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Oikeusministeriö 
unohtanut  
lunastuslain  
ajantasaistamisen
Lunastuslain korvaussäännös 

”käyvän hinnan mukainen 

täysi korvaus” tulee muuttaa 

muotoon ”korkeimman käy-

vän hinnan mukainen täysi 

korvaus”. eduskunta on jo 

lausumissaan edellyttänyt 

tällaista pikaisesti tehtäväksi. 

Ruotsissa tuli elokuun alussa 

tällainen muutos voimaan. 

Suomessa oikeusministeriön 

vastuulla olevaan lunastusla-

kiin on tehty vain kosmeettisia 

muutoksia. Onko oikeusmi-

nisteriö unohtanut koko lain?

annetun lain (1301/1996) 4 §:n mukaan 
lunastettavasta omaisuudesta suoritetaan 
korkeimman käyvän hinnanmukainen 
täysi korvaus (kohteen korvaus).

Esityksessä vesilain uudistamiseksi 
(HE 277/2009 vp) ehdotetaan puoles-
taan säilytettäväksi puolitoistakertainen 
korvaus koskien eräitä edunmenetyksiä. 
Voimassa olevassa kaivoslaissa (503/1965) 
(kuten myös esityksessä (HE 273/2009 vp) 
uudeksi kaivoslaiksi) on säännöksiä, joi-
den mukaan pieni osa hankkeen tuotosta 
kuuluu hankkeesta vahinkoa kärsivälle.

Kiinnittäen huomiota siihen, että ylei-
sen edun nimissä toteutettavat hankkeet 
hoidetaan nykyään useimmiten liiketalou-
dellisin perustein ja viitaten muutoinkin 
edellä esitettyyn valiokunta edellyttää, että 
lunastuslain korvaussäännökset otetaan 
välittömästi tarkasteluun niiden uudis-
tamiseksi ja että samassa yhteydessä eri 
laeissa olevat lunastuksiin liittyvät korva-
ussäännökset pyritään yhtenäistämään.”

Odotan jännityksellä, mitä tekee lu-
nastuslaista vastuussa oleva oikeusminis-
teriö. Toistaiseksi se näyttää unohtaneen 
koko lain. Tarvittavat muutokset lakiin 
on jouduttu valmistelemaan viimeisen 
parinkymmenen vuoden ajan maa- ja 
metsätalousministeriössä.

Ruotsissa lunastuskorvaussäännös 
uudistettiin viime kesänä. Elokuun alus-
ta lunastuskorvaukset maksetaan siellä 
korkeimman käyvän hinnan mukaisina. 
Ensin määritetään käyvän hinnan mukai-
nen täysi korvaus ja sitä korotetaan kaava-
maisesti 25 prosenttia. Milloin Suomessa?

Oma lukunsa ovat ne lunastukset, 
joissa lunastetaan joko oikeus käyttää 
toisen omaisuutta bisneksen tekoon (mm. 
sähkö- ja maakaasulinjat) tai omistusoi-
keuslunastukset, joissa lunastetaan toisten 
maata asunto- ym. tuotantoon. Näissä 
toisen omaisuudella tehdään rahaa mutta 
pakkolunastuksessa maksetaan vain välit-
tömät menetykset.

Pitäisikö lunastuslain tuntea myös 
se mahdollisuus, että maanomistajakin 
voisi saada pienen osuuden lunastuksen 
tuomasta hyödystä ja tuotosta kaivoslain 
tapaan? Ruotsissa tätäkin jo selvitellään.

Lunastuslaki kokonaisuudistettiin 
1970-luvun puolivälissä. Lakiuudistuk-
sen yhteydessä käytiin kovat riidat mm. 
lunastuskorvausten leikkaussäädöksestä 
ja korvaussäädöksen sisällöstä. Korvaus-
säädöksessä aiempi kalleimman käyvän 
hinnan mukainen täysi korvaus muutet-
tiin nykyiseksi käyvän hinnan mukaiseksi 
täydeksi korvaukseksi.

Kuluneen yli 30 vuoden aikana lunas-
tuslain korvaussäännöksiä on arvosteltu 
varsinkin maanomistajien keskuudessa. 
Laki ei takaa täyttä korvausta aiheutu-
vista menetyksistä erityisesti silloin, kun 
lunastetaan asuinrakennus tai raakamaa-
lunastuksissa.

Miksi käyvän hinnan mukainen täysi 
korvaus ei takaa täyttä korvausta?

Lunastuskorvauksen tarkoituksena 
on omaisuuden luovuttajan varallisuus-
aseman palauttaminen ennen lunastusta 
olleelle tasolle. Käytännössä luovuttajan 
tulisi voida hankkia saamallaan lunas-
tuskorvauksella lunastetun omaisuuden 
sijaan vastaavanlainen omaisuus vapaa-
ehtoisella kaupalla, jotta korvaus olisi 
täysi korvaus.

Vaikka käyvän hinnan mukaisella kor-
vauksella ja korkeimmalla (aiemmin kal-
leimmalla) käyvällä hinnalla tarkoitetaan 
käytännössä likipitäen samaa hintatasoa, 
korkein käypä hinta korostaa kuitenkin 
sitä, että lunastuskorvauksen tulee taata 
luovuttajan varallisuusaseman säilyminen 
ennallaan kaikissa lunastustapauksissa.

Eduskunta on käsitellyt lunastuslain 
korvausasiaa kaksi kertaa viimeisen 
10 vuoden aikana. 2000-luvun alussa 
eduskunnan puolustusvaliokunta oli 
yksimielinen käsitellessään puolustus-
pakkolunastuslain kokonaisuudistusta. 
Korvaussäännöksestä valiokunta totesi, 
että ko. laissa on syytä olla korvausperus-
teena korkein käypä hinta.

Eduskunnan maa- ja metsätalousva-
liokunta on myös todennut kesäkuussa 
2010 yksimielisesti, että lunastuslain 
korvaussäännös tulee saattaa pikimmiten 
korkeimman käyvän hinnan mukaiseksi.

Valiokunta totesi mm:
”Valiokunta toteaa, että julkisuudessa 

on käyty paljon keskustelua lunastuskor-
vausten oikeasta tasosta. Lunastuslaki 
(603/1977) sisältää korvaussäännökset, 
joiden mukaan maanomistajille on pakko-
lunastustilanteessa maksettava täysi kor-
vaus käyvän hinnan mukaan. Valiokunta 
kiinnittää huomiota siihen, että omaisuu-
den lunastuksesta puolustustarkoituksiin 

kirjoittaja on maanmittari (di) 
ja johtaja Maa- ja metsätalous-
tuottajain keskusliitossa (MTk). 
hän vastaa mm. maanomistajain 

oikeusturvaan kuuluvista asioista.
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