden arvoa vähentä-
v i a i u  l u i m i r t i y i s r i r i c u i u .

Etuosto saa uuden piirteen: ostaessaan kiinteistön ostaja ostaa samalla
korvausriskin.

Alkujaan etuosto säädettiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä
lähtökohtanaan se, että kunta vain tuli ostajan sijalle. Nyt jokainen kunnassa
maata ostava tulee etuoston piirissä olevissa kaupoissa jotenkin velvolliseksi
pitämään huolta hankkimansa maan arvon säilymisestä. Tätä ei perustella eikä
kerrota, mitä näillä arvoa alentavilla laiminlyönneillä tarkoitetaan. Minusta tämä
seikka esitetään säädettäväksi niin niukasti perustellen ja epämääräisesti, että se
muodostaa perusoikeusongelman. Onko ostajan, joka odottelee etuostopäätöksen
lainvoimaisuutta, esimerkiksi valitettava aluetta tarkoittavista ja maan arvoa
mahdollisesti alentavista kaavamuutoksista? Onko hänen ryhdyttävä



metsänhoidollisiin toimenpiteisiin, korjattava rakennuksia, kaivettava ojia,
pengerrettävä maata tulvavahinkojen estämiseksi, otettava vakuutuksia jne?

Etuostojärjestelmän kohdistuminen valtion omistamiin tiloihin
Valtio ei maan myyjän asemassa ole omaisuudensuojan piirissä. Se, että valtion
maat tulevat etuoston piiriin (säädettävin poikkeuksin), saattaa sinänsä merkitä
joissakin tapauksissa myyntiarvon laskemista. Ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta
on kuitenkin myönteistä, että yksityisten maakaupat tulevat etuostosuhteessa
pääsääntöisesti samaan asemaan valtion maakauppojen kanssa.

Muutos ei merkitse poikkeusta PeL 92.2 §:ssä säädettyyn valtion
maaomaisuuden luovutussäännökseen. Koska eduskunnan päättäessä kaupan
yksityiskohdista ostajakohtaisesti kauppa jää etuostosäännöstön ulkopuolelle,
esitystä ei tarvitse arvioida suhteessa eduskunnan päätösvaltaan. Hallituksen
esityksessä kuvattu valtiovarainministeriön valtiosääntötulkin-ta tässä suhteessa
ei ole kiistaton, mielenkiintoinen kylläkin.

Valtio kiinteistön ostajana jää etuostojärjestelmän ulkopuolelle (perustelut
s. 3). Valtion tässä mielessä etuoikeutettua asemaa yksityisiin kiinteistönostajiin
nähden ei voi pitää yhdenvertaisuussäännösten vastaisena mm. siitä syystä, että
ne tarkoittavat ihmisiä suhteessa toisiinsa (ns. hori sontaal isuhde).

Muutokset kunnan sisäiseen päätöksentekojärjestelmään eivät ole
ongelmallisia esim. kunnan itsehallinnon näkökulmasta.

Oikaisuvaatimuskieltoa kielteisen etuostopäätöksen tapauksessa ei
nähdäkseni voida pitää PeL 21 §:n oikeusturvaperusoikeuden vastaisena.
Oikaisuvaatimus (ja valitus, joka pysyy kiellettynä) on tällaisessa tapauksessa
kunnallisen itsehallinnon valvontakeino (tai sen esivaihe). Kun kunta päättää, ettei
etuosto-oikeutta käytetä, päätös ei hallintovalitusten ja kunnallisvalituksen
teorian mukaa loukkaa välittömästi kenenkään oikeutta. Näin päätellen
oikeuskäytännön sinänsä omalaatuisen säännön (tutkia oikaisuvaatimukset
tällaisissa tilanteissa) kumoaminen ei ole oikeusturvaongelma.

Yhteenveto

Katson, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä edellä olevin korvausvelvollisuutta koskevin varauksin.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2005.
Veli-Pekka Viljanen

HE 24/2005 vp LAIKSI ETUOSTOLAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 14.4.2005

1. Etuosto-oikeus ja omaisuudensuoja (PL 15 §)



Kunnan etuosto-oikeus tarkoittaa tilannetta, jossa kiinteistön myyjä ja ostaja ovat sol-

mineet kiinteistön kaupan, mutta kunta voi etuosto-oikeuttaan käyttämällä lunastaa kiin-

teistön myyjältä ennen omistusoikeuden siirtymistä ja näin syrjäyttää ostajan oikeuden

kiinteistöön. Kunta tulee alkuperäisen ostajan sijaan kiinteistön omistajaksi myyjän ja

ostajan välillä sovituilla ehdoilla (ks. etuostolaki, 608/1977,2 §).

Myyjän kannalta tilannetta voidaan luonnehtia siten, että kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen rajoittaa hänen oikeuttaan vapaasti määrätä omaisuudestaan sen

suhteen, kenelle omaisuutta luovutetaan. Myyjän varallisuusoikeudellisen aseman kan-

nalta on kuitenkin merkitsevää, että luovutusta muutoin koskevat alkuperäiset sopi-

musehdot. Siten hänen varallisuusoikeudellinen asemansa ei heikkene etuosto-oikeuden

johdosta. Silloin kun kyse on yksityisestä kiinteistön omistajasta myyjänä, on myyjän

määräämisvallan rajoitusta arvioitava perustuslain 15 §:n 1 momentin nojalla, jolloin

sääntelyn perustuslainmukaisuus edellyttää perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytys-ten

täyttymistä. Etuosto-oikeuden taustalla on kunnan alueella tapahtuvaan yhdyskunta-

rakentamiseen liittyviä painavia yhteiskunnallisia perusteita, eikä kyseisellä määräämis-

vallan rajoituksella ole merkittäviä vaikutuksia omistajan varallisuusoikeudelliseen

asemaan. Siten etuosto-oikeus ei instituutiona ole ongelmallinen yksityisen myyjän

omaisuudensuojan kannalta.

Perusoikeusrajoitukselle asetettavan oikeusturvavaatimuksen kannalta on

syytä kuitenkin kiinnittää huomiota lakiehdotuksen 22 §:n 1 momenttiin, jossa myyjän

muutoksenhakuoikeus on rajoitettu - samoin kuin voimassa olevassa laissa - lain 6 §:ssä

tarkoitettuihin tilanteisiin, joissa etuosto-oikeuden käyttämistä olisi pidettävä ostajan ja

myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen

kohtuuttomana. Vastaavaa muutoksenhakuoikeuden rajoitusta ei ole asetettu ostajalle.

Kun etuosto-oikeuden käyttämisen voidaan kuitenkin kaikissa tapauksissa katsoa

rajoittavan myyjälle normaalisti kuuluvaa omistusoikeuteen sisältyvää oikeutta vapaasti

päättää siitä, kenelle omaisuus luovutetaan (ks. myös PeVL 5/1988 vp, s. 4), ei tällainen

muutoksenhakuoikeuden rajaus vaikuta valtiosääntöoikeudellisesti perustellulta. Tältä

osin myyjän asettamista muutoksenhakuoikeuden osalta samaan asemaan kuin ostaja

perustelee vahvasti myös perustuslain 21 §:n 1 momentin vaatimus, jonka mukaan

jokaisella on oikeus saada yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva päätös

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain

15 ja 21 §:stä johtuvista syistä lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentista tulisikin poistaa

sanat: "6 § tarkoitetuissa tapauksissa myös".



Jos myyjänä on valtio tai muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö ei omai-

suudensuojanäkökulmalla ole merkitystä, koska julkisoikeudelliset oikeushenkilöt jäävät

vakiintuneen käsityksen mukaan perusoikeussuojan ulkopuolelle (ks. HE 309/1993 vp, s.

23).

Ostajan osalta kyse on siitä, ettei omistusoikeus siirry hänelle alkuperäi-

sessä sopimuksessa sovitulla tavalla. Kyse ei siten ole omistusoikeuden menettämisestä,

vaan sen saamatta jäämisestä. Omaisuudensuojasäännös kyllä sinänsä voi antaa suojaa

ostajalla myös tällaisessa tilanteessa, mutta puuttumisena ostajan oikeusasemaan kyse on

lievemmästä puuttumisesta kuin jo syntyneen omistusoikeuden kohdalla. Omaisuu-

densuojan kannalta arvioituna on tältä osin olennaista, että ostajan kauppaan liittyvät

välittömät taloudelliset menetykset (ostajan suoritukset myyjälle, rahoitus- ja muut tar-

peelliset kustannukset, kiinteistön hoito- ym. kustannukset) tulevat asianmukaisesti kor-

vatuiksi etuostolain 15 §:n mukaisesti. Kun otetaan huomioon se, että etuosto-oikeudella

on edellä mainitulla tavalla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet,

eikä ostajan varallisuusoikeudellinen asema 15 §:n sisältämän korvaussäänte-lyn

johdosta heikkene siihen verrattuna, ettei alkuperäistä kiinteistön luovutussopimusta olisi

lainkaan tehty, ei ehdotus muodostu ostajankaan näkökulmasta katsottuna omai-

suudensuojan kannalta ongelmalliseksi.

Edellä esitetty arvio vastaa perustuslakivaliokunnan asiallisesti vuonna

1988 omaksumaa kantaa (PeVL 5/1988 vp), joskin perusoikeusuudistuksen jälkeen on

perusteltua tarkistaa tuolloin käytettyä argumentaatiota ja arvioida omaisuudensuojan

rajoituksia selkeästi perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa kuten omai-

suudensuojayhteyksissä yleensäkin (ks. esim. PeVL 21/1996 vp). Lisäksi valiokunnan

ostajan asemasta vuonna 1988 esittämä luonnehdinta, jonka mukaan ostajan oikeusasema

ei ole ennen etuosto-oikeuden käyttämiseen varatun ajan umpeen kulumista kehitty-nyt

sellaiseksi, että hän olisi päässyt perustuslain omaisuudensuojajärjestelmän piiriin, on

liian kategorinen. Vaikka kyse ei olekaan täysin kehittyneestä omistajan oikeusasemasta,

voi omaisuudensuojasäännös antaa suojaa ostajalle jo kauppasopimuksen solmimisen

jälkeen. Tältäkin osin kyse on siitä, onko ostajan oikeusasemaan puuttumiselle

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita ja täyttyvätkö tältä osin muut

perusoikeuksien yleiset rajoitusedeliytykset (ks. samoin myös Pekka Länsineva, Perus-

oikeudet ja varallisuussuhteet, 2002, s. 206).

2. Valtio kiinteistön myyjänä



Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kunnan etuosto-oikeus ulottuisi myös tilanteisiin,

joissa valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos olisi kiinteistön myyjänä (5 § 1

mom. 3 kohta). Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan olisi, jos valtio, valtion liikelaitos tai muu

valtion laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa ni-

meämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta,

valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä

varten (6 § 2 mom.). Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua

sääntelyä tarkastellaan tältä osin perustuslain 92 §:n 2 momentin näkökulmasta.

Perustuslain 92 §:n 2 momentin mukaan valtion kiinteää omaisuutta voi-

daan luovuttaa vain eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään.

Säännös vastaa sellaisenaan vuoden 1919 hallitusmuotoon valtiontaloussäännösten uu-

distamisen yhteydessä vuonna 1991 (1077/1991) otettua 74 §:ää. Säännöksen tarkoituk-

sena on mahdollistaa valtion kiinteän omaisuuden luovuttaminen, paitsi eduskunnan

yksittäistapauksessa antamalla suostumuksella, myös kiinteän omaisuuden luovuttamista

koskevan yleislain perusteella siinä ilmaistuja periaatteita noudattaen ilman eduskunnan

yksittäistä suostumuspäätöstä (ks. HE 262/1990 vp, s. 62, HE 1/1998 vp, s. 143).

Nykyisin valtion kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva yleislaki on vuonna 2002

säädetty laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2000). Perustuslain

ilmaisun "sen mukaan kuin lailla säädetään" ei kuitenkaan voida katsoa edellyttävän,

että kiinteän omaisuuden luovuttamisen perusteista säädetään tyhjentävästi yhdessä

yleislaissa, vaan kyse on tältä osin ennen muuta säädöstasovaatimuksesta: valtion kiin-

teän omaisuuden luovuttamisen perusteista (= mm. luovuttamisen edellytykset ja luo-

vuttamista koskeva päätöksentekomenettely) on säädettävä eduskuntalailla.

Perastuslain 92 §:n 2 momentin keskeisenä tausta-ajatuksena on eduskun-

nan aseman turvaaminen valtion kiinteän omaisuuden luovutuksista päätettäessä. Tämä

liittyy muun muassa pyrkimykseen turvata valtion kiinteän omaisuuden sisältämiä va-

rallisuusarvoja. Perustuslain 92 §:n 2 momentin näkökulmasta on olennaista, että laissa

on säännökset valtion kiinteän omaisuuden luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten

luovuttamisesta valtion puolelta päätetään. Tästä näkökulmasta lakiin ehdotettavaksi

otettavat säännökset kunnan etuosto-oikeudesta myös valtion kiinteän omaisuuden luo-

vuttamisen yhteydessä voidaan rinnastaa muihin laissa säädettyihin valtion kiinteän

omaisuuden luovuttamisen yhteydessä noudatettaviin periaatteisiin. Kyse on tältä osin

nimittäin siitä, miten luovutuksensaaja määräytyy tällaisen luovutuksen yhteydessä.

Kunnan etuosto-oikeus ei siten itsessään ole ongelmallinen perustuslain 92 §:n 2 mo-

mentin näkökulmasta, koska ehdotus täyttää säännöksen edellyttämän lailla säätämisen



vaatimuksen, eikä muutoin muuta nykyisen lain säätämiä kiinteistön luovuttamisen

edellytyksiä.

Eduskunnan aseman kannalta on lisäksi merkityksellistä, että etuosto-

oikeus ei tulisi kyseeseen tilanteessa, jossa eduskunta olisi nimenomaan suostumukses-

saan nimennyt luovutuksensaajan (6 § 2 mom.). Näin ollen eduskunnalla olisi aina halu-

tessaan mahdollisuus estää etuosto-oikeuden syntyminen kunnalle silloin, kun on kyse

sellaisesta kiinteän omaisuuden luovutuksesta, josta eduskunta päättää yksittäistapauk-

sellisella suostumuspäätöksellä.

Edellä olevin perustein katson, ettei hallituksen esitykseen sisältyvä la-

kiehdotus ole ongelmallinen myöskään perustuslain 92 §:n 2 momentin kannalta.



Ari Ekroos
Talousoikeuden professori
Teknillinen korkeakoulu

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 24/2005 vp

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi etuostolain muuttamisesta (24/2005) sisältää

eräiden teknisluonteisten muutosten lisäksi ehdotuksen siitä, että kunnalla olisi eräin

poikkeuksin etuosto-oikeus myös valtion tai sen laitoksen ollessa kiinteistön myyjä-

nä. Tämä keskeinen muutosehdotus on oikean suuntainen eli se saattaisi valtion

kiinteistön myyjänä samaan asemaan kuin muutkin kiinteistönomistajat. Muutoksella

olisi näin kuntien maapolitiikan harjoittamisen kannalta positiivisia vaikutuksia.

Seuraavassa huomion kohteena on lähinnä ehdotuksen 5 ja 6 §:t, joissa säädetään

niistä luovutuksista, joihin etuosto-oikeutta ei voida soveltaa.

Ehdotuksen 5 ja 6 §:t

Perustuslain 92 § koskee valtion omistuksia ja 2 momentin valtion kiinteää omaisuut-

ta voidaan luovuttaa vain eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla

säädetään. Säännöksen lähtökohtana on tarve suojella valtion merkittäviä taloudelli-

sia arvoja ja tämän vuoksi merkittävät kiinteistönluovutukset (käypä hinta yli 10 miij.

euroa) edellyttävät oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain

(973/2002) 4 §:n mukaan eduskunnan suostumusta. Valtion kiinteistövarallisuuden

luovuttamista koskeva laki sisältää perustuslain 92.2 §:ää tarkemmat säännökset

valtion kiinteistöomaisuuden luovuttamisesta.



Etuostolain 5 §:n 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi neutraaliksi siten,

että säännöksessä ei rajattaisi enää etuosto-oikeuden soveltamisalan piiristä

kauppoja, joissa myyjänä on valtio. Kuitenkin etuostolain 6 §:ää ehdotetaan muutet-

tavaksi siten, että etuosto-oikeutta ei olisi, kun valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion

laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle

luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion

rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä

varten. Kunnalla olisi siis etuosto-oikeus niissä kaupoissa, joissa valtio on myyjänä,

silloin, kun valtio myisi kiinteää omaisuutta yksityisille poislukien kuitenkin

merkittävät kiinteistöniuovutukset (yli 10 milj.euroa). Ostajana valtio, valtion liikelai-

tokset ja muut valtion laitokset olisivat edelleenkin erilaisessa asemassa kuin muut

ostajatahot.

Nähdäkseni ehdotuksen mukainen kunnan etuosto-oikeuden laajentaminen koske-

maan myös niitä kiinteistökauppoja, joissa valtio on myyjänä, on mahdollista perus-

tuslain 92 §:n kannalta.

Voi olla jossakin määrin ongelmallista, että valtion määräysvallassa olevat yhtiöt

olisivat erilaisessa asemassa kuin muut yhtiöt silloin, kun valtio, valtion liikelaitos tai

muu valtion laitos myy kiinteistön valtion määräysvallassa olevalle yhtiölle. Käsitettä

"valtion määräysvallassa oleva yhtiö" ei hallituksen esityksessä tarkenneta, mutta

sillä tarkoitettaneen niin sanottuja valtionenemmistöisiä yhtiöitä eli yhtiöitä, joissa

valtiolla on osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä enemmän kuin puolet

välittömässä omistuksessaan (ks. hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen

Hallitusmuodoksi, 1/1998, 92 §:n yksityiskohtaiset perustelut). Ainakin kilpailuoikeu-

dellisesta näkökulmasta yhtiöiden erilaiseen kohteluun on mahdollista kohdistaa

kritiikkiä.

Lopuksi

Perustuslain 15 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan kannalta ehdotus on nähdäkseni

ongelmaton, kun siinä ei merkittävästi muuteta yksityisten maanomistajien ja

julkisyhteisön välistä suhdetta. Ehdotus ei näet sisällä muutosta myyjänä olevan



yksityisen kiinteistön omistajan oikeudelliseen asemaan ja yksityisen kiinteistön

ostajan kannalta muutosta ei voida pitää kovinkaan merkittävänä, vaikka

ehdotuksella on luonnollisestikin ostajan oikeudelliseen asemaan vaikutuksensa.

Ostajan asema tulee kuitenkin riittävästi turvatuksi muiden olemassa olevien

säännösten, niiden muutosten taikka ehdotettujen säännösten johdosta.

Käsitykseni mukaan kyseessä oleva lakiehdotus voidaan säätää tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Espoossa 19. päivänä huhtikuuta 2005

Ari Ekroos
Oikeustieteen tohtori,
Talousoikeuden professori
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Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Ympäristövaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä huhtikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi etuostolain

muuttamisesta (HE 24/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle.

A vtrt nrti HfttstT

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö

- professori Ilkka Saraviita

- professori Veli-Pekka Viljanen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

- professori Ari Ekroos.

HE 24/2005 vp Versio 0.1
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi etuostolakia siten, että kunnalla on eräin poikkeuksin

etuosto-oikeus myös valtion tai sen laitoksen ollessa kiinteistön myyjänä. Säännöksiä kunnan

etuostopäätöksen tiedoksi antamisesta kiinteistön ostajalle ja myyjälle ehdotetaan muutettaviksi

samoin kuin säännöksiä kunnan velvollisuudesta maksaa korkoa suorituksille, jotka sen on

maksettava kiinteistön ostajalle.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se

on hyväksyttyjä vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta arvioidaan perustuslain 15 §:ssä

turvatun omaisuudensuojan kannalta. Perusteluissa katsotaan, että merkitystä on myös

perustuslain 92 §:n säännöksillä valtion omistuksista. Lakiehdotus voidaan perustelujen mukaan

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin jättänyt eduskunnan

harkittavaksi, onko lain säätämisjärjestyksestä pyydettävä perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Omaisuudensuoja

Kunnalla on voimassa olevan etuostolain 1 § :n perusteella etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan

kiinteistön kaupassa. Tätä oikeutta kunta voi käyttää maan hankkimiseksi yh-

dyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta käyttämällä

kunta tulee lain 2 §:n 1 momentin mukaan kaupantekohetkellä luovutuskirjaan merkityn ostajan

sijaan kaupassa sovituin ehdoin.

Myyjän kannalta etuosto-oikeuden käyttäminen merkitsee rajoitusta hänen oikeuteensa

vapaasti määrätä luovutuksensaajasta (PeVL 5/1988 vp, s. 4/II). Myyjän varallisuusoikeudellista

asemaa kuitenkin turvaa se, että kunta on lain perusteella sidottu myyjän ja ostajan välillä

alunperin sovittuihin kauppaehtoihin. Perusoikeuksien yleisten ra-joitusedellytysten

näkökulmasta on lisäksi merkityksellistä, että etuosto-oikeuden taustalla on kunnan
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yhdyskuntarakentamiseen liittyviä painavia yhteiskunnallisia tarpeita, ja mainittu myyjän

määräämisvallan rajoitus hänen varallisuusoikeudelliseen asemaansa on vähäinen. Kunnan

etuosto-oikeuteen perustuva sääntely ei siten ole ongelmallista yksityisen myyjän

omaisuudensuojan kannalta.

Ostajan näkökulmasta kysymys on siitä, että kaupan kohteena oleva kiinteistö jää häneltä

saamatta. Etuosto-oikeuden käyttäminen merkitsee siten verraten vähäistä puuttumista ostajan

oikeusasemaan. Omaisuudensuojan kannalta on lisäksi olennaista, että lakiehdotuksen 15 §:n

säännösten perusteella kaupasta ostajalle aiheutuneet taloudelliset menetykset korvataan hänelle.

Koska kunnan etuosto-oikeuden sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät

edellä mainitut perusteet, ja ostajan varallisuusoikeudellinen asema on lakiehdotuksen ja

voimassa olevan etuostolain säännöksin turvattu, ei sääntely muodostu ostajankaan

omaisuudensuojan kannalta ongelmalliseksi.

Valtion kiinteän omaisuuden myynti

Kunta voi lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan käyttää etuosto-oikeuttaan myös

silloin, kun kiinteistön myyjänä on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos. Etuosto-

oikeutta ei 6 §:n 2 momentin mukaan kuitenkaan ole, jos kiinteistö myydään eduskunnan

kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa

valtiolla on määräysvalta, taikka valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle

säätiölle niiden omaa käyttöä varten.

Valtion kiinteää omaisuutta voidaan perustuslain 92 §:n 2 momentin perusteella luovuttaa

vain eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään. Säännöksen sisältämällä

lakivarauksella viitataan perustuslain esitöiden mukaan valtion kiinteän omaisuuden

luovutuksesta annettuun valtuutusluonteiseen yleislakiin (HE 1/1998 vp, s. 143/H).

Perustuslaissa käytetty ilmaisu "sen mukaan kuin lailla säädetään" ei kuitenkaan merkitse, että

tällaisen lakivarauksen tarkoittamasta asiasta olisi säädettävä tyhjentävästi yhdessä yleislaissa.

Kysymys on ennen muuta siitä, että asia on lakivarauksella pidätetty lain alaan ja siten

eduskuntalailla säänneltäväksi (ks. Pe VM 10/1998 vp, s. 10—12). Estettä ei näin ollen ole sille,

että valtion kiinteän omaisuuden luovuttamisesta säädetään esimerkiksi etuostolailla.
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Perustuslain 92 §:n 2 momentin keskeinen tausta-ajatus liittyy pyrkimykseen turvata

eduskunnan asema valtion kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päätettäessä. Kunnan etuosto-

oikeuden ulottaminen lailla valtion myymään kiinteään omaisuuteen ei valiokunnan mielestä ole

tältä kannalta ongelmallista. Eduskunnan aseman turvaamisen näkökulmasta on lisäksi

merkityksellistä, että kunnalla ei ole lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin perusteella etuosto-

oikeutta, jos eduskunta on kaupalle antamassaan suostumuksessa nimennyt luovutuksensaajan.

Ehdotettu sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Muutoksenhakurajoitus

Myyjä saa lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta kunnan päätökseen

etuosto-oikeuden käyttämisestä vain sellaisissa lain 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, joissa

etuosto-oikeuden käyttämistä voidaan pitää ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot

ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuuttomana. Ostajan muutoksenhakuoikeutta ei

ole rajoitettu vastaavalla tavalla.

Kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä rajoittaa myyjän omistusoikeuteen

sisältyvää oikeutta määrätä luovutuksensaajasta. Muutoksenhakuoikeuden rajoitus muodostuu

sen vuoksi ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta. Sen mukaan jokaisella on

oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva paatos tuomioistuimen tai muun

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valiokunta pitääkin perustuslain 15 ja 21 § :stä

johtuvista syistä välttämättömänä, että lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentista poistetaan myyjän

muutoksenhakuoikeutta rajoittava maininta lain 6 §:ssä tarkoitetuista tilanteista. Tämä on

edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 22 §:n 1

momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

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

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
Miapetra Kumpula /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd

Astrid Thors I x .

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

eduskuntasihteeri Marja Wallin
valiokuntaneuvos Sami Manninen.


