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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 81/2006 vp) 
 
 
 
 

Hallituksen esityksen tavoitteet ja valmistelu 
 
Hallituksen esityksen tavoitteena on asuntotuotannon edellytysten parantaminen sujuvoittamalla 
kaavoitusprosessia, täsmentämällä kuntien kaavoitusvelvollisuutta sekä rajoittamalla kaksinkertaisia 
valitusmahdollisuuksia asemakaava- ja rakentamisen lupa-asioissa. 
 
Esitys perustuu ympäristöministeriön asettaman tonttitarjontatyöryhmän ehdotuksiin. Tämä ns. Tarastin 
työryhmä jätti mietintönsä 14.3.2006, jonka jälkeen siitä pyydettiin lausunnot yhteensä 101 viranomaiselta ja 
yhteisöltä. Lausuntoja saatiin 76. Valtaosassa ehdotuksia pidettiin oikeansuuntaisina. Kaavoituksen 
sujuvoittamista koskevia ehdotuksia pääsääntöisesti puollettiin. Kuntien kaavoitusvelvollisuutta koskevia 
esityksiä pidettiin hyvinä ja tietoa lisäävinä, mutta niiden vaikutus tonttitarjonnan lisäämisessä arvioitiin 
vähäiseksi. Valitusoikeuteen puuttumista toisaalta puollettiin ja katsottiin, että olisi pitänyt tehdä vielä 
pidemmälle meneviä ehdotuksia. Toisaalta niitä kritisoitiin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia 
kaventavina ja valitusjärjestelmää monimutkaistavina. 
 
Kuntien itsehallinnollinen asema 
 
Kuntien kaavoitusvelvollisuutta esitetään täsmennettäväksi siten, että asuntotuotannon tarve olisi otettava 
huomioon arvioitaessa tarvetta asemakaavojen laatimiseen tai niiden ajan tasalla pitämiseen (51 §). 
Täsmennyksen jälkeenkin kunta harkitsee itse, milloin, mihin tarkoitukseen ja missä määrin asemakaavoja on 
tarpeen laatia tai muuttaa. Lisäksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin esitetään uutena kohtana riittävän 
asuntotuotannon edellytysten edistäminen (5 §). Säännös sopeutuu perustuslain kuntien itsehallinnollista asemaa 
koskevaan säännökseen. 
 
Työryhmän työn yhteydessä esitettiin muun ohella, että yksityiselle maanomistajalle annettaisiin oikeus laatia 
maalleen asemakaavaehdotus, jonka kunta sitten käsittelisi. Ehdotukseen ei kuitenkaan ole tehty 
muutosesityksiä, joilla puututtaisiin kunnan itsenäiseen harkintavaltaan kaavojen laatimis-tarpeen ja niiden 
sisällön harkinnassa suhteessa maanomistajiin. Tällainen oikeus maanomistajille heikentäisi perustuslaissa 
kunnille turvattua itsehallintoa. Tätä näkökohtaa on käsitelty hallituksen esityksessä yleisperustelujen kohdassa 
3.1. 
Oikeus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon, oikeusturvaa koskeva perustuslain säännös 
sekä omaisuuden suoja 



 
 
Samasta asiasta kahteen kertaan valittamisen rajoittaminen 
 
Lakiin esitetään säännöstä, jonka mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä 
ei saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin asia on ratkaistu jo oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa (188 § uusi 5 moni.). Rakennusluvasta tai katusuunnitelmasta ei saisi valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen asiasta, joka on jo ratkaistu asemakaavassa (190 § uusi 4 mom.). 
 
Yleis- ja asemakaavassa sekä asemakaavassa ja rakennusluvissa ratkaistaan ja osoitetaan pääosin asioita eri 
tarkkuudella, joten säännöksen valitusperusteita rajoittava vaikutus ei ole kovin laaja. Valitusperusteita ei 
rajoiteta ensi asteen valituksessa hallintotuomioistuimeen, joten valittajilla on mahdollista saada aina yhden 
riippumattoman tuomioistuimen ratkaisu valitukseen kaikilta osin. 
 
Nykyiset säännökset mahdollistavat saman oikeuskysymyksen riitauttamisen useammassa kaavoituksen 
vaiheessa, minkä nyt tehty muutosesitys estäisi toisen asteen muutoksenhaussa. 
 
Valitusoikeuden rajoittaminen vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta 
 
Vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia tulisi esityksen mukaan koskemaan suppeampi valitusoikeus 
kuin muita asemakaavoja. Kunnan jäsenyyteen pääasiassa perustuvan valitusoikeuden sijaan vähäisistä 
asemakaavan muutoksista voisivat valittaa ne, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaava välittömästi 
vaikuttaa (191 § uusi 3 mom.). Sitä, mitkä asemakaavan muutokset olisivat vähäisiä, on hallituksen esityksen 
perusteluissa kuvattu sivulla 29. 
 
Viranomaisten tai lain 191 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen valitusoikeuteen ei tältä osin esitetä 
muutosta. 
 
Kun valitusoikeus vähäisissäkin asemakaavan muutoksista säilytetään kaikilla niillä, joiden oikeuteen, etuun tai 
velvollisuuteen kaava välittömästi vaikuttaa, säännös ei rajoita perustuslain turvaamaa oikeutta terveelliseen 
ympäristöön eikä mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Laajemmin 
ympäristöön vaikuttavissa asemakaavanmuutoksissa valitusoikeus säilyisi edelleen laajana, kunnan jäsenyyteen 
perustuvana. Lisäksi on huomattava, että säännös ei koske lainkaan uusia asemakaavoja, joissa valitusoikeus 
säilyy ennallaan, vaan ainoastaan voimassa olevan asemakaavan muutoksia. 
 
Valituslupajärjestelmä jatkovalituksiin eräistä luvista 
 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi valituslupajärjestelmä rakennus- ja toimenpidelupia sekä katusuunnitelmia 
koskeviin jatkovalituksiin silloin, kun hallinto-oikeus ei ole muuttanut hallintoviranomaisen (luvan myöntävän 
tai suunnitelman hyväksyvän kunnan viranomaisen) päätöstä (190 § uusi 3 mom.). Valituslupajärjestelmä 
merkitsee jatkovalitusmahdollisuuden perustumista KHO:n myöntämään valituslupaan. Valitus ensi asteeseen 
hallinto-oikeuteen olisi aina mahdollinen. 
 
Valituslupajärjestelmää ei esitetä otettavaksi käyttöön tilanteessa, jossa hallinto-oikeus muuttaa 
hallintoviranomaisen päätöksen kokonaan tai osittain. 
 
Valituslupajärjestelmä ei ole käytössä ympäristöasioissa lukuun ottamatta jätemaksua koskevia asioita. 
Hallintolainkäyttölain esitöiden mukaan valituslupasääntelyllä voidaan vähentää asiaratkaisuun johtavia 
valituksia sellaisissa asiaryhmissä, joissa korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä muutoksenhakukeinoja voidaan 
pitää riittävinä. Asiaryhmistä, joihin valituslupajärjestelmä soveltuu, mainitaan sellaiset asiat, joilla on vähän 
taloudellista merkitystä, jotka ovat oikeudellisesti melko yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on jo 
vakiintunut. 
 
Rakennus- ja toimenpideluvat ja katusuunnitelmat perustuvat laajalta osin (katusuunnitelmat aina) 
asemakaavoihin, jotka antavat niiden harkinnalle oikeudelliset rajat. Rakennuslupia edeltää asemakaavan (tai 



 
ranta-alueella rakennuslupaan oikeuttavan yleiskaavan) puuttuessa tai siitä poikettaessa -varsin laajalti 
poikkeamismenettely tai ns. suunnittelutarveratkaisu, joissa rakennusluvalle määritellään kaavalliset reunaehdot. 
Näiden reunaehtojen puitteissa nämä luvat ja myös katusuunnitelma ovat oikeudellisesti yksinkertaisempia kuin 
kaavat. Rakennus- ja toimenpideluvissa on käytössä myös kunnan sisäinen oikaisuvaatimusmenettely niissä 
tapauksissa, joissa toimivalta on delegoitu lautakunnalta viranhaltijalle. Toimivaltaa on varsinkin suuremmissa 
kunnissa varsin laajalti delegoitu ja oikaisuvaatimusmenettely on käytössä. Oikeuskäytäntö rakennuslupien ja 
toimenpidelupien osalta voidaan katsoa vakiintuneeksi ja ensi asteessa valitukset on jo rakennuslain aikana 
käsitelty lääninoikeuksissa, sittemmin hallinto-oikeuksissa. Rakennuslupiin liittyy usein taloudellisesti mer-
kittäviäkin intressejä, mikä toisaalta on puhunut valituslupajärjestelmän käyttöön ottoa vastaan. 
 
Kokonaisharkinnassa päädyttiin kuitenkin siihen, että nyt valitut lupatyypit, rakennus- ja toimenpideluvat sekä 
katusuunnitelma ovat edellä mainituilla perusteilla sellainen selvästi rajattu ryhmä asioita, joihin 
valituslupajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Valituslupajärjestelmän käyttö supistettiin kuitenkin vielä niihin 
tapauksiin, joissa hallinto-oikeus on pysyttänyt (sellaisenaan) hallintoviranomaisen päätöksen. Tällöin on jo 
kahden viranomaisen, hallintoviranomaisen sekä hallintotuomioistuimen samansisältöinen ratkaisu asiaan. Jos 
nämä viranomaiset ovat osaksikaan eri mieltä asian ratkaisusta, valitus ilman valituslupaa olisi mahdollinen. 
 
Valituslupajärjestelmän käyttömahdollisuutta harkittiin myös muissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa 
asioissa. Niitä ei kuitenkaan ehdoteta valituslupajärjestelmän piiriin. Kaavapäätökset ovat laadultaan 
oikeudellisesti varsin monisyisiä ratkaisuja ja eroavat toisistaan sekä alueellisesti että sisällöltään, jolloin 
ennakkopäätösluonteisuutta syntyy harvoin. Niiden taloudellinen merkitys myös puoltaa 
jatkovalitusmahdollisuuden avoimena säilyttämistä. Kaavoitusta edeltävät lupajärjestelmät, poikkeamispäätökset 
ja suunnittelutarveratkaisut sisältävät myös sellaista kaavallista harkintaa, joka rinnastuu kaavoituksen 
oikeudelliseen harkintaan. Oikeuskäytännön ei voida katsoa niiden osalta olevan sillä tavoin vakiintunut, että 
ainakaan tässä vaiheessa niiden ottamista valituslupajärjestelmän piiriin olisi pidetty mahdollisena. 
 
Valituslupajärjestelmä merkitsee sitä, että hallinto-oikeuden päätös voidaan hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 
momentin nojalla tehdystä valituksesta huolimatta panna täytäntöön. Tämä edellyttää korkeimmalta hallinto-
oikeudelta valitusluvan käsittelyn yhteydessä melko nopeasti ratkaisua siihen, tulisiko päätöksen täytäntöönpano 
keskeyttää. Rakennus- ja toimenpideluvista kuitenkin osa on hakijan valituksia hylätystä luvista. Niissä 
täytäntöönpanon keskeyttämistä ei tarvita. Siten vain niiden valituslupa-asioiden osalta täytäntöönpanon 
keskeyttämisen harkinta tulee tarpeelliseksi, joissa lupa on myönnettyjä valittajana on esim. naapuri. 
 
Kokonaisuudessaan valituslupajärjestelmän käyttöönottamisen esitetyllä tavalla rajattuna katsotaan täyttävän 
perustuslain säännökset sekä elinympäristöön vaikuttamisen, oikeusturvan että omaisuuden suojan osalta. 
 
Rakennuslupa mahdolliseksi asemakaavavalituksen käsittelyn aikana 
 
Rakennuslupa voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan myöntää jo tilanteessa, jossa poikkeuslupa tai 
suunnittelutarveratkaisu on myönnetty, mutta lupa ei ole lainvoimainen tehdyn valituksen johdosta. Ehtona on, 
että töitä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennusluvan edellytyksenä oleva lupa on lainvoimainen. Säännös tästä on 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (89 § ja suunnittelutarveratkaisun osalta viittaussäännös 90 §:ssä). 
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Vastaavaa mahdollisuutta esitetään nyt myös tilanteeseen, jossa asemakaava on hyväksytty, mutta kaava ei ole 
lainvoimainen tehdyn valituksen vuoksi (201a §). Säännös esitetään aiemmasta säätä-mistasosta poiketen 
otettavaksi lakiin, koska se koskee kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Säännös mahdollistaa sen, että 
kaavavalitus ja mahdollinen rakennusluvasta tehtävä valitus voivat olla käsittelyssä samanaikaisesti ja rakennustyöt 
voidaan käynnistää nopeammin sen jälkeen, kun kaava on tullut lainvoimaiseksi. Menettely sisältää riskin, että 
kaava kumotaan valituksen johdosta, jolloin myönnetty rakennuslupa raukeaa. Tätä riskiä tulee rakennusluvan 
hakijan itse arvioida. 

 
Säännöksen voidaan katsoa sopeutuvan sekä oikeusturvan suojaan, elinympäristöön vaikuttamista koskevaan 
perustuslain turvaan että omaisuuden suojaan. Kun rakennuslupaa ei voida toteuttaa siinä tilanteessa, että sen 
perusteena ollut asemakaava kumoutuu, elinympäristöön vaikuttaminen tai oikeusturva eivät vaarannu. Toisaalta 
kun maanomistajalla ei voi olla oikeutta toteuttaa hanketta, jolle ei ole perustetta lainvoimaisessa asemakaavassa, 
ei myöskään omistuksen suoja vaarannu. 

 

   



 

O I K E U S M I N I S T E R I Ö  

Lainvalmisteluosasto 
Lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 26.9.2006 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 81/2006 vp) 

 
 
1. Yleistä 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
rajoitettavasti seuraavilla tavoilla: 

 
Asemakaavan hyväksymistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa 
oikeusvaikutteissa yleiskaavassa (lakiehdotuksen 188 §:n 5 momentti). 
Muutoksenhakurajoitus ei koske ranta-asemakaavaa. 
 
Rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisten 
(po. viranomaisen) päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan (lakiehdotuksen 190 §:n 3 momentti). 
 
Rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa 
asemakaavassa. Säännöksessä ei ole ranta-asemakaavaa koskevaa rajoitusta 
(lakiehdotuksen 190 §:n 4 momentti). 
 
Poiketen siitä, mitä valitusoikeudesta kuntalain 92 §:ssä säädetään, vaikutukseltaan 
vähäisessä muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on 
niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(lakiehdotuksen 191 §:n 3 momentti). Lakiehdotuksen mukaan muutoksenhaku tällai-
seen kaavapäätökseen säilyy kunnallisvalituksena eikä rajaus vaikuta maankäyttö- ja 
rakennuslaissa muutoin erikseen säädettyihin valitusoikeuksiin, joista säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä. 

 
 
 
Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 
Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 kiijaamo.om@om.fi 
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Esityksen perusteluissa on arvioitu ehdotettuja muutoksenhaun rajoituksia suhteessa 
kuntien itsehallintoon (PL 121 §), omaisuudensuojaan (PL 15 §), kansalaisten 
perusoikeuteen vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon (PL 20 §:n 2 
momentti) ja muutoksenhakuoikeuteen (PL 21 §). 
 
Muutoksenhakuoikeuden rajoituksia ei ole erityisesti arvioitu suhteessa perustuslain 
21 §:n 1 momentissa tarkoitettuun viivytyksettömän käsittelyn turvaamiseen, jolla on 
läheiset liittymäkohdat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 
kappaleessa tarkoitettuun oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. 
Maankäyttöön liittyvissä muutoksenhakuasioissa tämä näkökulma on tärkeä, kun 
otetaan huomioon, että useat hankkeet vaativat viranomaiskäsittelyä useassa 
vaiheessa ja mahdollistavat samalla siten muutoksenhakuoikeuksien käyttämisen 
samoin useissa vaiheissa. Laajojen ja monivaiheisten 
muutoksenhakumahdollisuuksien vaikutuksiin erityisesti ympäristöasioiden 
käsittelyaikoihin on sinänsä kiinnitetty huomiota peruslakivaliokunnan lausunnossa 
Arhusin yleissopimuksen voimaansaattamista koskeneesta hallituksen esityksestä 
(HE 165/2003 vp, PeVL 15/2004 vp s. 4).1 

 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotettuja muutoksenhakurajoituksia ei ole 
myöskään arvioitu suhteessa perusoikeuksien yleisiin rajoittamisperustei-siin 
kuuluvan täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta. Huomiota tältä osin voidaan 
kiinnittää erityisesti ehdotuksen 191 §:n 3 momenttiin, joka koskee muutoksenhakua 
"vaikutukseltaan vähäisiin" asemakaavamuutoksiin. 
 
Hallituksen esityksen eräillä muillakin säännösehdotuksilla on samoin perustuslain 
21 §:n kannalta huomioon otettavia liittymiä. 
 
Esityksen mukaan hallintotuomioistuimille asetettaisiin velvollisuus antaa kunnan 
pyynnöstä kunnalle arvio siitä, milloin asuntorakentamisen kannalta tai muutoin 
yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevaa päätös annetaan 
(lakiehdotuksen 188 §:n 2 momentti). Mainittua säännöstä on syytä arvioida 
perustuslain 21 §:n 1 momentissa mainitun käsittelyn käsittelyn viivytyksettömyyden 
turvaamisen kannalta. 
 
Perustuslain 21 §:n kannalta, erityisesti muutoksenhakuoikeuden käyttämisen 
turvaamisen näkökulmasta, on syytä arvioida hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksiantamistavan muutosta (todisteellisesta tiedoksiannosta jul-
kipanotiedoksiantoon). Tiedoksiantotavasta säädettäisiin maakäyttö- ja rakennuslain 
198 §:n 2 momentissa. 
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvatun asianmukaisen käsittelyn ja perustuslain 2 
§:n 3 momentin kannalta on arvioitava puolestaan uutta 201 a §:ää, jonka mukaan 
rakennuslupa voitaisiin valitusajan kuluttua umpeen myöntää vielä lainvoimaa vailla 
olevan asemakaavan perusteella. Ehdotuksen mukaan rakennusluvassa määrättäisiin 
tällöin, että rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin asemakaava on tullut voimaan. 
Ehdotuksen mukaan tällainen etukäteisesti myönnetty lupa katsottaisiin rauenneeksi, 
jos asemakaava ei tule voimaan. 
 
 

                                            
1 "Tämä ei ole ongelmatonta menettelyjen asianmukaisuuden eikä muiden oikeuksien 
toteutumisen kannalta. Asioiden käsittelyaikoihin voidaan ainakin osaksi vaikuttaa 
prosessinjohdollisilla ja muilla tuomioistuimen sisäisillä toimenpiteillä. Valiokunta korostaa 
kuitenkin sen tärkeyttä, että kehitettäessä sääntelyä muutoksenhakuoikeudesta myös 
lainsäädännössä kiinnitetään huomiota tuomioistuinten mahdollisuuksiin toimia perustuslain 21 
§:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä." 
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2. Säännösehdotuksista erityisesti muutoksenhakuoikeuden ja käsittelyn 
viivytyksettömyyden turvaamisen näkökulmista 
 
 

2.1 Yleisesti käsittelyn viivytyksettömyydestä 
 
Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa 
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 21 §:n 2 momentin 
mukaan oikeus hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut kaavoitus- ja lupa-asiat kuuluvat 
ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaisesti sopimuksen 
6 artiklan 1 kappaleen soveltamisalaan. Näitä asioita koskee siten 
sopimusmääräyksen tarkoittama vaatimus käsittelystä kohtuullisen ajan kuluessa, 
samoin kuin vaatimus siitä, että käsittelyä kohtuullisen ajan kuluessa turvataan 
sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetulla tehokkaalla kansallisella oikeussuojakeinolla 
(Kudla v Puola, EIT 26.10.2000).2 

 
Mainittu oikeussuojakeino voi koostua erilaisten keinojen kokonaisuudesta. 
Oikeussuojakeinolla tulee olla joko viivästystä ennalta estävä tai viivästystä 
hyvittävä vaikutus. Oikeusministeriössä on vireillä valmistelutyö ih-
misoikeussopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinovalikon 
kehittämiseksi. 
 
Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä käsittelyn viivästyminen voi samalla 
merkitä sopimuksessa turvatun jonkun toisen ihmisoikeuden loukkausta. 
Ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä asioissa loukkaus voi asian käsittelyajan 
viivästyessä kohdistua erityisesti omaisuudensuojaan (ihmisoikeussopimuksen 1 
lisäpöytäkirjan 1 artikla).3 

Hallituksen esitykseen sisältyvän säännöskokonaisuuden kannalta merkityksellistä 
ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaista soveltamiskäytäntöä ovat erityisesti 
seuraavat tapaukset: 
 
Tapauksessa Kukkola v. Suomi (ETT 15.11.2005) kysymys kaikkiaan kolmesta 
luonnonsuojelualueen perustamiseen, alueen lunastamiseen ja siitä maksettaviin 
korvauksiin liittyneestä oikeudenkäynnistä. Tapaukseen sovellettiin aineellisesti 
aikaisempaa luonnonsuojelulakia. Tapauksen loppuvaiheessa asiaan liittyi vielä 
neljäs oikeudenkäynti alueen sisällyttämisestä Natura-ehdotukseen. 
 

                                            
2 EIT.n oikeuskäytännöstä tarkemmin sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun käsittelyn 
viivytyksettömyyden osalta ks. Siitari-Vanne, Hallintolainkäytön tehostaminen (2005) s. 175-
253. 
3 Esimerkiksi tapauksessa Matos e Silva Lda. ym. v. Portugali (EU 16.9.1996) muutoksenhaut 
kohdistuivat luonnonsuojelualueen perustamiseen ja tähän liittyen alueen lunastamiseen sekä 
lunastuskorvauksiin. EIT totesi omaisuuden rajoitusten olleen sinänsä perusteltuja, mutta 
oikeudenkäyntien vuoksi yli 13 vuotta kestänyt epävarmuus omaisuuden kohtalosta ja 
mahdollisesta korvauksesta merkitsivät valittajalle liiallista yksilöllistä rasitusta. Tapauksessa 
Erkner ja Hofauer v. Itävalta (EIT 23.4.1987) tilusjärjestelyjä ja niihin liittyviä korvauksia 
koskevia lopullisia ratkaisuja ei ollut tehty 16 vuoden 
aikana. EIT totesi Itävallan rikkoneen paitsi oikeudenkäynnin kestoa koskevaa 6.1 artiklaa myös 
omaisuudensuoja-artiklan takaamaa valittajien oikeutta nauttia rauhassa omaisuudestaan. 
Tapauksista ks. Siitari-Vanne, mts. 420 av. 109. 
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EIT totesi, että alueen ottaminen suojelusuunnitelmaan ei sellaisenaan osoittanut EIS 6 
artiklassa tarkoitetun oikeudenkäynnin olemassaoloa. EIT katsoi, että valittajien tilaan oli 
kohdistunut lainkäyttömenettelyjä marraskuusta 1993 helmikuuhun 2002. Valittaja ja hallitus 
olivat yhtä mieltä siitä, että toimenpidekiellon käsittelyä, pakkolunastusmenettelyä ja 
lunastuskorvauksen määräämistä voitiin tarkastella kokonaisuutena 6.1 artiklan kannalta eikä 
EIT havainnut syytä tulla toiseen tulokseen. 
 
EIT totesi, että ratkaisun tekeminen oli ollut aikaa vievää ja vaikeaa, kun kaikkia kysymyksiä 
ei ollut voitu päättää samassa tuomioistuimessa. Valittajaa ei voitu arvostella siitä, että hän oli 
käyttänyt kaikilta osin kotimaisen lain mukaisia oikeussuojakeinoja. 
 
EIT totesi, että toimenpidekieltoa koskenut asia oli käsitelty joutuisasti, kun käsittelyyn oli 
kulunut vajaa vuosi. Pakkolunastusasiassa korkein hallinto-oikeus oli vasta lokakuussa 1997 
yli 1,5 vuoden kuluttua ministeriön vastauksesta pyytänyt valittajien lausumaa. EIT ei 
havainnut perustetta tälle viivytykselle. Korvausasiassa ei ollut katselmuksen jälkeen 
ryhdytty mihinkään toimiin ennen kuin vasta 2 vuoden kuluttua kesäkuussa 1998, jolloin 
valittajia oli kehotettu jättämään lausumansa. Korvausvaatimusten käsittely ja oikeudenkäynti 
maaoikeudessa oli ollut joutuisaa. Valitusluvan käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa oli 
kulunut noin vuosi ja päätöksen antamiseen 1 vuosi 2 kuukautta. Hallituksen mukaan asian 
käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa kulunut aika ylitti noin 9 kuukaudella keskimääräisen 
ajan. Ottaen huomioon menettelyn alkuvaiheen keston EIT ei havainnut tuolle viivytykselle 
riittävää perustetta. Sanottuihin perusteettomiin viivytyksiin nähden EIT katsoi, että EIS 6 
artiklan 1 kohtaa oli rikottu. EIT katsoi vielä, ettei Natura-menettely tuonut esille erillisiä 
kysymyksiä, kun se sisältyi aikaan, jolta osin EIT oli todennut kohtuullisen ajan vaatimusta 
rikotun. Valittajalle määrättiin 41 artiklassa tarkoitettuna korvauksena oikeudenkäynnin 
viivästymisestä 5 000 euroa. 
 
Tapauksessa Hellborg v. Ruotsi (ETT 28.2.2006) kysymys oli siitä, loukkasivatko 
viranomaisten toimenpiteet rakennusluvan ennakkotietoa ja myöntämistä sekä 
kaavoitusta koskevissa asioissa valittajan omaisuuden suojaa. Valittaja oli saanut 
rakennuslautakunnalta myönteisen ennakkotiedon tontin jakamisesta ja toisen 
rakennuksen rakentamisesta tontille. Myöhemmissä oikeuskäsittelyissä paljastui, että 
ennakkotieto oli annettu lainvastaisesti vastoin kaavaa ja että ennakkotietoa 
annettaessa naapureiden kuuleminenoli samoin lainvastaisesti laiminlyöty. 
Epäselvyydet johtivat asiassa useisiin hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltyihin 
oikeudenkäynteihin ja kahteen siviilioikeudelliseen korvauskanteeseen kaupunkia 
vastaan. 
 
Oikeudenkäynnin pituuden kannalta tarkasteltiin hallintolainkäytön järjestyksessä 
tapahtuneita oikeudenkäyntejä. Valittajalle määrättiin suoritettavaksi korvausta 
aiheutuneista vahingoista yhteensä 25 000 euroa. Korvauksen perusteena on osaksi 
oikeudenkäynnin viivästyminen, osaksi muut sopimusrikkomukset.4 Tapauksessa 

                                            
4 Valittaja vaati korvausta kiinteistönsä käyvän arvon alentumisesta, kun hänelle ei ollut 
myönnetty rakennuslupaa. Lisäksi hän vaati korvausta aineettomasta vahingostaan. EIT totesi, 
että vaikka viranomaisten laiminlyönnit ja viivyttelyt olivat aiheuttaneet valittajalle huomattavaa 
haittaa, korvausvaatimus kuitenkin koski omaisuuden käyvän arvon alentumista. Kansalliset 
tuomioistuimet olivat katsoneet jääneen näyttämättä, että rakennusluvan epäämisestä olisi 
aiheutunut hänelle taloudellista vahinkoa. Hovioikeus näytti tuossa suhteessa painottaneen 
erityisesti sitä, että myönteistä ennakkotietoa ei olisi lainkaan tullut antaa. Lisäksi lopulta monen 
vuoden oikeudenkäynnin jälkeen valittajan vaatimukset eivät olleet menestyneet. Hovioikeus ei 
ollut lausunut siitä, millaisessa asemassa valittaja olisi ollut, jos viranomaiset olisivat noudattaneet 
lakimääräistä velvollisuuttaan rakennusluvan myöntämisen suhteen. EIT:kaan ei voinut 
spekuloida lopputulosta siinä tapauksessa, että rikkomuksia ei olisi tapahtunut. Kuitenkin EIT 
katsoi, että valittajan oli täytynyt menettää taloudellisia mahdollisuuksiaan, kun rakennuslupaa ei 
ollut myönnetty kohtuullisessa ajassa asianomaisten säännösten mukaisesti ja kun regeringsrätten 
ei ollut kuullut häntä suullisesti hänen tonttinsa jakamisen mahdollistaneesta kiinteistökaavan 
kumoamisesta. Lisäksi valittajalle katsottiin aiheutuneen aineetonta vahinkoa. 
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Ruotsin valtio tuomittiin kaikista väitetyistä sopimusrikkomuksista 
(omaisuudensuoja5, suullisen käsittelyn puute, pitkittynyt käsittely). 
 
Valittaja omisti Lundin kaupungissa kulttuurihistoriallisesti suojeltujen rakennusten alueella 
vuonna 1934 rakennetun omakotitalon, jonka hän oli perinyt 1991 isältään. Kiinteistö oli 
alueella, jota säänneltiin alunperin asemakaavalla ja sittemmin vuoden 1987 kaavoitus-ja 
rakentamislain mukaisella detaljikaavalla (de-taljplan). Tuon kaavan täytäntöönpanoa varten 
annettiin tarkempia määräyksiä ki inteistökaa vai la (fastighetspl an). 

1. Valittajan isä pyysi 1989 rakennuslautakunnalta ennakkotietoa siitä, voitiinko tontti jakaa 
ja saiko tälle uudelle tontille rakentaa rakennuksen. Voimassa oi-leen detaljikaavan 
mukaan tontille sai rakentaa vain yhden päärakennuksen. Kesäkuussa 1991 annettiin 
tonttia koskevia uusia kaavamääräyksiä, joiden mukaan tontin jakaminen oli kiellettyä. 
Rakennuslautakunta ilmoitti elokuussa 1991 valittajalle, että hän ei saisi rakennuslupaa 
toista omakotitaloa varten. 

2. (1. oikeudenkäynti) Valittaja valitti uusista detaljikaavamääräyksistä ja raken-
nuslautakunnan päätöksestä lääninhallitukselle, joka maaliskuussa 1992 kumosi 
päätökset ja palautti asian rakennuslautakunnalle. Lautakunta hyväksyi alkuperäisen 
hakemuksen huhtikuussa 1992 ja ilmoitti, että valittaja voisi saada pyydetyn 
rakennusluvan, jos sitä haettaisiin 2 vuoden kuluessa ennakkotiedon saamisesta. 
Rakennustoimiin ei vielä ollut kuitenkaan lupa ryhtyä. Rakennuslautakunta siirsi asian 
maanmittaustoimistolle tontin jakamista varten. Valittaja haki lokakuussa 1992 
rakennuslupaa. 

3. (2. oikeudenkäynti) Maanmittaustoimisto suositti maaliskuussa 1993 tonttia koskevan 
kiinteistökaavan kumoamista, jotta tontti voitaisiin jakaa ja valittaja voisi rakentaa talon 
uudelle tontille. Naapurit vastustivat esitystä viitaten alueen erityisluonteeseen. 
Rakennuslautakunta kuitenkin kumosi kiinteistökaavan samassa maaliskuussa. Kaksi 
naapurikiinteistöjen omistajaa valitti rakennuslautakunnan päätöksestä. 
Rakennuslautakunnan hylättyä valitukset 1993 naapurit valittivat edelleen hallitukselle, 
joka marraskuussa 1996 kumosi lautakunnan päätöksen. Päätöksessä todettiin mm., että 
asianomainen kortteli käsitti 10 tonttia kooltaan 750 - 1.100 neliömetriä. Tihentyminen, 
joka johtuisi 810 neliömetrin suuruisen valittajan kiinteistön jakamisesta kahdeksi 
tontiksi, muuttaisi merkittävästi välitöntä ympäristöä. Muutoksen sopivuudesta ja ra-
kentamisen edellytyksistä korttelissa tuli päättää uudella detaljikaavalla. Valittaja valitti 
päätöksestä regeringsrättenille vedoten mm. siihen, että rakennuslautakunta oli antanut 
sitovan ennakkotiedon rakennusluvasta.. Syyskuussa 1998 regeringsrätten hylkäsi 
pyynnön suullisesta käsittelystä ja pysytti hallituksen päätöksen. 

4. (3. oikeudenkäynti) Rakennuslautakunta antoi kesäkuussa 1995 detaljikaavan 
muutoksen, jolla kiellettiin valittajan omistaman tontin jakaminen ja toisen rakennuksen 
rakentaminen. Valituksen johdosta lääninhallitus kumosi päätöksen sillä perusteella, että 
asiasta päättäminen kuului kaupunginvaltuustolle. Tämä antoi uuden detaljikaavan 
helmikuussa 1997. Valittajan valitettua lääninhallitus pysytti valtuuston päätöksen 
tammikuussa 1999. Hallitus hylkäsi valittajan sille tekemän valituksen kesäkuussa 2004. 

5. (4. oikeudenkäynti) Rakennuslautakunta hylkäsi helmikuussa 1997 valittajan lokakuussa 
1992 tehdyn rakennuslupahakemuksen. Valittaja valitti lääninhallitukselle, joka 
suostuttuaan hänen moniin lykkäyspyyntöihinsä kumosi helmikuussa 1999 lautakunnan 
päätöksen ja palautti asian lautakunnalle. 

                                            
5 Vaikka viranomaisten toiminnassa oli ollut tapauksen käsittelyn aikana paljon toivomisen varaa, 
EIT katsoi, ettei toisen talon rakentamiseen perustuvaa valittajan intressiä voitu pitää niin 
tärkeänä kuin kyseisen alueen erityisluonteen säilyttämiseen perustuneita naapurien etuja ja 
julkista intressiä. Näissä oloissa ja ottaen huomioon sopimusvaltioiden laajan har-
kintamarginaalin käsillä olevan kaltaisissa asioissa EIT katsoi, ettei rakennusluvan epäämistä 
voitu pitää epäsuhtaisena puuttumisena valittajan omaisuuden suojaan. Niin ollen 1 
lisäpöytäkirjan 1 artiklaa oli rikottu vain siltä osin kuin viranomaiset eivät olleet noudattaneet 
velvollisuuttaan antaa valittajalle rakennusluvan lakimääräisen 2 vuoden säännön mukaisesti. 
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6. (5. oikeudenkäynti) Kaupunginarkkitehdinvirasto antoi maaliskuussa 1999 valittajan 
naapureille tiedoksi rakennuslautakunnan huhtikuussa 1992 tekemän myönteisen 
ennakkotietopäätöksen. Monet naapureista valittivat tästä päätöksestä kuulemisvirheen 
vuoksi. Lääninhallitus kumosi päätöksen maaliskuussa 2000 sillä perusteella, että annettu 
ennakkotieto oli vastoin voimassa ollutta kiinteistökaavaa ja detaljikaavaa ja naapureita 
olisi tullut kuulla hakemuksen johdosta. Rakennuslautakunta valitti tästä päätöksestä 
lääninoikeudelle. Valittaja valitti lääninhallituksen maaliskuun 2000 päätöksestä samoin 
lääninoikeudelle. Lääninoikeus käsitteli valituksia yhdessä ja päätöksillään lokakuussa 
2000 hylkäsi valittajan valituksen pysyttäen lääninhallituksen perustelut sekä tähän 
nähden totesi, ettei enää ollut olemassa ennakkotietoa, joka sitoisi rakennuslautakuntaa. 
Sen vuoksi lääninoikeus hyväksyi rakennuslautakunnan valituksen ja palautti asian 
lääninhallitukselle. Valittaja valitti kam-marrättenille, joka suostuttuaan hänen moniin 
lykkäyspyyntöihinsä joulukuussa 2001 epäsi valitusluvan. Valittaja valitti 
regeringsrättenille, joka samoin suostuttuaan hänen moniin lykkäyspyyntöihinsä 
syyskuussa 2004 epäsi valitusluvan. 

7. (6. oikeudenkäynti) Valittaja vaati vuonna 1997 käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella 
sen vahvistamista, että Lundin kaupungin oli suoritettava hänelle korvausta sen johdosta, 
että hän ei ollut sitovasta ennakkotiedosta huolimatta saanut rakennuslupaa. Käräjäoikeus 
katsoi lokakuussa 1998 antamassaan tuomiossa, että rakennuslautakunta oli syyllistynyt 
sellaisiin virheisiin ja laiminlyönteihin julkisen vallan käytössä, että kaupunki oli 
velvollinen suorittamaan korvausta. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion 
lokakuussa 2000. Hovioikeuden tuomio sai lainvoiman. 

 
8. (7. oikeudenkäynti) Valittaja vaati vuonna 2001 kaupunkia vastaan nostamallaan 

suorituskanteella korvauksia kaikkiaan 3 miljoonaa kruunua rakentamisoikeuden 
menettämisestä. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen maaliskuussa 2003 todeten, että oli 
epätodennäköistä, että hän saisi ainakaan valitusten jälkeen rakennusluvan. Siten hän ei 
ollut näyttänyt, että hänelle olisi aiheutunut vahinkoa. Hovioikeus pysytti joulukuussa 
2003 käräjäoikeuden tuomion olennaisesti samoin perusteluin. Korkein oikeus epäsi 
valitusluvan toukokuussa 2005. 

 
 

Oikeudenkäynnin keston osalta EIT totesi, että käsillä olevan kaltaisissa asioissa, 
joissa asiaa ei voitu viedä tuomioistuimeen ennen hallintopäätöksen tekemistä, 
tarkasteltava aika alkoi heti siitä, kun riita oli syntynyt. EIT katsoi, että riita oli 
syntynyt elokuussa 1991, jolloin rakennuslautakunta oli antanut kielteisen päätöksen 
ennakkotietohakemukseen. Sen jälkeinen menettely hallintoviranomaisissa ja 
tuomioistuimissa oli koskenut koko ajan samaa riitaa, joka oli päättynyt yli 13 vuotta 
myöhemmin syyskuussa 2004 regeringsrättenin päätökseen. Marraskuusta 2000 
alkaen viivytykset johtuivat pääasiassa valittajan tekemistä lukuisista 
lykkäyspyynnöistä. Lisäksi EIT viittasi siihen, että valittaja oli pyytänyt EITrta 
tutkimaan oikeudenkäynnin kestoa syyskuuhun 1998 saakka. 
 
EIT:n mielestä viranomaisten toimintaa voitiin arvostella oikeudenkäynnin 
alkuvaiheiden osalta. Kuten käräjäoikeus oli asian kansallisen käsittelyn kuluessa 
todennut, rakennuslautakunta oli tehnyt hylkäävän päätöksen valittajan 
rakennuslupahakemukseen vasta 4,5 vuoden kuluttua, vaikka normaalisti käsittelyyn 
kului 6-8 viikkoa. Lisäksi valittajan naapureille oli annettu virallinen tieto 
ennakkotietopäätöksestä vasta lähes 7 vuoden kuluttua. Sen johdosta he olivat vasta 
tuolloin vaatineet toimenpiteen kumoamista. Kokonaisarviointinaan EIT katsoi, että 
menettelyssä oli pitkiä viivytyksiä, jotka jäivät valtion viaksi. 
 
 
 

2.2 Ehdotetusta valituslupajärjestelmästä 
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Perustuslakivaliokunnan käytännössä on korostettu, että säännös oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeista ei - sen esityöt huomioon ottaen (HE 
309/1993 vp s. 74/11) - estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia esimerkiksi oikeuteen 
hakea muutosta, kunhan poikkeukset eivät muuta muutoksenhakuoikeuden asemaa 
pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön oikeusturvaa (esim. Pe 
VL 5/2006 vp). 
 
Perustuslakivaliokunnan käytännössä valituslupajärjestelmää ei hallinto-
lainkäyttöasioissakaan pidetä sinänsä perustuslain 21 §:n vastaisena. Toisaalta 
valiokunta on huomauttanut sen olevan hallintolainkäytössä poikkeuksellinen 
järjestely ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin 
tulee suhtautua pidättyvästi (esim. Pe VM 4/1998 vp s. 
3, PeVL 23/1998 vp s. 5/II, PeVL 19/2002 vp s. 3/H, PeVL 4/2004 vp s. 10/1, PeVL 
4/2005 vp s. 3/1). Valiokunta on lähtenyt siitä, ettei Suonien hallinto-oikeudelliseen 
oikeusturvajärjestelmään pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta valittaa korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle tule kevyin perustein poiketa (PeVL 19/2002 vp s. 4/1, PeVL 
4/2005 vp s. 3/1). 
 
Lausunnossaan PeVL 37/2005 vp valiokunta arvioi, että uuteen elintarvike-
lainsäädäntöön ei ilman perustuslain säätämisjärjestystä voinut sisällyttää yleistä 
valituslupajärjestelmää. Valiokunta viittasi tältä osin hallintolainkäyttölain 13 §:n 
valituslupasäännösten säätämisen yhteydessä esitettyihin näkemyksiin siitä, että 
tarkoituksena on ollut vähentää korkeimman hallinto-oikeuden asiaratkaisuja 
sellaisissa asiaryhmissä, joissa korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä 
muutoksenhakukeinoja voidaan useimmissa tapauksissa pitää oikeusturvan kannalta 
riittävinä. Tällaisina hallintolainkäyttölain muutoksen esitöissä mainitaan esimerkiksi 
asiat, joilla on vähän taloudellista merkitystä ja jotka ovat oikeudellisesti melko 
yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on jo vakiintunut. 
 
Valiokunnan elintarvikelainsäädännön säätämisen yhteydessä esittämän arvion 
mukaan ehdotetun valituslupasääntelyn piirissä oli suuri määrä elin-
tarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja. Viranomaisen päätökset ja muut 
toimenpiteet olivat varsin merkityksellisiä alalla toimivien elinkeinonharjoittajien 
oikeuksien samoin kuin esimerkiksi väestön terveyden edistämisen näkökulmasta 
(esimerkiksi hallinnolliset pakkokeinot, elintarvikehuoneiston hyväksymisen 
peruuttaminen). Valiokunta korosti samalla, että toimivaltuuksien käyttöä ohjaa 
monin tavoin myös Euroopan unionin lainsäädäntö, jonka soveltamiseen saattoi 
liittyä oikeudellista ratkaisua vaativia erityisiä kysymyksiä. Mainitut seikat 
huomioon ottaen valiokunta katsoi, että ehdotus valituslupajärjestelmästä muodostui 
kattavuudessaan ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n kannalta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetun valituslupajärjestelmän kattavuus on varsin 
vähäinen, kun valituslupa kohdistuu vain kolmeen päätöstyyppiin (rakennuslupa, 
toimenpidelupa ja katusuunnitelma). Tätä kattavuutta vähentää vielä vaatimus 
kahdesta samansisältöisestä päätöksestä. Valituslu-pajärjestelmä kohdistuu sinänsä 
asiaryhmään, jota on käsitelty hallinto-oikeuksissa ja niitä edeltäneissä 
lääninoikeuksissa kymmenien vuosien ajan. 
 
Ehdotuksen vähäinen kattavuus merkitsee toisaalta sitä, että ehdotuksella ei olisi 
juuri mitään vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden työn tehostamiseen. Tämä 
on yleistasoinen viivytyksettömän käsittelyn turvaamista koskeva ongelma 
hallintolainkäyttöjärjestelmässä, jossa tuomioistuinasteita on vain kaksi. 
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Valituslupajärjestelmän rajaus on lisäksi siltä osin kuin siinä vaaditaan sa-
mansisältöistä hallintoviranomaisen ja hallintotuomioistuimen päätöstä hal-
lintolainkäyttölain järjestelmässä uusi. Vaatimus kahdesta samansisältöisestä 
päätöksestä ei tuo merkittävää lisäarvoa sille arvioinnille, onko valituksenalaisen 
päätös oikein tai onko valituksenalainen päätös oikeudellisesti vaikea. 
 

Viime aikoina on tosin kehitetty erilaisia epäsymmetrisiä valituslupajärjes-telmiä 
(esim. arvopaperimarkkinalainsäädännössä viranomaisen muutoksenhaku vaatii 
valituslupaa, yksityisen valittajan puolestaan ei), mutta näiden epäsymmetristen 
valituslupajärjestelmien käytännön toimivuus on huonohko. Ehdotetussa 
valituslupajärjestelmässä jää järjestelmän yleisraja-uksen vuoksi esimerkiksi 
sellainen päätös, jolla on myönnetty maankäyttöjä rakennuslain mukaisesti yhdellä 
päätöksellä sekä suunnittelutarveratkaisu että rakennuslupa, osittain 
valitusluvanvaraiseksi. Käytännössä suunnit-telutarvetta koskevan valituksen 
käsittely edellyttää valitusluvan myöntämistä myös rakennusluvan osalta. 
 
Jotta valituslupa]ärjestelmällä saavutettaisiin aitoa käsittelyn tehostamista, 
lupajärjestelmä tulisi ulottaa kaikkiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin 
lupapäätöksiin. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuja koskevien valitusten 
määrä on huomattavasti suurempi kuin valituslupajärjestelmän piiriin ehdotettujen 
valitusten. Oikeudenkäynnin viivytyksettömän keston turvaamisessa 
valituslupajärjestelmän ulottaminen myös poikkeamislupiin ja 
suunnittelutarveratkaisuihin lyhentäisi kokonaiskestoa aikaisemmassa vaiheessa, 
koska mainitut luvat ovat edellytyksenä muiden lupien myöntämiselle. 
 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan tällaisessakaan laajuudessa valitus-
lupajärjestelmä ei olisi ongelmallinen perustuslain 21 §:n kannalta. Kysymys on 
pääosin oikeusharkinnalla ratkaistavista luvista, joiden soveltamiskäytäntö on 
valituslupajärjestelmän käyttöönoton kannalta riittävän vakiintunut. 
 
Hallinto-oikeudet (aikaisemmin lääninoikeudet) ovat joutuneet jo rakennuslain 
aikaan ratkaisemaan tulkintakysymyksiä siitä, onko rakennuslupa ollut 
myönnettävissä ilman poikkeuslupaa. Poikkeuslupien soveltamiskäytäntö ei siten ole 
ollut hallinto-oikeuksille tuntematon maankäyttö- ja rakennuslain voimaantullessa 
vuonna 2000. Maankäyttö-ja rakennuslain järjestelmässä poikkeamislupien 
edellytyksiä on täsmennetty, mutta järjestelmän perusperiaatteet ovat pitkälti samat 
kuin jo rakennuslain aikaan. Lisäksi on otettava huomioon, että maankäyttö- ja 
rakennuslain soveltamisen alkuvaiheessa esiintyneet tulkintaongelmat erityisesti 
rantarakentamista koskevien poikkeusten myöntämistoimivaltuuksista (kunnan 
viranomainen vai alueellinen ympäristökeskus) ovat suurelta osin tulleet ratkaistuksi 
korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä. 
 
Vuonna 2005 korkein hallinto-oikeus ratkaisi 99 poikkeamista koskevaa valitusta. 
Näistä 84 asiassa hallinto-oikeuden päätös pysytettiin. Eri syistä palautettiin vksi asia 
ja yhteensä kahdeksassa asiassa ratkaisua muutettiin joltain osin. Kun lisäksi otetaan 
huomioon ratkaisut, joissa lausunto raukesi tai valitusta ei tutkittu, hallinto-oikeuden 
poikkeamislupaa koskevien päätösten pysyvyys oli mainittuna vuonna 91 prosenttia. 

Päätösten pysyvyydenkin perusteella on arvioitavissa, että asiaryhmässä 

oikeuskäytäntö on riittävän vakiintunutta valituslupajärjestelmän käyttöön 
ottamiseksi. Maankäytöllisessä lupajärjestelmässä väistämättä esille tulevat 
kiinnikkeet rakennuspaikan olosuhteisiin eivät ole periaatteellinen este tarkastella 
luparatkaisujen lainmukaisuutta valituslupajärjestelmän kautta. 

6 Tiedot saatu KHO:sta Pekka Tuomiselta. 
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2.3 Kaksinkertaisen muutoksenhaun rajoittamisesta 
 
Ehdotettuja jatkovalitusrajoituksia (lakiehdotuksen 188 §:n 5 momentti ja 190 §:n 4 
momentti) voidaan sinänsä arvioida niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita 
perustuslakivaliokunta on esittänyt lausunnossaan PeVL 3/2005 vp. Tuon lausunnon 
perusteella arvioituna kaavalliseen kytkentään perustuvat jatkovalituskiellot eivät ole 
perustuslain 21 §:n kannalta ongelmallisia, jollei kytkentää tehdä liian yleiseen 
kaavatasoon. 

 
Maantielakiehdotuksen 106 §:n mukaan yleissuunnitelman hyväk-
symispäätökseen ei saanut hakea valittamalla muutosta siltä osin kuin 
maantien sijainti ja tekniset ratkaisut oli jo hyväksytty lainvoimaisesti 
oikeusvaikutteisessa kaavassa. Vastaavasti tiesuunnitelman 
hyväksymispäätöksestä ei saanut valittaa, jos maantien sijainti ja tekniset 
ratkaisut oli jo hyväksytty yleissuunnitelmassa. Ehdotus vastasi 
pääpiirteittäin voimassa olleen yleisen tielain 105 a §:ää, joka lisättiin lakiin 
vuonna 1998. Asiasta ei tuolloin pyydetty perustuslakivaliokunnan 
lausuntoa. 

 
Perustuslakivaliokunta totesi menettelyn taustalla olleen sinänsä hyväksyttävä 
pyrkimys torjua useampikertainen valitusmahdollisuus. Järjestely näytti täyttävän 
perustuslain 21 §:n oikeusturva vaatimuksen, koska asianosainen voi saada asian 
käsiteltäväksi tuomioistuimeen. Näin ei kuitenkaan välttämättä ollut ainakaan siltä 
osin kuin valituksen estovaikutus olisi syntynyt kaikista kaavamuodoista. 
Maakuntakaavan perusteella tielinjaukset ja niiden suunta jäivät epäselviksi, jolloin 
oli mahdollista, että kiinteistöjen omistajat ja oikeudenhaltijat eivät ehkä tulleet 
käyttäneeksi muistu-tuksenteko- tai valitusoikeuttaan. Tiehanke täsmentyi vasta 
vaiheittain yleispiirteisestä kaavasta yleissuunnitelman kautta tiesuunnitelmaan. 
Valiokunta myös korosti, että eri vaiheissa ratkaistiin myös eri asioita. Esimerkiksi 
melukysymysten ratkaisemista oli vaikea päätellä yleispiirteisestä kaavasta. 
Perustuslain 21 §:n 1 momentin ja 20 §:n 2 momentin perusteella valiokunta piti 
tärkeänä, että ehdotuksen 106 §:n 1 momenttia täsmennetään siten, että kaavalla 
tarkoitetaan kyseisessä lainkohdassa oikeusvaikutteista ' yleiskaavaa tai 
lainvoimaista asemakaavaa siten kuin voimassa olevassa laissakin oli menetelty. 

 
Luparatkaisuihin yleisesti ulottuvalla valituslupajärjestelmällä olisi mahdollista 
korvata ehdotuksessa esitetyt valituskiellot. Kuten ehdotuksen perusteluissakin on 
todettu, kaavajärjestelmässä eritasoisuudesta aiheutuu myös sisältökysymysten 
eritasoisuutta. Näin ollen valituskiellon kohdistuminen saman kysymyksen 
ratkaisemiseen toisessa kaavassa tai lupaa sitovalla tavalla jää varsin 
tulkinnanvaraiseksi, mikä merkitsee samalla perusoikeuksien yleisten 
rajoittamisperusteiden harkinnassa huomioon otettavaa näkökohtaa. Lisäksi on 
arvioitavissa, että tämänkin valituskiellon käytännön merkitys oikeudenkäyntien 
viivästymisen estämiseksi jää vähäiseksi. 
 
 

2.4 Muutoksenhausta vähäisiin asemakaavamuutoksiin 
 
Vähäisten kaavanmuutosten (lakiehdotuksen 191 §:n 3 momentti) osalta perustuslain 
21 §:n vaatimuksia voidaan tarkastella sekä suhteessa valitusoikeuden rajoittamiseen 
(valitusoikeuden osalta kunnallisvalitus muutetaan osittain hallintovalitukseksi) että 
suhteessa rajoituksen täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen. 
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Valitusoikeuden rajoittamisen osalta huomioon on otettava, että naapureiden ja 
maanomistajien osalta valitusoikeuden uusi määritystapa saattaa heidät 
prosessuaalisesti eräissä suhteissa aikaisempaa parempaan asemaan. Kuten 
perustuslakivaliokunta totesi jo hallituksen esityksestä rakennuslainsäädännön 
uudistamiseksi (HE 101/1998 vp) antamassaan lausunnossa, kaav av alitusten 
valituslajina kunnallisvalitus on erityisesti maanomistajien osalta ongelmallinen, 
koska tästä seuraa eräiden prosessuaalisten oikeuksien poissuljentaa (PeVL 38/1998 
vp s. 9). Tällainen rajoitus on esimerkiksi hallintolainkäyttölain 38 §:n 2 momentissa, 
joka koskee suullisen käsittelyn järjestämistä asianosaisen pyynnöstä. Mainittua 
lainkohtaa ei sovelleta maanomistajaan, jos hänen asemansa perustuu kunnan 
jäsenyyteen. Kunnallisvalituksesta seuraa myös rajoituksia oikeusapua koskevan 
lainsäädännön perusteella. 

 
Kunnallisvalituksen vaikutuksia maanomistajan jatkovalitusoikeuteen on 
käsitelty viime aikoina useamassa korkeimman hallinto-oikeuden 
julkaistussa ratkaistussa. 
 
Tapauksessa KHO 2006:12 oikeuskysymyksenä oli erityisesti sel-
laisten kaava-alueen maanomistajien asema, joita koskevan ratkaisun 
hallinto-oikeus kaavavalituksia ratkaistessaan oli tehnyt asianomaisia 
maanomistajia kuulematta. Näillä valitus vaiheessa muu-
toksenhakijoina esiintymättömillä maanomistajilla ei ollut kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan oikeutta hakea muu-
tosta hallinto-oikeuden päätökseen (äänestys tältä osin 6-2).6 Sen 
sijaan korkein hallinto-oikeus tutki heidän valituksensa purkuha-
kemuksena ja purki hallinto-oikeuden päätöksen kuulemisvirheen 
perusteella. 

 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan valitusoikeuden kiinnittämistä hal-
lintovalituksen käyttöalaan ei voida pitää perustuslain 21 §:ssä tarkoitetuis-ta syistä 
ongelmallisena. Kuntien maankäytön kontrollin kannalta ehdotuksella on toisaalta 
liittymä perustuslain 121 §:ssä turvattuun kuntien itsehallintoon sekä perustuslain 20 
§:n 2 momentissa turvattuun jokaisen oikeuteen vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Näissä suhteissa merkityksellistä on, että 
valitusperusteet jäävät kunnallisvalituksen mukaisiksi ja että järjestely ei kavenna 

viranomaisten eikä järjestöjen valitusoikeutta. 

 
Oikeusministeriö pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että ehdotuksessa ei ole kyetty 
määrittämään tarkemmin vaikutukseltaan vähäistä kaavanmuutosta. Esityksen 
täsmentämiseksi eräs vaihtoehto voisi olla se, että laissa määriteltäisiin ehdotuksen 
perustelujen (s. 29) mukaisesti esimerkkiluettelo siitä, millaisia kaavaratkaisuja ei 
voida pitää vähäisinä. 
 
 

2.5 Muut huomiot 

                                            
6 Hallinto-oikeuden kumottua naapureiden valituksesta rantayleiskaavassa osoitetun 
rakennuspaikan, tuon rakennuspaikan omistajalla ei ollut oikeutta hakea muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen (KHO 2003:102, äänestys 5-4). 

8 MRL 189 a §:n mukaan myös kehittämiskorvauksen määräämistä koskevaan asiaan haetaan muutosta kunnallisvalituksin 
muutoksenhakuoikeuden määräytyessä siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
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Lakiehdotuksen 188 §:n 2 momentin osalta asianmukaista käsittelyä ja oi-
keudenkäynnin viivytyksen estymistä turvaisi paremmin järjestely, jossa velvoite 
käsittelyaika-arvion antamiseen olisi yleinen eikä vain kuntaa koskeva. Tämä vastaisi 
myös hallintotuomioistuinten jo noudattamaa käytäntöä. 
 
Lakiehdotuksen 198 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksiantotavan muutos 
julkipanoon perustuvaksi turvaa sinänsä valitusajan kulumista yhtä aikaa. Näin ollen 
ehdotus tehostaa asian jatkokäsittelyä. Ehdotuksen perusteluissa (s. 20) syyksi 
menettelyn vaihtamiseen esitetty osoitetietojen etsimisen vaikeus ei voi kuitenkaan 
olla ratkaiseva, koska myös julkipanomenet-telyssä valittajille on toimitettava 
valitusajan kuluessa päätöskappale. Vasta tuolloin päätöksen perustelut nähdessään 
valittaja voi arvioida, onko hänellä aihetta tehdä jatkovalitus. 
 
Lakiehdotuksen 201 a §:n osalta oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että 
etukäteisesti myönnetty rakennuslupa voi tulla lainvoimaiseksi huomattavasti ennen 
kuin vastaava kaava-asia on käsitelty loppuun. Jos kaava-asiassa lopputulos muuttuu 
esimerkiksi sen johdosta, että kaavaa muutetaan oikaisukehotuksen johdosta tai 
hallinto-oikeus kumoaa kaavapäätöksen (oikaisukehotuksen jälkeen annetun tai 
ilman oikaisukehotusta annetun), lupa on tullut myönnetyksi ilman siihen 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tarvittavaa poikkeuslupaa.7 

 
Lainvoimainen hallintopäätös on puolestaan yleensä muutettavissa tai kumottavissa 
niillä edellytyksillä, joista säädetään hallintolaissa (434/2003) hallintopäätöksen 
muuttamisen osalta ja toisaalta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) päätöksen 
purkamisen osalta. Lisäksi on otettava huomioon, että asianmukaisen käsittelyn 
vaatimukseen perustuslain 21 §:ssä sisältyy myös luottamuksensuojan turvaamista 
koskeva tulkintaelementti. Perustuslain 2 §:n 3 momentin lainalaisuusvaatimuksesta 
osaltaan johtuu, että viranomaisen toimivallasta puuttua erityisesti edun suoviin 
päätöksiin tulisi säätää erikseen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä 
syistä. 
 
Lakiehdotuksen lähtökohta, jonka mukaan tällaisessa tilanteessa myönnettyä lupaa ei 
voida hyödyntää, on sinänsä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä. 
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvatun asianmukaisen käsittelyn kannalta tulee 
kuitenkin edellyttää, että luparatkaisusta tehdään uusi valituskelpoinen päätös. 
Perustuslain 2 §:n 3 momentti huomioon ottaen tulee puolestaan säätää 
lupaviranomaisen peruttamistoimivaltuuksien käytön edellytyksistä. 
 
Säännöstä voitaneen täsmentää esimerkiksi siten, että lupa myönnetään ehdollisesti ja 
että tällainen lupa otetaan luvan myöntäneen viranomaisen toimesta uudestaan 
käsiteltäväksi, jos kaava ei tule voimaan tai se tulee voimaan erisisältöisenä kuin 
rakennuslupaa myönnettäessä. Samalla tulisi säätää myös lupaviranomaisen 
asiasisältöisestä toimivallasta, joka ulottunee luvan peruuttamisesta luvan 
muuttamiseen. 

                                            
7 Ehdotuksessa ei ole käsitelty kysymystä siitä, haetaanko 201 a §:n perusteella myönnettyyn 
rakennuslupaan muutosta MRL 192 §:n vai MRL 193 §:n nojalla. Asiasisältöisesti suhteessa 
voimassa olevaan kaavaan kysymys on poikkeuslupaan verrattavasta ratkaisutilanteesta 
(lopputuloksena myönnetään kuitenkin rakennuslupa). Perustuslain 21 §:n kannalta tar-
kasteltuna valitusoikeus mainitussa lupatilanteessa tulisi erikseen määritellä. 
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HE 81/2006 vp MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 26.9.2006 
 
 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 188 §:n 5 momentissa on valituskielto. Sen mukaan 

asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia 

on ratkaistu lainvoiman saaneessa yleiskaavassa. Vastaavankaltainen valituskielto sisältyy 190 §:n 4 

momenttiin, jonka mukaan rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen 

ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa asemakaavassa. 

Lakiehdotuksen 190 §:n 3 momenttiin sisältyy puolestaan valituslupajärjestelmän luominen. Sen mukaan 

rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, 

jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä, saa hakea muutosta vain, jos kor-

kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Edellä mainittuja valituskieltoja ja valituslupajärjestelmää on arvioitava perustuslain 21 

§:n oikeusturvasäännösten näkökulmasta. Pykälän 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lakiehdotuksessa ei rajoiteta oikeutta saada laissa tarkoitettu päätös 

hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Näin ollen ehdotukset eivät ole ongelmallisia perustuslain 21 §:n 1 

momentin jälkimmäisen virkkeen kannalta. Rajoitukset kohdistuvat jatkovalitusoikeuteen hallinto-

oikeuden päätöksestä, mitä on arvioitava suhteessa perustuslain 21 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan 

oikeus hakea muutosta turvataan lailla. 

Perusoikeusuudistuksen esitöissä korostetaan perustuslain 21 §:n 2 momentin osalta 

vaatimusta turvata säännöksen kattamat oikeusturvatakeet lailla. Toisaalta säännöksen ei katsottu estävän 

säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia luetelluista oikeusturvatakeista, kunhan poikkeukset eivät muuta 

kyseisen oikeusturvatakeen asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäisessä tapauksessa vaaranna yksilön 

oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 vp, s. 74). 

Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt valituslupajärjestelmää sinänsä perustuslain 21 §:n 

vastaisena järjestelmänä. Valiokunta on kuitenkin huomauttanut sen olevan hallintolainkäytössä 

poikkeuksellinen järjestely ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee 

suhtautua pidättyvästi. Valiokunta on korostanut, ettei Suomen hallinto-oikeusjärjestelmään pääsääntönä 



 

kuuluvasta oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tule kevyin perustein poiketa (ks. 

kokoavasti PeVL 37/2005 vp, s. 4). 

Valiokunta on todennut, että valituslupa]ärjestelmällä on mahdollista vähentää 

asiaratkaisuun johtavia valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen sellaisissa asiaryhmissä, joissa 

korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä muutoksenhakukeinoja voidaan useimmissa tapauksissa pitää 

oikeusturvan kannalta riittävinä. Tällaisina mainitaan esimerkiksi asiat, joilla on vähän taloudellista 

merkitystä tai jotka ovat oikeudellisesti melko yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on jo vakiintunut 

(PeVL 37/2005 vp, s. 4-5). 

Ehdotettu 190 §:n 3 momentin valituslupasääntely kohdistuisi uuteen ja laajaan 

asiaryhmään, jonka merkitys asianosaisille voi olla hyvinkin suuri. Rakennusluvalla, toimenpideluvalla ja 

katusuunnitelmalla on vahvoja kytkentöjä perusoikeuksiin, erityisesti omaisuudensuojaan (PL 15 §) ja 

ympäristöperusoikeuteen (PL 20 §). Yksittäisellä lupapäätöksellä voi olla erittäin tuntuvia taloudellisia 

vaikutuksia valittajan kannalta. Kyse ei näin ollen ole valittajan kannalta toisarvoisesta asiaryhmästä. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdään vuosittain noin 80 - 

100 jatkovalitusta rakennuslupa-asioissa. Näiden valitusten saattaminen valituslupajärjestelmän piiriin ei 

olennaisesti vähennä korkeimman hallinto-oikeuden työtaakkaa, eikä sääntelyllä ole olennaista merkitystä 

myöskään lupien kokonaiskäsittelyn nopeuttamisen kannalta. 

Erityisesti on syytä vielä huomauttaa siitä, että valituslupajärjestelmän piiriin tulisivat vain 

sellaiset rakennuslupa-asiat, joissa hallinto-oikeus ei ole muuttanut alkuperäistä viranomaispäätöstä. Se 

seikka, että hallinto-oikeus ei ole muuttanut lupapäätöstä, on kuitenkin valittajan oikeusturvan kannalta 

täysin irrelevantti seikka. Hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa ei vielä merkitse sitä, että korkein 

hallinto-oikeus päätyisi samalle kannalle. 

Edellä olevaan viitaten ja ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan pidättyvä tulkintalinja 

valituslupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin pidän ehdotettua säännöstä, jossa 

jatkovalitukset rakennusluvista, toimenpideluvista ja katusuunnitelmista saatettaisiin merkittäviltä osin 

valitusluvan piiriin ongelmallisena perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta. Valitusluvan piiriin tulisi 

yksilön kannalta hyvin merkittäviä, perusoikeusherkkiä asiaryhmiä ja valitusluvan avulla saatava 

tehokkuushyöty olisi näennäinen. Tämän vuoksi pidän valtiosääntöoikeudellisista syistä välttämättömänä, 

että ehdotettu 190 §:n 3 momentin valituslupajärjestelmä poistetaan lakiehdotuksesta. 

Sen sijaan 188 §:n 5 momentin ja 190 §:n 4 momentin valituskiellot hallinto-oikeuden 

päätöksistä kohdistuisivat vain tilanteisiin, joissa asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai lainvoiman saaneessa asemakaavassa. Näissä tapauksissa 

valittajalla on ollut mahdollisuus hakea muutosta jo aikaisemmin yleiskaavan tai asemakaavan 

hyväksymispäätöksestä. Tällaisessa asetelmassa, jossa valittajalla on jo aiemmissa vaiheissa ollut 



 

käytettävissään muutoksenhakumahdollisuus, eivät oikeusturvanäkö-kohdat enää ehdottomasti edellytä 

valitusoikeutta hallinto-oikeuden päätöksestä. En pidä siten kyseisiä valituskieltoja ongelmallisina. 

Lakiehdotuksen 191 §:n 3 momentin mukaan valitusoikeus vaikutukseltaan vähäisestä 

muun asemakaavan muutoksesta kuin ranta-asemakaavan muutoksesta on niillä, joiden oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Säännös merkitsee sen tarkoittamissa asioissa 

kunnan jäsenen yleisen kuntalain mukaisen valitusoikeuden lakkaamista. Ehdotettu säännös ei mielestäni 

ole sinänsä ongelmallinen perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, koska henkilö, jonka oikeuksia ja 

velvollisuuksia päätös koskee, on edelleen valituskelpoinen. Säännös kuitenkin selvästi heikentää yksilön 

mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (PL 20 § 2 mom.), jonka 

edistäminen on perustuslaissa säädetty julkisen vallan tehtäväksi. Perustuslakivaliokunta on yleisesti 

maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen yhteydessä kiinnittänyt huomiota laajan muutoksenhakuoikeuden 

merkitykseen asianomaisen perustuslain säännöksen kannalta (ks. PeVL 38/1998 vp, s. 2). On selvää, että 

kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus ei ole ainoa perustuslainmukainen tapa edistää yksilön 

mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Joka tapauksessa kavennettaessa 

kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeutta olisi perustuslain 20 §:n 2 momentin näkökulmasta perusteltua 

pyrkiä jotenkin kompensoimaan muutoksenhakumahdollisuuden liittyvän vaikutuskanavan poistumista. 

Lakiehdotus ei kuitenkaan näyttäisi sisältävän tällaista kompensoivaa osallistumismahdollisuuksia 

lisäävää sääntelyä. En kuitenkaan pidä ehdotettua 191 §:n 3 momenttia suoranaisesti perustuslain 20 §:n 2 

momentin kanssa ristiriidassa olevana. 

Lainsäädännön selkeyden kannalta pidän kuitenkin ongelmallisena, että valitus-

kelpoisuuden ala jää tulkinnalliseksi, koska muutoksenhakurajoituksen piirissä olevan asemakaavan 

määre "vaikutukseltaan vähäinen" ei ole selvärajainen. Säännös on omiaan synnyttämään tulkinnallista 

epävarmuutta valitusoikeuden olemassaolosta. Tulkinnallista rajanvetoa on kyllä jonkin verran tehty 

esityksen perusteluissa (ks. HE, s. 29), mutta oikeusturvan kannalta valitusoikeuden olemassaolon tulisi 

selkeämmin ilmetä suoraan laista. 

Lakiehdotuksen muihin säännöksiin ei nähdäkseni sisälly valtiosääntöoikeudellisia 

ongelmia. 



 

Olli Mäenpää 
26.9.2006 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2006 vp) 
 
Valituskielto (188 §:n 5 momentti ja 190 §:n 4 momentti) 

 
Ehdotetut valituskiellot koskevat kunnan asemakaava-, rakennuslupa- ja katusuunni-
telmapäätöksiä siltä osin kuin asia on jo aikaisemmin ratkaistu lainvoimaisesti yleiskaavassa 
(188.5 §) tai asemakaavassa (190.4 §). Kun kaavapäätökseen sisältyvä ratkaisu on muodostunut 
lainvoimaiseksi, siihen ei enää voida hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. 
Lainvoimaisuus voi aiheutua joko siitä, että kaavapäätökseen ei valitusaikana haeta muutosta tai 
että sitä koskeva muutoksenhaku on käsitelty loppuun hallintotuomioistuimessa. Jälkimmäinen 
vaihtoehto ei aiheuta ongelmia, koska myös kunnan toimielimet ovat sidottuja 
hallintotuomioistuimen lainvoimaiseen tuomioon. 
 
Tilanne ei ole oikeudellisesti arvioiden aivan sama, jos aikaisempaan kaavapäätökseen ei ole 
haettu muutosta, ja se on tämän vuoksi muodostunut lainvoimaiseksi hallintopäätökseksi. 
Teoriassa olisi tällöin ajateltavissa, että ehdotettu valituskielto rajoittaa perustuslain 21 §:n 1 
momenttiin sisältyvää oikeutta saattaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Perustuslain 21 §:n 1 momentin (tai ihmisoikeussopimuksen 6(1) 
artiklan) säännöksistä ei kuitenkaan löydy tukea vaatimukselle, jonka mukaan valitusoikeus samaa 
asiaa koskevaan hallinnolliseen ratkaisuun pitäisi voida avata useaan eri kertaan. Jos 
lainmukaista valitusoikeutta ei ole aikanaan käytetty kaavapäätöksen yhteydessä, sitä ei ole 
välttämätöntä järjestää saman asian myöhemmässä käsittelyvaiheessa. Ehdotettu 
muutoksenhakukielto ei siten ole ristiriidassa perustuslain 21 §:n kanssa lainvoimaisen 
hallintopäätöksen osalta. Sillä ei kavenneta myöskään osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksia. 
 
Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta voidaan kuitenkin arvioida, että etenkin ehdotetun 
190 §:n 4 momentin soveltaminen saattaa aiheuttaa tulkintaongelmia. Kysymys on lähinnä siitä, 
milloin sama asia on jo ratkaistu asemakaavassa. Koska tämäkin kysymys on saatettavissa (ja 
todennäköisesti yleensä myös saatetaan) hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi, sääntelyn 
tulkinnanvaraisuutta ei kuitenkaan voitane pitää ongelmallisena perustuslain 21 §:n kannalta. 
Lakiesityksen tavoitteiden toteutumista se sen sijaan voi hidastaa, mutta tämä ei ole suoranaisesti 
valtiosääntöoikeudellinen näkökohta. 

 
Valituksen luvanvaraisuus (190 §:n 3 momentti) 

2 
 
 
 
Valituksen luvanvaraisuus koskee ehdotuksen mukaan sellaista hallinto-oikeuden päätöstä, jolla 
ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta hallintopäätöstä, jonka kohteena on rakennus- tai 
toimenpidelupa taikka katusuunnitelma. Valituksen luvanvaraisuus kohdistuu tässä niin kuin 
yleensä muissakin hallintolainkäyttöä koskevissa tilanteissa hallinto-oikeuden päätöksestä 
tehtävään jatkovalitukseen. Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvataan jokaiselle oikeus saattaa 
oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta säännös ei 



 

ainakaan kirjaimellisesti takaa jatkovalitusoikeutta, joka kohdistuisi ensi vaiheessa tehtyyn 
tuomioistuimen päätökseen. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin aiheellisin perustein korostanut, 
että oikeus valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuuluu pääsääntönä Suomen hallinto-
oikeudelliseen oikeusturvajärjestelmään. Myös  tässä tapauksessa rajoituksen kohteena olevan, 
hallinto-oikeudellista asiaa koskevan jatkovalitusoikeuden voidaan siis katsoa lähtökohtaisesti 
kuuluvan 21 §:n 1 momentissa turvatun oikeusturvan saatavuuden piiriin. 
 
Koska ehdotettu valituksen luvanvaraisuus siis voi rajoittaa etenkin perustuslain 21 §:n 1 
momentissa turvattua oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn, sitä on arvioitava lähinnä oikeusturvan 
perusoikeussuojan ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Arvioinnin kohteena 
on tällöin ensinnäkin se, onko ehdotetulle luvanvaraisuudelle hyväksyttävät ja painavat perusteet. 
Ehdotusta on lisäksi arvioitava lähinnä siltä kannalta, täyttääkö se perusoikeuksien rajoittamisen 
edellytyksenä olevat täsmällisyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset sekä 
onko oikeusturva asianmukaisesti järjestetty (PeVM 25/1994 vp, 5). 

 
Luvanvaraistamisen perusteiden hyväksyttävyys 

 
Perusteena luvanvaraistaniiselle on esitetty lähinnä valitusten käsittelyn nopeuttamista. 
Perustuslakivaliokunta on yleisesti huomauttanut, että tällaisella - periaatteessa kaikkiin 
hallintolainkäyttöasioihin soveltuvalla - perusteella ei tule poiketa Suomen hallinto-oikeudelliseen 
oikeusturvajärjestelmään  pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-
oikeudelle (PeVL 19/2002 vp). Lisäksi perustuslakivaliokunta on lähtenyt siitä, että oikeudesta 
valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei tule poiketa kevyin perustein ja että 
valituslupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (esim. 
PeVL 37/2005 vp). 
 
Toisaalta valiokunta on korostanut sitäkin, että oikeusturvan kannalta on merkitystä myös asioiden 
käsittelyn joutuisuudella (PeVL 2/2006 vp). Korostus on aiheellinen, sillä myös  käsittely "ilman 
aiheetonta viivytystä" kuuluu perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvattuihin oikeusturvan 
takeisiin. Yksityisen asianosaisen kannalta valituksen käsittelyn pitkittyminen voi itse asiassa 
merkitä oikeusturvan heikentymistä. Lisäksi julkisen vallan velvollisuus edistää jokaisen oikeutta 
asuntoon (PL 19.4 §) puoltaa myös sitä, että rakentamisen luvanvaraisuuteen liittyvät hallinnolliset 
ja prosessuaaliset menettelyt eivät suhteettomasti pitkitä tämän oikeuden toteutumista. 
Rakennuslupien ja katusuunnitelmien käsittelyyn liittyy nykyään sellaisia ongelmallisia 
prosessuaalisia piirteitä, jotka perustelevat pyrkimystä nopeuttaa myös niihin kohdistuvien 
valitusten käsittelyä. 
Näin ollen esityksen tavoitteita voidaan pitää hyväksyttävinä ja painavan yhteiskunnallisen 
tarpeen vaatimina. 

 
Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus 

 
Valitusluvan kohteena olisivat tilanteet, joissa hallinto-oikeus ei ole muuttanut valituksen 
kohteena olevaa viranomaisten päätöstä.  Tällaista soveltamisalan määrittelyä voidaan sinänsä 
pitää riittävän täsmällisenä ja tarkkarajaisena. Tulkinnanvaraisina voidaan kuitenkin pitää tilanteita, 
joissa hallinto-oikeus on kumonnut viranomaisen päätöksen, koska päätöstä ei tällöin miltään osin 
sisällöllisesti muuteta. Ehdotettu sään-nösteksti merkitsisi, että myös  tällaisesta kumoavasta 
päätöksestä valittaminen edellyttäisi valituslupaa. Perusteluissa (s. 28) sen sijaan luvanvaraisuus 
rajoitetaan - hyvin perustein - vain tilanteisiin, joissa hallintoviranomaisen ja hallinto-oikeuden 
ratkaisut ovat samansisältöiset. Täsmällisyyden vuoksi säännöstekstiä olisi aiheellista tarkentaa 
esimerkiksi niin, että valittamisen luvanvaraisuus koskee hallinto-oikeuden päätöstä, "jolla ei ole 
kumottu tai muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaiseen päätöstä". 

 
Suhteellisuusvaatimus 

 



 

Suhteellisuusperiaate merkitsee oikeusturvaperusoikeuden yhteydessä muun muassa sitä, että 
merkitykseltään  vähäisemmissä asioissa oikeusturvaan kohdistuvat rajoitukset voivat olla 
helpommin toteutettavissa kuin tärkeissä ja olennaisissa asioissa. Valituslupaa voidaan siis 
edellyttää lähinnä sellaisissa vähäisissä asioissa, joissa muutoksenhakuoikeuden rajoittaminen ei 
muodostu ongelmalliseksi perustuslain oikeusturva-säännösten näkökulmasta. Tällaisia asioita 
ovat muun muassa asiat, joilla on vähän taloudellista merkitystä ja jotka ovat oikeudellisesti melko 
yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on jo vakiintunut (ks. PeVL 37/2005 vp). Vähäisinä ei sen 
sijaan yleensä voida  pitää asioita, joissa on kysymys esimerkiksi perusoikeuteen kohdistuvasta 
viranomaisen päätöksestä, jolla on taloudellisesti suuri merkitys ia/tai joka ei ole oikeudellisesti 
yksinkertainen. 
 
Arvioitaessa ehdotettua valituslupaa suhteellisuusvaatimuksen kannalta merkitystä on sillä, että 
rakennus- ja toimenpidelupa sekä katusuunnitelma käytännössä muotoavat konkreettisella tasolla 
sitä, minkä sisällön ja laajuuden kiinteistön omistusoikeus konkreettisessa tapauksessa saa. 
Päätöksillä on siten vaikutusta lähinnä omaisuudensuojan (PL 15 §) toteutumiseen. Lisäksi niillä 
voi olla taloudellisesti suuri merkitys useiden yksittäisten maanomistajien kannalta. Lupa-asioihin 
liittyvät oikeudelliset ongelmat eivät  välttämättä ole luonteeltaan teknisiä, vaan niihin voi sisältyä 
myös hankalampia oikeuskysymyksiä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa arvioidaan, että rakennuslupa-asiat ovat yleensä 
merkitykseltään vähäisempiä (s. 18), mutta toisaalla todetaan, että niillä saattaa olla huomattavaa 
taloudellista merkitystä (s. 33). Jälkimmäistä arviota voitaneen pitää realistisempana. Perusteluissa 
todetaan lisäksi, että oikeuskäytäntö rakennuslupien osalta on vakiintunutta, millä tarkoitettaneen 
sitä, että rakennuslupia ja katusuunnitelmia koskevat valitusasiat eivät olisi oikeudellisesti 
erityisen hankalia. Tätä arviota ei kuitenkaan perustella täsmällisemmin. 
Suhteellisuusvaatimuksen kannalta on merkitystä myös siliä, onko vaihtoehtoista, oi-
keusturvaperusoikeutta vähemmän tai ei lainkaan rajoittavaa keinoa nopeuttamistavoit-teen 
toteuttamiseksi. Tällaista vaihtoehtojen arviointia ei juurikaan sisälly hallituksen esitykseen. On 
kuitenkin ilmeistä, että valitusten käsittelyä voidaan nopeuttaa myös prosessuaalisin järjestelyin 
esimerkiksi tehostamalla ensi vaiheen oikaisumenettelyä sekä lausunto- ja kuulemismenettelyä ja 
kiinnittämällä tarkempaa huomiota prosessin-johtoon erityisesti hallinto-oikeuksissa. Myös 
tuomioistuinten oikeasuhtaisemmalla re-surssoinniila voidaan ilmeisesti nopeuttaa valitusten 
käsittelyä. 
 
Suhteellisuusperiaatteen kannalta on kuitenkin merkitystä myös perusoikeuteen tehtävän 
rajoituksen laajuudelle. Esityksen mukaan valitus olisi luvanvarainen vain, kun asia on ratkaistu 
samalla tavoin sekä hallintoviranomaisessa että hallinto-oikeudessa. Tällä tavoin rajoitetuissa 
tapauksissa valituksen luvanvaraisuuden ei voitane katsoa suhteettomasti rajoittavan 
oikeusturvan toteutumista, kun lisäksi otetaan huomioon, että valituslupa on hallintolainkäyttölain 
13 §:n 2 momentin mukaan myönnettävä oikeusturvan kannalta keskeisimmissä tilanteissa. 
 
Suhteellisuusvaatimuksen kannalta kokonaisuutena arvioituna voidaan yhteenvetona todeta, että 
valituslupajärjestelmän laajentamisen kohteena ovat asiaryhmät, joita ei yleensä voida pitää 
oikeusturvan kannalta merkitykseltään  vähäisinä. Lisäksi valitusten käsittelyä voidaan ilmeisesti 
nopeuttaa myös muilla tehokkailla keinoilla kuin ottamalla käyttöön valituslupajärjestelmä. 
Toisaalta lupajärjestelmän kohde on kuitenkin sillä tavoin rajoitettu, että valituksen 
luvanvaraisuus ei tässä tapauksessa sisällä suhteetonta oikeusturvan rajoitusta. 
 
Suhteellisuusvaatimukseen liittyy läheisesti perusoikeuden ydinalueen koskemattomuuden 
vaatimus. Tältä osin voidaan lähtökohtana pitää perustuslakivaliokunnan vakiintunutta kantaa, 
jonka mukaan valituksen luvanvaraisuus ei sinänsä ole perustuslain 21 §:n vastainen, vaikka se 
onkin hallintolainkäytössä poikkeuksellinen järjestely. Näin ollen valituslupajärjestelmän 
laajentamista rajattuun asiaryhmään ei voida sinänsä pitää ongelmallisena 
oikeusturvaperusoikeuden ydinalueen kannalta. 



 
 
Oikeusturvavaatimus 

 
Arvioitaessa ehdotusta muuten oikeusturvan kannalta on keskeinen merkitys sekä oikeusturvan 
saatavuudella että sen asianmukaisella toteutumisella. Oikeusturvan saatavuuden ja materiaalisen 
sisällön kannalta ehdotettu valittamisen luvanvaraisuus vaikuttaa myös perusoikeussuojaan, ja 
luvanvaraisuuden kohteena olevilla päätöksillä voi olla myös taloudellisesti olennaista merkitystä. 
Oikeusturvan kannalta on toisaalta keskeinen merkitys myös valitusluvan rajoittamisella 
tilanteisiin, joissa hallinto-oikeus ei ole muuttanut viranomaisen päätöstä.  Näihin 
oikeusturvanäkökohtiin verrattuna käsittelyn nopeuttaminen on painoarvoltaan vähäisempi, 
joskaan ei mitenkään merkityksetön tavoite. Myös  käsittely ilman aiheetonta viivytystä kuuluu 
osaltaan perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvattuihin oikeusturvan takeisiin, joskaan valituksen 
luvanvaraisuutta ei voida perustaa pelkästään siihen. 
Valituksen luvanvaraisuuden laajentamista koskevia ehdotuksia on viime aikoina tehty useita. Ne 
on yleensä kohdistettu verraten suppeaan asiaryhmään ja luvanvaraisuuden laajentamista on 
lähes yksinomaan perusteltu valitusten käsittelyn nopeuttamisella. Oikeusturvan takeiden 
kannalta olisi kuitenkin ilmeisen perusteltua, että hallintoviranomaisten päätökseen kohdistuvaa 
muutoksenhakujärjestelmää arvioitaisiin laajempana kokonaisuutena, monipuolisemmissa 
yhteyksissä ja hyvin valmisteltuna. Luvanvaraisuuden hallittu ja punnittu laajentaminen myös 
hallintolainkäyttöasioissa vaikuttaa täysin  välttämättömältä, jotta korkein hallinto-oikeus voi 
keskittyä sille kuuluvaan perustehtävään:  käyttämään ylintä tuomiovaltaa 
hallintolainkäyttöasioissa. Myös oikeusturvan viivytyksetön toteuttaminen voi edellyttää 
luvanvaraisuuden laajentamista. Oikeusturvaan keskeisesti vaikuttavia muutoksia ei kuitenkaan 
pitäisi toteuttaa yksittäisten, nopeasti laadittujen ja hyvin suppeasti perustelujen lakiesitysten 
perusteella. 

 
Kunnan jäsenen valitusoikeuden rajoittaminen (191 §:n 3 mom.) 

 
Valitusoikeutta vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta rajoitettaisiin 191 §:ään 
lisättävässä uudessa 3 momentissa siten, että kunnan jäsenellä tai sillä,  johon  päätös on 
kohdistettu, ei olisi valitusoikeutta tällaisesta asemakaavan muuttamispäätöksestä. Valitusoikeus 
olisi sen sijaan (edelleen) asianosaisella sekä niillä viranomaisilla ja järjestöillä, jotka mainitaan 
lain 191 §:n 1 ja 2 momentissa. 

 
Kunnan jäsenen valitusoikeus 

 
Ehdotettua valitusoikeuden rajoittamista on ensin arvioitava siltä kannalta, että jokaisella on sekä 
perustuslain 21 §:n 2 momentin että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan mukaan 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kun 
ehdotettu säännös nimenomaan takaa valitusoikeuden niille, joiden oikeuteen, etuun tai 
velvollisuuteen päätös  välittömästi vaikuttaa, se ei ole näiden säännösten edellyttämän 
oikeusturvan saatavuuden kannalta ongelmallinen. 
 
Kunnan jäsenen valitusoikeuden rajoittamista on arvioitava myös siltä kannalta, että jäsenen 
valitusoikeus liittyy perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon perinteisiin 
piirteisiin. Jäsenen valitusoikeus perustuu ajatukseen kunnasta jäsentensä muodostaman 
yhteisönä, mihin viittaa myös perustuslain 121 §:n ilmaus "kunnan asukkaiden itsehallinto". Jos 
kunnan jäsenen valitusoikeutta pyrittäisiin rajoittamaan olennaisesti ja laajasti, rajoittamista olisi 
arvioitava myös itsehallinnon takeiden kannalta. Nyt ehdotettava kunnan jäsenen valitusoikeuden 
rajoitus on kuitenkin suppea, koska se kohdistuu vain vaikutukseltaan vähäisiin asemakaavan 
muutoksiin. Siihen ei tämän vuoksi liity kunnallisen itsehallinnon suojaan vaikuttavia ongelmia. 
 
Kolmanneksi kunnan jäsenen valitusoikeutta on aiheellista arvioida myös siltä kannalta, että sillä 
on merkitystä toteutettaessa perustuslain 14 §:n 3 momentissa turvattua yksilön mahdollisuutta 



 

vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon ja 20 §:ssä turvattua mahdollisuutta vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (ks. myös PeVL 15/2004 vp). Valitusoikeudella voi 
o!!a merkitystä näiden, kunnan jäsenellekin kuuluvien oikeuksien reaalisuuden kannalta. 
Valtiosääntöoikeudellista ongelmaa ei kuitenkaan tässä tapauksessa synny, kun valitusoikeus on 
rajoitettu vain vaikutukseltaan vähäisiin asemakaavan muutoksiin ja kun asianomaisilla järjestöillä 
on joka tapauksessa valitusoikeus myös tällaisissa tilanteissa. 

 
Rajoituksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus 

 
Valitusoikeuden rajoittamisen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta uusi 3 momentti on 
viimeistelemätön, ja sen voisi mahdollisesti korvata säännöksellä, jossa pelkästään todetaan, että 
kunnan jäsenellä ei ole oikeutta valittaa vähäisestä asemakaavan muutoksesta. Ristiriitaisena ja 
tarpeettomia tulkintaongelmia aiheuttavana voidaan ensinnäkin pitää 1. virkkeen sisältämää 
rajoitusta, jonka mukaan sillä,  johon  päätös  on  välittömästi kohdistettu, ei olisi valitusoikeutta. 
Tällainen rajoitus ei ole ilman muuta ongelmaton perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta. 
Momentin 2. virkkeessä viitataan lisäksi "asemakaavan muutoksen" valitusoikeuteen, kun 
nähtävästi tarkoitetaan oikeutta valittaa tällaisesta asemakaavan muutoksesta. 
 
Ehdotetun rajoituksen käytännön merkitys voi jäädä suppeaksi, koska se saattaa aiheuttaa 
hallinto-oikeuksia kuormittavia tulkintaongelmia. Hallinto-oikeudet joutuisivat nimittäin 
käytännössä joka tapauksessa sisällöllisesti tutkimaan kunnan jäsenten mahdolliset valitukset 
siltä kannalta, onko asemakaavan muutos vähäinen vaikutukseltaan. 

 
Valitusoikeuden olennainen rajoitus voimassaolevassa laissa 

 
Kun 191 §:ään lisätään uusi 3 momentti, voimassa oleva 3 momentti siirtyy 4 momentiksi. Tähän 
säännökseen ei nyt hallituksen esityksessä ehdoteta muutosta, vaikka säännökseen sisältyy 
varsin ongelmalliseksi arvioitava valitusoikeuden rajoitus. Säännökseen sisältyvä valituskielto 
nimittäin merkitsee, että sillä, jonka omaisuudensuojaan perustuvaa oikeutta ja velvollisuutta 
hallinto-oikeuden päätös  välittömästi koskee, ei ole valitusoikeutta silloinkaan, kun hallinto-
oikeuden päätös on kiinteistön omistajan kannalta olennaisen kielteinen tai rajoittava. Vaikka tätä 
säännöstä on sovellettu oikeuskäytännössä (KHO 2003:102), olisi vahvoja perusteita erikseen 
arvioida ja selvittää säännöksen sopeutuminen omaisuuden suojaan ja oikeusturvan perusteisiin. 

 
Julkipanoa koskeva sääntely (198 §:n 2 momentti) 

 
Säännökseen ei nyt ehdoteta olennaisia sisällöllisiä muutoksia. Julkipanoa koskevan sääntelyn 
ylimalkaisuuteen ja tulkinnanvaraisuuteen on kuitenkin kiinnitetty huomiota 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 5/2005 vp. Valiokunta ei ole pitänyt ehdo-
tetunkaltaista sääntelyä aivan asianmukaisena perustuslain 21 §:n mukaisen oikeus-
turvavaatimuksen eikä lakitasoisen sääntelyn täsmällisyysvaatimusten osalta. Keskeinen ongelma 
on, että sääntely julkipanon jälkeen annettavasta päätöksestä ei osoita, milloin päätös, josta 
muutoksenhakuaika alkaa, on annettu. Julkipanomenettely määräytyy lisäksi pelkästään 
asetuksen (maankäyttö- ja rakennusasetuksen 97 §:n) tasoisen säännöksen perusteella. 
 
Tässäkin tapauksessa julkipanomenettelystä ja sen tiedoksiannosta olisi - erityisesti päätösten 
olennaisen merkityksen ja niihin kohdistuvien oikeusturvanäkökohtien vuoksi 

- asiallista ottaa säännökset lakiin esimerkiksi hallintolain säännösten mukaisesti, jolloin sääntelyä 
voidaan täsmentää lain tasolla. 
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vp maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

 
 
 
 

Esityksen perusteluihin sisältyy jakso ehdotuksen suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä. 

Jaksossa todetaan ehdotuksella olevan liittymäkohtia kuntien itsehallintoon, oikeusturvaan, omaisuuden 

suojaan ja kansalaisten oikeuteen vaikuttaa elinympäristöään koskevan päätöksentekoon. Tällaisia 

liittymäkohtia voidaan ehdotuksessa havaita, mutta nähdäkseni vain oikeusturvaa, tai tarkemmin sanottuna 

oikeudenkäyttöön liittyviä yksilön oikeuksia koskevat järjestelyt vaativat tässä erillistä tarkastelua. Rajoitun 

seuraavassa ensi sijassa vain oikeusturvaa koskeviin kysymyksiin. 
 
 
 
 
 

Oikeusturvan kannalta huomiota vaativia kohtia ehdotuksessa ovat 188 §:n uudessa 5 momentissa ja 190 

§:n uudessa 4 momentissa olevat kiellot hakea muutosta valittamalla, 190 §:n uudessa 3 momentissa oleva 

valitusmahdollisuuden sitominen KHO:n antamaan valituslupaan ja 191 §:n uudessa 3 momentissa oleva 

valittamaan oikeutettujen piirin rajoittaminen. Ensiksi mainituissa säännöksissä on kysymys oikeudesta 

hakea muutosta ratkaisuun, jonka tuomioistuin on antanut sille tehdyn muutoksenhaun johdosta, viimeksi 

mainitussa taas on kysymys kunnan jäsenyyteen perustuvan valitusoikeuden poistamisesta tietyissä 

tapauksissa. Käsittelen aluksi ensiksi mainittuja säännöksiä. 
 

Oikeusturvaa koskevan PL 21 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.    

Säännöksen 2 momentin mukaan    lailla turvataan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon 

takeet, joista erikseen mainitaan mm. oikeus hakea muutosta. Ehdotuksen 188 §:n ja 190 §:n säännöksessä 

on kysymys ensi sijassa juuri tästä oikeudesta (erotuksena PL 21 §:n momentissa tarkoitetusta oikeudesta 



 
saada oikeuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi). Perustuslain 21 §:ää vastaavaa lainkohtaa 

vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa säädettäessä todettiin hallituksen esityksessä, että säännökseen 

otettu takeiden (osa-alueiden) luettelo ei estä säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia (HE 309/93 vp, s. 74). 

Perustuslakivaliokunta on useissa tulkintaratkaisuissaan ottanut kantaa tämän oikeuden sisältöön /oikeuden 

rajoitusmahdollisuuksiin (ks. ainakin PeVL 37/05 vp, s. 4 ja siinä mainitut aikaisemmat kannanotot). 

Kannanotoissaan valiokunta on lähtenyt siitä, että valituslupajärjestelmä ( siis mahdollisuus valittaa 

tuomioistuimen antamasta päätöksestä vain jos valitusinstanssina oleva ylempi tuomioistuin antaa siihen 

luvan) ei sinänsä ole PL 21 §:n vastainen. Valiokunta on kuitenkin samalla todennut, että 

valituslupajärjestelmä on hallintolainkäytössä poikkeuksellinen järjestely , että lupajärjestelmän 

laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi ja ettei hallinto-oikeudellisen 

oikeusturvajärjestelmän pääsääntönä meillä olevasta oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 

tule kevein perustein poiketa. 
 

Lakiehdotuksen 188 §:n uudessa 5 momentissa ja 190 §:n uudessa 4 momentissa ei ole kysymys 

valituslupavaatimuksen muodossa tapahtuvasta muutoksenhakuoikeuden rajoittamisesta, vaan siitä , että 

mahdollisuus hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätöksestä suljetaan pois siltä osin kuin asia 

on ratkaisu jo aikaisemmissa lainvoiman saaneissa ("ylemmänasteisissa") kaavaratkaisuissa (ts. 

asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei saa valittaa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa jo 

ratkaistuilta osin ja rakennussuunnitelmaa ja katusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa 

lainvoimaisessa asemakaavassa jo ratkaistuilta osin). Pyrkimyksenä on vähentää valitusasioiden määrää ja 

lyhentää valitusmenettelyistä aiheutuvia lykkääntymisiä poistamalla mahdollisuus valittaa tosiasiassa 

samoista kysymyksistä kahteen eri otteeseen. Rajoituksen hyväksyttävyyttä perustellaan esityksessä osaksi 

sillä, että oikeussuojakeinot ovat jo kertaalleen olleet asianosaisten käytettävissä aikaisempien kaavaa 

koskevien päätösten yhteydessä ja että asianosaisilla on joka tapauksessa mahdollisuus saattaa myös ko. 

myöhempi viranomaisratkaisu tuomioistuimen (hallinto-oikeuden) käsiteltäväksi. 

Jos voidaan lähteä siitä, että säännösmuotoilut - ja säännöksille esitetyt perustelut - ovat tässä riittävän 

kattavia ja täsmällisiä turvaamaan sen, että valitusmahdollisuuden ulkopuolelle todella jäävät vain asiat , 

jotka on jo aikaisemmissa kaavapäätöksissä lainvoimaisesti ratkaistu, on mielestäni mahdollista katsoa, että 

ehdotettu järjestely on sopusoinnussa PL 21 §:n vaatimusten kanssa. Minulla ei ole riittävää kentän 

tuntemusta, voidakseni arvioida kuinka säännöstekstin "siltä osin kuin asia on ratkaistu"-kriteeri 

perusteluineen tulee tältä kannalta arvioiden toimimaan käytännössä. Säännöksen tulkinnassa lopullinen 

ratkaisu sinänsä kuuluu, kuten perusteluissakin todetaan (s. 28,1), korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Säännöksen soveltamisalan kannalta on perusteluissa oleva maininta (s. 28.1, ylhäällä), jonka mukaan 

soveltamisalaan " voidaan ottaa" myös aikaisemmin laaditut oikeusvaikutteiset yleiskaavat, muotoilultaan 

epäasianmukainen. Perustelut eivät tällaisessa asiassa voi olla "voidaan"- henkisiä (nähtävästi on tarkoitettu: 

kuuluu soveltamisalaan). 
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Valituslupaa koskeva säännös 190 §:n uudessa 3 momentissa poikkeaa selvästi edellä mainitusta 

rajoituksesta. Mahdollisuutta hakea muutosta valittamalla ei ole suljettu pois, mutta valittaminen (valituksen 

saaminen asiallisesti käsiteltäväksi) on tehty riippuvaksi korkeimman hallinto-oikeuden myöntämästä 

valitusluvasta. Perustuslakivaliokunta on käytännössään lähtenyt siitä, että valituslupajärjestelmän 

laajentamiseen hallinto-oikeudellisessa lainkäytössä tulee suhtautua pidättyvästi. Onko tässä PL 21 §:n 

kannalta riittävän painavina pidettäviä syitä siihen , että säännöksessä tarkoitetuissa tilanteissa/asioissa 

siirryttäisiin valituslupajärjestelmään, jää viime kädessä perustuslakivaliokunnan harkintaan. 
 

Omissa arvioissani en ole oikein vakuuttunut siitä, että säännöksen osoittamassa laajuudessa olisi 

perusteltua siirtyä järjestelyyn, jossa mahdollisuus kahden tuomioistuintason käsittelyyn ja sitä kautta 

saatavaan oikeusturvaan jäisi riippuvaiseksi viime kädessä hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa 

osoitetuista kriteereistä valitusluvan myöntämiselle (oikeuskäytännön yhtenäisyyteen liittyvä prejudikaatti-

intressi, tapahtunut ilmeinen virhe, muu painava syy). Säännöksessä ei nyt ole mitään muutoksenhaun 

alaisen päätöksen vähäiseen merkitykseen (tms.) kytkettyä säännöksen soveltamisalan rajoitusta. Mielestäni 

ei ole lähtökohtana mitenkään selvää, että asianosaisen oikeusturvan tarve esimerkiksi rakennuslupaa 

koskevissa asioissa on aina tullut riittävästi tyydytetyksi jo silloin, kun hallinto-oikeus päätöksessään 

katsoo, että viranomaisen päätöstä ei ole aihetta muuttaa. En tunne alaa , mutta luulen , että esim. 

rakennuslupaa koskevissa asioissa voi olla tilanteita, joissa on esillä niin suuria intressejä yhdistyneenä sillä 

tavoin vakiintumattomiin oikeudellisiin arvioihin, että KHO:n asiaratkaisun saaminen muulloinkin kuin 

hallintolainkäyttölain 13,2 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa on asianosaisen kannalta tarpeen. 
 

Ehdotuksen 191 §:n uudessa 3 momentissa suljetaan pois kunnan jäsenyyteen perustuva valitusoikeus 

vaikutukseltaan vähäisestä muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta. Minusta PL 21 §:n 

säännöksistä ei aiheudu estettä tällaisen rajoituksen säätämiselle. 
 

Periaatteellisesti merkittävin syy on siinä, että PL 21 §:n säännös - tässä asiallisesti sen 1 momentti - koskee 

yksilön oikeusturvaa, hänen oikeuttaan saada "asiansa" käsitellyksi asianmukaisesti mm. tuomioistuimessa 

ja hänen oikeuttaan saada "oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan" koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Myös perusoikeuksien muodostaman kokonaisuuden kannalta on ilmeistä, että kysymys tässäkin on juuri 

yksilön omien etujen suojasta. Kunnan jäsenellä juuri jäsenyyden perusteella kuntalain 92 §:n mukaan oleva 

valitusoikeus ei ole lähtökohtaisesti yksilön omien etujen suojaa palveleva oikeus (niitä turvaa 

valitusoikeus, joka saman 92 §:n mukaan on jokaisella, "johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen , 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa"), vaan kunnan jäsenillä kunnan elinten toiminnan 

valvontaa varten oleva oikeus. Tämä oikeus voidaan ainakin taustaltaan kyllä liittää perustuslakiin, mutta 



 
lähinnä vain PL 121 §:ssä tarkoitetun "kutinan asukkaiden itsehallinnon" ja PL 2,2 §:ssä tarkoitetun yksilön 

osallistumisoikeuden (osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen ) muodossa. 

Se ei kuitenkaan ole sellainen "jokaisella" oleva oikeus, jota PL 21 §:ssä tarkoitetaan. 
 

Ehdotuksen perustuslainmukaisuutta tukee tässä tavallaan myös se, että kunnan jäsenyyteen perustuva 

muutoksenhakuoikeus on tässä suljettu pois vain vaikutukseltaan vähäisten kaavan muutospäätösten osalta. 

Pienenä, lähinnä säätelyn tarkkuutta koskevana kysymyksenä voisi vielä mainita edellä juuri viitatun 

"vaikutukseltaan vähäisestä" -kriteerin (191 uusi 3 mom.). Kun kysymys on valittamiseen oikeutettujen 

piiriä koskevasta säätelystä, ei säätelyssä merkittävä kriteeri saisi olla kovin tulkinnanvarainen. 

Perusteluissa (s. 29,11) on tämän vähäisyyden merkitystä pyritty valaisemaan viittaamalla siihen erotteluun, 

joka maankäyttö-ja rakennusasetuksessa on tehty velvollisuudessa pitää julkisesti nähtävänä 

vaikutukseltaan vähäisiän asemakaavamuutoksia ja toisaalta muita asemakaavamuutoksia (A 27,1 §). Tämä 

kytkentä ei vaikuta oikein asianmukaiselta. Kyseinen asetuksenkohta koskee aivan muuta - ja kaliiberiltaan 

muunlaista - asiaa kuin muutoksenhakuoikeuden järjestelyä. Tällaisen asetuksensäännöksen olemassaoloja 

säännöksen täytäntöönpanossa muodostunut käytäntö ei edes välillisesti voi merkitä ehdotetun 191,3 §:n 

säännöksen soveltamisohjetta, jonkinlaista piilossa toteutuvaa tuon uuden säännöksen sisällön 

tarkentamista. 
4.10.2006 Pekka Hallberg 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2006 vp) 
 
 
 

1. Yleisiä lähtökohtia 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Tuo laki tuli 
pääosin voimaan vuoden 2000 alustaja korvasi aikaisemman rakennuslain (370/1958) siihen tehtyine 
lukuisine muutoksineen. Kokonaisuudistuksessa yksinkertaistettiin kaavajärjestelmää ja rakentamisen 
ohjausta, korostettiin kuntien päätöksentekoa ja vähennettiin valtion valvontaa poistamalla alistusme-nettely 
kuntien hyväksymistä kaavoista. Muutoksenhaku ohjattiin alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 
 
Vaikka uusi laki oli huolellisen valmistelun tulos, sen soveltaminen on aiheuttanut alkuvaiheessa eräitä 
tulkintakysymyksiä ja lainkäyttö on nyt vähitellen vakiintumassa. Lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä 
korostettiin erityisesti sitä, että hallinto-oikeuksien edellytyksiä arvioida kaavoille asetettavia 
sisältövaatimuksia tuli vahvistaa (YmVM 6/1998 vp). Samoin korostettiin korkeimman hallinto-oikeuden 
(KHO) valvonta- ja koulutusvastuuta. Näihin asioihin onkin käytännössä kiinnitetty erityistä huomiota 
käynnistämällä KHO:n tutkimustoimintaa (tutkimusjulkaisu n:o 5 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista 
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kaava-asioista) sekä pyrkimällä jouduttamaan erityisesti asemakaava-asioiden käsittelyä 
(Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2005). 
 
Tarkasteltava hallituksen esitys (HE 81/2006 vp) perustuu ns. tonttitarjontatyöryhmän esitykseen, jossa on 
tarkasteltu erityisesti kaava-ja lupa-asioiden käsittelyn jouduttamista. Esitykseen sisältyy ehdotuksia 
alueiden käytön suunnittelun (5 §), kaavoituskatsauksen (7 §), asemakaavan laatimistarpeen ja 
vuorovaikutuksen (51 ja 62 §), viranomaisneuvottelun (66 §), kehittämisalueiden nimeämisen (110-112 §) 
ja päätösten tiedoksi antamisen (198 §) kehittämiseksi. Näiden luonteeltaan käytännöllisten uudistusten 
osalta ei ole huomautettavaa. Ne lisäävät vuorovaikutusta ja tiedon saantia kaavoituksen valmistelussa ja 
rakentamistoimenpiteisiin ryhdyttäessä, eikä niihin liity perustuslain tarkastelun kannalta olennaisia 
kysymyksiä. Siten lakiesityksessä on monia myönteisiä uudistusehdotuksia. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös eräitä muutoksenhakurajoituksia (188, 190,191 §). Näiltä osin ei 
ole riittävästi selvitetty ehdotettujen muutosten soveltamisen toiminnallisia edellytyksiä, mihin tässä 
lausunnossa seuraavassa on tarkoitus, mahdollisimman rakentavassa sävyssä keskittyä. 
 
 

2. Muutoksenhakurajoitusten perustelemisesta 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetut muutoksenhakurajoitukset eivät kohdistu suuriin asiaryhmiin, mutta ne 
merkitsevät poikkeamista nykyjärjestelmän perusteista. Siten ehdotuksella on liittymäkohtia, kuten 
hallituksen esityksessä (s. 32) todetaan, kuntien itsehallintoon, oikeusturvaan, omaisuuden suojaan ja 
perustuslain ympäristösäännökseen. Kysymys ei ole niinkään säätämisjärjestyksestä kuin ehdotusten 
yleisestä sopeutumisesta muutoksenhakujärjestelmän toimivuuteen. Perustuslakivaliokunnalle on siis syytä 
esittää myös lainsäädännön laatuun liittyviä näkökohtia. 

 

Esityksessä luonnehditaan ehdotettuja muutoksia vähäisiksi ja esitetään tavoitteeksi rajoittaa kaksinkertaista 
valittamista samassa asiassa ja vähentää valitusten asemakaavojen ja hankkeiden toteuttamista viivästyttävää 
vaikutusta. Hallituksen esityksessä on perusteltu muutoksenhakurajoituksia sillä, että "kun sekä yleiskaavaan että 
asemakaavaan on kuulunut valmistelunaikainen osallisten kuuleminen sekä hyväksymispäätöksestä 
muutoksenhakuoikeus, ei näissä kaavoissa lainvoimaisesti ratkaistujen asioiden riitauttaminen uudelleen 
kaavoituksessa, rakennusluvassa taikka katusuunnitelmassa ole oikeusturvan kannalta tarpeen" (s. 32). Samoin on 
katsottu, että ehdotus ei rajoita oikeutta vaikuttaa elinympäristöön koskevaan päätökseentekoon taikka omaisuuden 
suojaan. 
 
Kunnallisvalituksen perusteisiin on ehdotettu muutosta, jonka mukaisesti rajoitettaisiin niiden kunnan jäsenten 
valitusoikeutta, joiden etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen vähäinen asemakaavan muutos ei välittömästi 
vaikuttaisi. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun kunnan jäseniä asetetaan eri asemaan kunnallisvalituksen 
käyttöedellytysten suhteen, minkä vuoksi tämäkin ehdotus edellyttää tarkastelua. 
 
 

3. Muutoksenhaun rajoittaminen asemakaavan hyväksymispäätöksestä (188 §:n 5 momentti) ja 
rakennuslupia ja katusuunnitelmia koskeva valituskielto (190 §:n 3 momentti) 
 
Ehdotetun 188 §:n 5 momentin mukaisesti asemakaavan hyväksymistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa. Ehdotus ei koske ranta-asemakaavaa. 
 
Ehdotuksen perusteluissa (s. 27) todetaan tosin lähtökohtana, että yleiskaavassa ja asemakaavassa ratkaistaan 
niiden tarkkuustaso huomioon ottaen erilaisia asioita ja että yleiskaavan ratkaisut tarkentuvat asemakaavassa. 
Säännöksen soveltamisvaikeuksia on ennakoitu jo hallituksen esityksessä seuraavasti: 

 



 
"Esimerkiksi yleiskaavassa asuntoalueeksi osoitetulle alueelle laaditusta asemakaavasta ei saisi 
valittaa sillä perusteella, että alueelle kaavoitetaan asumista, sen sijaan valitus voi kohdistua 
asuntorakentamisen tehokkuuteen, rakennusten tarkkaan sijoitukseen, kerroslukuun, katujen tai 
lähipuistojen sijoitukseen, joita ei ole lopullisesti ratkaistu yleiskaavassa" (s. 27). 

 
Siten ehdotuksen perusteluista ilmenee, että muutoksenhakurajoitus koskisi lähinnä valitusperusteita, kun yleis-ja 
asemakaavassa lähtökohtaisesti suunnitellaan asioita eri tarkkuustasolla. Esitys lähteekin siitä, että kysymyksessä 
olisi vain "viesti siitä, että kunnan ja muiden osapuolten on voitava luottaa yleiskaavassa tehtyihin ratkaisuihin eikä 
niitä enää voisi uudelleen riitauttaa" (s. 27). Ehdotuksesta voidaan esittää näkökohtia, joilla on merkitystä 
oikeusturvatarkastelun kannalta: 

1) ehdotuksessa ei ole riittävästi huomioitu yleiskaavan ja asemakaavan maankäyttö-ja rakennuslain 
35, 39,42 ja 54 §:n säännöksissä järjestettyä toiminnallista suhdetta. Yleiskaava on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa (42 §). Vastaavasti asemakaavaa laadittaessa on otettava 
huomioon oikeusvaikutteinen yleiskaava (54 §) ja täytettävä myös lukuisat muut laissa asetetut 
sisällölliset edellytykset. Muutoksenhakurajoitus lisää yleiskaavan ohjausvaikutusta ja saattaa tätä 
kautta välillisesti vaikuttaa mm. maanomistajien asemaan. Maankäytön suunnittelu liittyy myös 
maanomistuksen käyttöedellytyksiin. 

2) Asetelma ilmenee myös siitä hallituksen esityksen lähtökohdasta (s. 28), että "alueelle myöhemmin 
muuttaneiden tai maanomistajiksi tulleiden osalta ehdotettu muutos korostaa yleiskaavaan 
tutustumisen tärkeyttä arvioitaessa alueen ominaisuuksia ja tulevia maankäytön muutoksia" (s. 28). 
Oikeusturvan painopiste siirtyisi näin yleiskaavallisen suunnittelun tasolle. Tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä huomiota myös lain 36   §:n velvoitteeseen huolehtia yleiskaavan pitämisestä ajan 
tasalla. 

3) Uudistuksen soveltamisalaan ehdotetaan otettavaksi myös aikaisemmin laaditut, oikeusvaikutteiset 
yleiskaavat, vaikka nyt ehdotettava rajoitus ei ole ollut tiedossa näitä kaavoja aikanaan käsiteltäessä. 
Ehdotusta on perusteltu säännöksen suppealla soveltamisalalla (s. 28) eikä ole kiinnitetty huomiota 
oikeusturvan periaatteellisiin kysymyksiin. 
 
4) Muutosehdotuksen toiminnalliset ongelmat heijastuvat valitusosoitusten antamiseen. Hallituksen 
esityksen mukaan valitusosoitus sisältäisi vain viittauksen lainsäännökseen. Tämä ei täytä 
valitusosoitusten tarkkuuden vaatimuksia, joista on yleisesti säädetty hallintolainkäyttölaissa. 

 
Edellä on puututtu lähinnä ehdotetun muutoksenhakuoikeuden toiminnallisiin ongelmiin. Tavoiteltua 
valitusasioiden käsittelyn nopeutumista KHO:ssa ei voida ennakoida. Uudet tulkintaongelmat saattavat päinvastoin 
hidastaa lainkäyttöä. Nykyisin asemakaavoja, joista valitetaan hallinto-oikeuksiin, on alle 10 prosenttia. KHO:ssa 
on 3-4 prosenttia asemakaavoista. Näissä harvoin valitus on yleiskaavallisen maankäyttöratkaisun pohjalta. 
 
Pyrkimys kytkeä yleiskaava ja asemakaava muutoksenhakutarpeen osalta toisiinsa ei ole uusi asia. Omalta osaltani 
olen antanut 19.10.1989 perustuslakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi rakennuslain 
muuttamisesta (HE 103/1989 vp) 

 
Tuossa hallituksen esityksessä ehdotettiin rakennuslain 139 §:n 3 momentin muuttamista siten, että 
muutosta ei saa hakea ympäristöministeriön tai lääninhallituksen päätökseen, jolla on hylätty valitus 
asema- tai rakennuskaavasta sellaisella yleiskaava-alueella, jolla asema- ja rakennuskaavoja ei ole 
alistettava vahvistettavaksi. 
 
Tämä lainmuutos (696/1990) oli delegointiyleiskaavan poikkeusjärjestelmä. Se poikkeaa 
tarkasteltavasta ehdotuksesta ja oli jopa asteen selvempi. Tuolloin oli kysymys kunnan pyynnöstä 
yleiskaavan vahvistamispäätöksessä määrätä, ettei yleiskaava-alueen asemakaavoja tarvinnut alistaa 
vahvistettavaksi. Perustuslakivaliokunta (PeVL 14/1989 vp) katsoi, että muutoksenhaun rajoittamista 
ehdotetulla tavalla ei ollut perusteltu vakuuttavasti ja että rajoitukset soveltuivat huonosti 
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oikeussuojajärjestelmäämme. Valiokunta arvioi ehdotusta myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 
artiklan kannalta ja edellytti säännösehdotusta eräiltä osin muutettavaksi. 

 
Lakiehdotuksen 190 §:n 3 momentissa säädettäisiin valituskielto sellaisesta rakennuslupaa ja katusuunnitelmaa 
koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä tai sen kohdasta, joka asiallisesti on ratkaistu jo asemakaavassa. Tältäkin 
osin valituskiellon merkitys rajoittuu lähinnä valitusperusteisiin, kun rakennuslupa-asiassa on usein kysymys 
monesta muustakin asiasta. Katusuunnitelmaa koskevia asioita KHO:ssa vuosittain ratkaistaan kymmenkunta. 
Siten ehdotuksen käytännön merkitys on vähäinen, minkä vuoksi uuden järjestelmän omaksumista voidaan hyvin 
perustein arvostella. 
 
 

4. Valitusoikeuden ulottuvuus asemakaava-asioissa (191 §:n 3 momentti) 
 
Lakiehdotuksen 191 §:n 3 momentin mukaisesti poiketen siitä, mitä valitusoikeudesta kuntalain 92 §:ssä säädetään, 
vaikutukseltaan vähäisestä muun asemakaavan kuin rantaviiva-asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on niillä, 
joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
 
Vaikutukseltaan vähäisenä asemakaavamuutoksena pidettäisiin hallituksen esityksen mukaan (s. 29) pienialaista 
muutosta, jolla ei ole yleistä merkitystä kuntalaisten kannalta. Vaikutukseltaan vähäisistä muutoksista on 
perusteluissa esimerkkejä, kuten kortteleiden sisäiset järjestelyt. Toisaalta on useita esimerkkejä sellaisista 
muutoksista, kuten käyttötarkoituksen muutokset, puistojen supistaminen, rakennusoikeuden nostaminen (s. 29), 
joita ei voitaisi pitää vähäisinä. Nämä perustelut jo osoittavat, miten vaikeata on ennalta määrittää vaikutukseltaan 
vähäisiä asemakaavan muutoksia. 

 
Periaatteellinen kysymys liittyy siihen, että tämä on ensimmäinen kerta, kun kunnan jäsenten valitusoikeudesta 
säädetään kuntalain 92 §:n perussäännöksestä poikkeavasti. Kunnallisvalituksella on periaatteellisesti erilainen 
historiallinen tausta kuin hallintovalituksella. 
 

Kunnallisvalitus on paitsi oikeusturvakeino myös kunnan jäsenten kontrollikeino kunnallisten viranomaisten 
päätöksistä. Kysymystä siitä, missä määrin kunnallisvalitus kytkeytyy kunnallisen itsehallinnon perusteisiin, ei ole 
syytä tässä enemmälti tarkastella. Viittaan vain ratkaisuun KHO 1979 12, jossa erään asetuksen 
muutoksenhakujärjestelyä pidettiin kunnallisvalituksen perusteiden vastaisena ja korostettiin vähintäinkin 
tarkkarajaista lainsäädäntöä säädettäessä kuntalaisten valitusoikeudesta. 
 
 

5. Valituslupajärjestelmä rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevissa asioissa (190 §:n 
2 momentti) 
 
Lakiehdotus tarkoittaa valitusluvan käyttöön ottamista valitettaessa KHO:een sellaisesta päätöksestä 
rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevissa asioissa, jolla ei ole muutettu valituksen kohteena 
ollutta viranomaisen päätöstä tai sen ehtoja. 
 
Vaikka valituslupajärjestelmää on tällä tavoin ehdotettu rajattavaksi suhteellisen kapealle alueelle ja koskemaan 
arvioiden mukaisesti noin 100 asiaa vuodessa, on syytä tässäkin viitata perustuslakivaliokunnan vahvistamiin 
lähtökohtiin, ettei hallinto-oikeudelliseen oikeustur/ajärjestelmäämme kuuluvasta pääsäännöstä saada hakea 
muutosta myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa tule kevyin perustein poiketa (PeVL 19/2002 vp s. 4, PeVL 
4/2005 vp s. 3). Siten on syytä kysyä, onko ehdotuksella saavutettavissa hyötyä oikeusturvan toimivuuden kannalta. 
Ainakaan oikeusturvan joutuisuuden kannalta uudistuksella ei ole merkitystä. 
 
Periaatteellinen näkökohta on, että ympäristöasioissa harvoin on kysymys ennakkopäätösperusteesta 
rakennuspaikkojen laadun, ympäristövaikutusten tai muun paikallisia olosuhteita koskevien tosiseikkojen 
arvioinnin kannalta. Ennakkopäätösperuste voi liittyä yleisemmin menettelytapoja ja toimivaltaa sekä lainkohtien 



 

yleisiä soveltamisedellytyksiä koskeviin kysymyksiin, joiden lukumääräinen osuus on kuitenkin selvästi 
vähäisempi. Niiden pitäisi muutenkin olla lainsäädännöllä hoidettavia. 
 
 

5. Loppupäätelmiä 
 
Hallituksen esitys vuorovaikutusta, tiedonsaantia ja rakennustöiden ennakointia koskevilta osin on perusteltu eikä 
siihen ole huomautettavaa. Ehdotettuja muutoksenhakua koskevia rajoituksia olisi sitä vastoin huolellisesti 
harkittava. Moniin kysymyksiin kaivattaisiin perustuslakivaliokunnan linjauksia, niin että 
muutoksenhakujärjestelmäämme ei hallitsemattomasti tulisi sellaisia muutoksia, joiden toimivuutta ei ole riittävästi 
selvitetty. Maankäytön suunnittelua ja rakentamista koskevien asioiden joutuisa ja oikeusturvan kannalta perusteltu 
käsittely on yhteinen tavoite. 

 
Ari Ekroos 
Talousoikeuden professori 
Teknillinen korkeakoulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUSKUNNAN 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ  EDUSKUNNALLE 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA (81/2006 vp) 
 

Hallituksen esitys (HE 81/2006) Eduskunnalle laiksi maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) muuttamisesta 

sisältää eräitä lähinnä kaavoitusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevia ehdotuksia, joilla pyritään 

nopeuttamaan menettelyjä ja  näin  välillisesti vaikuttamaan rakennusmaan saatavuuteen. Ehdotuksilla ei 

pyritä muuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmän perusteita, vaan ne ovat pieniä ja niiden 

kokonaisvaikutuskin jäänee suhteellisen vähäiseksi. 
 

Ehdotettujen muutosten suunta on siis sinänsä pääosin oikea, mutta lainsäädäntötek-nisesti parempaan ja 

informatiivisempaan lopputulokseen kuitenkin päästäisiin lainsäädännön kokonaisuudistuksella, jossa 

järjestelmää tarkasteltaisiin laajempana kokonaisuutena ottaen huomioon myös muut, yleisemmät hallinto-

oikeudelliset ja hallintolainkäyttöä koskevat näkökohdat. 
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Seuraavassa muutosehdotuksia tarkastellaan ensinnä lyhyesti perustuslain 15 ja 20 näkökulmasta ja sitten 

hieman yksityiskohtaisemmin perustuslain 2 ja 21 §:n kannalta. 
 
 
 
 
1. Omaisuudensuoja ja vaikuttamismahdollisuus päätöksentekoon 
 

Omaisuudensuojan (PL 15 §) näkökulmasta esitys ei sisällä sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat perustuslain 

kannalta ongelmallisia. Kaavoitusmenettelyä ja kehittämisalueita koskevat muutokset eivät  näytä 

vaikuttavan maanomistajien oikeusasemaan. Sen sijaan muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskevilla 

säännösehdotuksilla (erityisesti ehdotuksen 188 § ja 190 §) on vaikutusta myös maanomistajan kannalta, 

mutta muutoksia ei voida pitää tästä näkökulmasta erityisen merkittävinä. Maanomistajan oikeusaseman 

näkökulmasta 51 §:ään ehdotettua muutosta voidaan pitää jopa positiivisena, kun säännöksen, joka on nyt 

äärimmäisen joustava, ehdotetaan lisättäväksi "erityisesti asuntotuotannon tarve". Säännös muuttuisi näin 

hieman tarkemmaksi ja kunnan - nykyisin lähes rajaton - päätösvalta asemakaavan laatimistarpeen osalta 

pieneltä osin kaventuisi. 
 
 
 

Ympäristöperusoikeussäännöksen (PL 20 §) ja sen 2 momentissa olevan vaikuttamismahdollisuuden, jonka 

osalta Suomea velvoittaa myös Arhusin sopimus (SopS 121/2004), kannalta esityksessä on eräitä 

ongelmallisempia säännösehdotuksia. Näistä 188, 190, 191 §:t koskevat muutoksenhaun rajoittamista ja 198 

§ päätöksen tiedoksi antamista. Kun maankäyttö-ja rakennuslain järjestelmä kuitenkin muutosten jälkeenkin 

tulisi sisältämään mahdollisuuden saattaa asia ainakin kerran hallintotuomioistuimen tutkittavaksi, ei 

muutoksenhaun rajoittamista voida pitää ainakaan perustuslain 20 §:n taikka Arhusin sopimuksen kannalta 

sellaisena, että perusoikeuden toteutuminen vaarantuisi. Hallinto-oikeuden päätösten osalta siirtyminen 

päätösten tiedoksiantamiseen julkipanon jälkeen, vaikuttaa vähäisessä määrin muutoksenhakijan 

oikeusasemaan heikentävästi, kun tälle ei enää lähetettäisi päätöstä saantitodistuksin, mutta ehdotus myös 

merkittävästi selkeyttää valitusajan alkamisajankohtaa, eikä ehdotus ole perusoikeuden toteutumisen 

kannalta merkittävä. 
 
 
 
 
2. Lailla säätäminen: ehdotuksen 62, 1 9 0 j a 191 §:t 
 

Ehdotuksen 62 §:llä pyritään korjaamaan maankäyttö-ja rakennuslakia asetuksenan-tovaltuutusten osalta, 

kun voimassa olevassa laissa ei ole nimenomaista säännöstä siitä, että asetuksella voitaisiin säätää 

vuorovaikutusmenettelyistä tarkemmin. Kun maankäyttö- ja rakennuslaki on säädetty ennen voimassa 

olevan perustuslain säätämistä, ovat eräät sen säännökset nykyhetkisen käsityksen mukaan erittäin 



 

ongelmallisia perustuslain näkökulmasta. Tästä näkökulmasta ehkä ongelmallisimmat maankäyttö- ja 

rakennuslain säännökset koskevat kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta, josta säädetään lain 8 luvussa 

(62-67 §:t). Itse laissa on tosiasiassa - laskutavasta riippuen - vain kuusi tai seitsemän nimenomaan 

kaavoitusmenettelyä koskevaa säännöstä ja  nämä säännökset ovat erittäin ylimalkaisia. 

Kaavoitusmenettelyä koskevat säännökset on siis annettu käytännössä lähes kokonaisuudessaan 

maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999), jossa tätä koskevia säännöksiä on ainakin 1-7 luvuissa ja 16 

luvussa. Käsitykseni mukaan maankäyttö-ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä koskeva sääntely ei siis 

täytä voimassa olevan perustuslain vaatimuksia ja kaavoitusmenettelyn sääntely pitäisi 

kokonaisuudessaan saattaa lailla säätämisen osalta nykykäsitystä vastaavaksi. 
 

Pelkästään ehdotuksen 62 §:llä ei ole mahdollista saattaa maankäyttö-ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä 

koskevaa sääntelyä perustuslain mukaiseksi. Kun kyse on maankäyttö- ja rakennuslain laajemmasta 

ongelmasta, lienee mahdollista tässä yhteydessä tehdä kyseinen muutos perustuslain estämättä. 
 

Ehdotuksen 190 §:n uuden 4 momentin mukaan rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan hallinto-

oikeuden päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman 

saaneessa asemakaavassa. Ehdotuksen 191 §:n uuden 3 momentin mukaan vaikutukseltaan vähäisestä 

asemakaavan muutoksesta valitusoikeus olisi vain asianosaisilla. Ehdotetut sanamuodot ovat varsin 

epätarkkoja. Käytännön kannalta ei ole lainkaan selvää milloin "asia on ratkaistu" tai milloin on kyse 

"vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta". Muutoksenhakukiellot perustuvat siis kovin 

suhteellisiin ja epämääräisiin tekijöihin. Luultavasti ehdotukset eivät tosiasiassa vaikuta kovinkaan 

merkittävästi, kun tuomioistuin joutuu näissäkin asioissa tutkimaan asian, mikäli valituksessa väitetään, 

ettei asiaa ole ratkaistu taikka että asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäistä suurempi. Vaikka 

ehdotuksen 190 ja 191 §:n muutokset ovatkin suhteellisen epäselviä, ei niitä kuitenkaan voida pitää 

perustuslain kannalta hyväksymättöminä. 
 
 
 
 
3. Muutoksenhaun rajoittaminen valituslupajärjestelmällä 
 

Esityksen 190 §:n uudessa 3 momentissa ehdotetaan, että rakennuslupa-ja toimenpidelupa-asioita sekä 

katusuunnitelman hyväksymispäätöksiä koskisi jatkossa tietyin edellytyksin valituslupajärjestelmä. 

Muutoksenhaku olisi mahdollista vain korkeimman hallinto-oikeuden myöntämällä valitusluvalla edellä 

mainituissa asioissa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viran-

omaisen päätöstä. Jos siis hallinto-oikeus pysyttää esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen 

rakennuslupa-asiassa tekemän  päätöksen, olipa se myönteinen taikka epäävä, tarvittaisiin valitukseen 

valituslupa. Käsitykseni mukaan 190 §:n 3 momenttia koskeva ehdotus on kovin ongelmallinen. 
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Ensinnäkin  säännös olisi vain tiettyjä asioita koskeva erityissäännös. Sehän ei koskisi kuin tiettyjä 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupapäätöksiä ja katusuunnitelma-päätöstä, vaikka muutoksenhaun 

rajoittamisen ja asioiden käsittelyn nopeuttamisen kannalta ainakin poikkeamispäätöksiin ja 

suunnittelutarveratkaisuihin kohdistuvat valitukset ovat nekin merkityksellisiä. Toisaalta päätöksenteon 

kokonaisvolyymin kannalta juuri rakennuslupapäätöksiä ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään eniten, vaikka 

niihin kohdistuu erityisesti määrä huomioon ottaen varsin vähän valituksia. 
 

Toiseksi valituslupajärjestelmästä ei tulisi "yleinen" edes ehdotuksen mukaisissa asioissa, vaan se 

kytkettäisiin hallintoviranomaisen päätökseen eli se koskisi vain niitä tapauksia, joissa viranomaisen päätös 

pysytetään sellaisenaan. Yleisemmästä näkökulmasta hallintolainkäyttö siis kytkettäisiin hallintotoiminnan 

tuottamaan päätökseen eli hallintolainkäyttöprosessin kulku olisi riippuvainen hallintoviranomaisen 

päätöksestä. Jossakin yksittäistapauksessa voisi olla esimerkiksi luvanhakija-asianosaisen, joka on 

valittanut lupaviranomaisen päätöksestä, kannalta toivottavaa, että hallinto-oikeus ei tekisi vähäisiä 

muutoksia, sillä tällainen vähäinen muutoshan johtaisi siihen, että valituslupajärjestelmää ei sovellettaisi. 

Tämä taas saattaisi olla koko asia huomioon ottaen valittajan kannalta epäedullista, kun muut 

valitusoikeuden omaavat tahot voisivat valittaa asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Nähdäkseni valituslupajärjestelmän tuomista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin ei sinänsä 

voida pitää perustuslain 21 §:n kannalta ongelmallisena, kun järjestelmä kuitenkin pitäisi sisällään 

muutoksenhakuoikeuden hallinto-oikeuksiin. Itse asiassa valituslupajärjestelmä olisi perustuslain 

estämättä mahdollista ulottaa koskemaan koko maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupajärjestelmää ja 

jopa kaavoitustakin koskevaa päätöksentekoa. Tätä kysymystä olisi kuitenkin syytä tarkastella osana 

laajempaa hallinlainkäyttömenettelyn kokonaisuutta. 
4. Lopuksi 
 

Käsitykseni mukaan hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

ei sisälly sellaisia epäkohtia perustuslain kannalta, että se ei olisi hyväksyttävissä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä, vaikka perustuslainkin näkökulmasta ehdotus voisi olla merkittävästi tarkempi 

ja selkeämpi. 
 
 

 
Ari Ekroos Oikeustieteen 
tohtori Talousoikeuden 
professori 



 
Espoossa 3. päivänä lokakuuta 2006 



 

r/f^ e / / 5loo 6  
f*, i/f*    /ao6e> -u^/f 9/ 
 
 
PeVX /2006 vp — HE 81/2006 vp 

 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys maankäyttö-ja rakennuslain 
muuttamisesta 

 

Ympäristövaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen maankäyttö-ja 

rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan 

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

ympäristövaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Helena Korhonen ja rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus 

- professori Ari Ekroos 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HE 81/2006 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi. Sen mukaan asemakaavan 

hyväksymistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei enää saa hakea muutosta, jos asia on jo 

ratkaistu lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Samoin hallinto-oikeuden 

päätökseen rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevassa asiassa ei saa hakea muutosta, jos asia 

on ratkaistu asemakaavassa. Lisäksi rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai katusuunnitelmaa 

koskevissa ratkaisuissa, joissa valituksen kohteena ollutta ratkaisua ei ole hallinto-oikeudessa 

muutettu, saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain valitusluvan perusteella. Myös kunnan 

jäsenten valitusoikeutta ehdotetaan rajattavaksi vaikutukseltaan vähäisissä asemakaavan 

muutoksissa niihin, joiden oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa sen jälkeen, kun se on hyväksytt y jä 

vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan sääntelyä lähinnä perustuslain 21 §:n 

mukaisen oikeusturvan kannalta. Toisaalta sillä todetaan olevan merkitystä myös perustuslain 15 

§:n mukaisen omaisuudensuojan ja perustuslain 124 §:n mukaisen kunnallisen itsehallinnon 

kannalta samoin kuin perustuslain 20 §:ssä mainitun ympäris-töperusoikeuden kannalta. Esityksen 

mukaan lakiehdotus voitaneen käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Suotavana pidetään 

kuitenkin, että asiasta pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Valituksen luvanvaraisuus 

Lakiehdotuksen 190 §:n 3 momenttiin sisältyy valituslupajärjestelmä. Rakennuslupaa, 

toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla ei ole 

muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla vain, 

jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Arvioitaessa ehdotusta perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, on todettava, ettei sääntely 

rajoita oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
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riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valitusoikeutta hallinto-oikeuteen ei rajoiteta. 

Sen sijaan ehdotus rajoittaa jatkovalitusoikeutta eli perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaista 

oikeutta hakea muutosta, joka tulee turvata lailla. Tämän säännöksen ei kuitenkaan ole katsottu 

estävän säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia luetelluista oikeusturvan takeista, kunhan 

poikkeukset eivät muuta kyseisen oi-keusturvatakeen asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäisessä 

tapauksessa vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 vp, s. 

74/11). 

Ehdotettua valituslupajärjestelmää on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoi-

tusperiaatteiden valossa. Menettely luultavasti vähentäisi korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

käsiteltäväksi tulevien asioiden määrää ja merkitsisi siten rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja 

katusuunnitelmaa koskevien asioiden vireilläolon lyhentymistä. Tätä käsittelyn joutuisuutta 

puoltaa perustuslain 21 §:n 1 momentin mukainen jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman 

aiheetonta viivytystä (PeVL 2/2006 vp, s. 2). Asioiden nopea käsittely edistää välillisesti myös 

perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaista jokaisen oikeutta asuntoon. Lakiehdotuksen tavoitteet 

sinänsä ovat hyväksyttäviä ja painavien yhteiskunnallisten tarpeiden vaatimia. 

Arvioitaessa valituslupajärjestelmän kautta tapahtuvaa oikeusturvaperusoikeuden rajoitusta 

on suhteellisuusperiaatteen kannalta merkitystä muun muassa asian merkittävyydellä ja laadulla. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että valituslupasääntelyllä on mahdollista vähentää 

asiaratkaisuun johtavia valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen sellaisissa asiaryhmissä, joissa 

korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä muutoksenhakukeinoja voidaan useimmissa tapauksissa pitää 

oikeusturvan kannalta riittävinä. Tällaisina mainitaan esimerkiksi asiat, joilla on vähän 

taloudellista merkitystä ja jotka ovat oikeudellisesti melko yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö 

on jo vakiintunut (PeVL 37/2005 vp, s. 3—4). Ehdotuksen mukaisissa lupa-asioissa ja 

katusuunnitelmissa oikeuskäytäntö saattaa olla vakiintunut ja ne voivat näyttää oikeudellisesti 

melko yksinkertaisilta. 

Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan kysymyksessä on kattavuudeltaan varsin 

vähäinen asiaryhmä, mutta sen mukaisia ratkaisuja ei kuitenkaan voida pitää pelkästään teknisinä 

ja vähämerkityksisinä. Mainittuihin lupiin ja katusuunnitelmiin voi liittyä valittajalle 

taloudellisesti hyvin merkittäviä ratkaisuja, joilla voi olla suuri vaikutus maaomaisuuden käyttöön 

ja arvoon. Siten valitusoikeuden rajoittaminen on kytköksissä perustuslain 15 §:n turvaaman 



PeVL /2006 vp — HE 81/2006 vp 

omaisuudensuojan toteutumiseen sekä mahdollisuuteen vaikuttaa perustuslain 20 §:n 2 momentin 

mukaiseen elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan valituslupa koskee vain tilanteita, joissa hallinto-

oikeus ei ole muuttanut viranomaisen päätöstä. Valiokunnan mielestä tällä seikalla ei ole 

merkitystä, koska korkein hallinto-oikeus voi päätyä toisenlaiseen ratkaisuun. Käytännössä 

valituksen luvanvaraisuus vähentäisi korkeimman hallinto-oikeuden työtaakkaa noin 100:11a 

asialla, millä ei ole kovin suurta merkitystä ottaen huomioon, että tuomioistuin ratkaisee vuodessa 

noin 4 000 asiaa (Korkein hallinto-oikeus. Vuosikertomus 2005 s. 29 ja 33). 

: , Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt valituslupajärjestelmää sinänsä perustuslain 21 

§:n vastaisena. Toisaalta valiokunta on huomauttanut sen olevan hallintolainkäytössä 

poikkeuksellinen järjestely ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin 

asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (PeVL 19/2002 vp, s. 3/II, PeVL 4/2004 vp, s. 

1071, PeVL 4/2005 vp, s. 3/1, PeVL 37/2005 vp, s. 4/II). Valiokunnan mielestä Suomen 

hallinto-oikeudelliseen oikeusturvajärjestelmään pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta 

valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei tule kevyin perustein poiketa (PeVL 19/2002 

vp, s. 4/1, PeVL 4/2005 vp, s. 3/1, PeVL 37/2005 vp, s. 4/II). 

Perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotettua valituslupajärjestelmää ei ole riit-

tävästi perusteltu. Lupajärjestelmällä ei ole olennaista merkitystä oikeusturvan toimi-

vuuden ja joutuisuuden kannalta. Ylipäänsä valituslupajärjestelmä soveltuu huonosti 

ympäristöasioihin niiden monitahoisuuden vuoksi ja sen takia, ettei niissä asioissa juuri 

samalaisia olosuhteita tai tapauksia ole. Ehdotettu 190 §:n 3 momentti on valiokunnan 

mielestä poistettava. 

f Koska valituslupajärjestelmän laajentaminen hallintolainkäyttöasioissa voi 

tule- 

vaisuudessa kuitenkin olla tarpeen, tulee valtioneuvoston piirissä harkita järjestelmän 

tarkistamista huolellisen lainvalmistelun jälkeen ja suurempana kokonaisuutena ottaen 

huomioon myös muut, yleisemmät hallinto-oikeudelliset ja hallintolainkäyttöä koskevat 

näkökohdat. 
 

Valituskiellot 
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/S\   Ehdotetut 188 §:n 5 momentin ja 190 §:n 4 momentin mukaiset valituskiellot hallinto-oi- 

keuden päätöksestä koskisivat tilanteita, joissa asian on ratkaistu lainvoimaan saaneessa 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai lainvoiman saaneessa asemakaavassa. . 

, Arvioitaessa sääntelyä perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, on kiinnitettävä 

huomiota siihen, että valittajalla on ollut jo mahdollisuus hakea muutosta yleiskaavan ja 

asemakaavan hyväksymispäätöksestä. Näissä tapauksissa valittajan oikeusturva ei pe-

rustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan enää välttämättä vaadi jatkovalitusmahdol-

lisuutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se ei myöskään kavenna osallistumis-ja vuo-

rovaikutusmahdollisuuksia niin, että se oleellisesti rajoittaisi perustuslain 20 §:n 2 mo-

mentin mukaista mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 

Valiokunta kiinnittää huomioita kuitenkin siihen, että maininta "siltä osin kuin asia on 

ratkaistu lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa" 

saattaa aiheuttaa tulkintariitoja, mikä puolestaan lisäisi muutoksenhakua. Näin ehdotuk-

sella ei ehkä saavuteta niitä päämääriä, mihin sillä pyritään — muutoksenhausta johtuvan 

viiveen vähentämiseen. Ilmaisua on pyrittävä täsmentämään. 

Vaikutukseltaan vähäisestä muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta 

ehdotetaan 191 §:n 3 momentin mukaan valitusoikeutta vain niille, joiden oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tämä merkitsee, että kunnan jäsen 

menettää näissä tapauksissa KuntaL 92 §:ään perustuvan valitusoikeutensa. Sääntelyä on 

arvioitava paitsi perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaisen kunnan asukkaiden itsehallinnon 

kannalta myös perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaista elinympäristöä koskevan 

vaikuttamismahdollisuuden kannalta. Viimeksi mainitun osalta perustuslakivaliokunta on 

maankäyttö- ja rakennuslakia säädettäessä pitänyt tärkeänä, että muutoksenhakuoikeus säilyy 

laajana (PeVL 38/1998 vp, s. 2/II). 

Valiokunnan mielestä tässä tapauksessa on olennaista, että asianosaisen valitus-

mahdollisuuteen ei puututa. Mitä tulee kunnan jäsenen vaikutusmahdollisuuksiin, valitusoikeus ei 

ole ainoa vaikuttamisen keino, sillä suunnittelun eri vaiheissa — kuten maankäyttö-ja 

rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n tilanteissa — myös kunnan 

jäsenellä on mahdollisuus lausua suunnittelusta mielipiteensä. Kun lisäksi rajoitus koskee 

vaikutukseltaan vähäisiä kaavamuutoksia, ei se näyttäisi olevan ristiriidassa perustuslain 20 §:n 
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eikä 121 §:n kanssa. Valiokunta pitää kuitenkin puutteena sitä, että käsite "vaikutukseltaan 

vähäinen" jää epäselväksi. Tuomioistuimet saattavat joutua tulkitsemaan käsitettä, jolloin 

uudistuksen oikeusprosesseja lyhentävä vaikutus voi jäädä kyseenalaiseksi. Sääntelyä on tarpeen 

täsmentää paitsi lakiehdotuksen perusteluissa luetelluilla seikoilla myös muutoin. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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