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keskeiset kehittämiskohteet kunnassa ja miten ne linjataan ohjelmaan. Työn 
tavoitteena oli kunnan maapolitiikan ohjaaminen tutkitun tiedon ja laaditun oh-
jelman perusteella siten, että kunnan toiminnan taloudellisuus, suunnitelmalli-
suus ja johdonmukaisuus maankäyttöön liittyvissä toiminnoissa kehittyvät. 
 
Työelämän kehittämistehtävä toteutettiin projektina. Projektia varten hankittiin 
aiheeseen liittyvää tietoperustaa ja empiiristä tietoa, jota vasten laadittua maa-
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan Pelkosenniemen kunnan maapo-

litiikan osaamisen kehittäminen ja tarkoituksena oli laatia kunnan maapoliittinen 

ohjelma. Tuloksen kautta tavoitteena on edistää kunnan alueen elinkeinoja, ra-

kentumista, talouskasvua ja elinolosuhteita. Tehtävänä oli kunnan maapolitiikan 

ohjaaminen tutkitun tiedon ja laaditun ohjelman perusteella siten, että kunnan 

toiminnan taloudellisuus, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus maankäyttöön 

liittyvissä toiminnoissa ja investoinneissa kehittyvät. Lisäksi ohjelman teon ta-

voitteena on ohjata kunnan maapolitiikan toimintatapoja siten, että se on linja-

kasta, ohjattua ja läpinäkyvää. 

Aiheen valinnan perusteluina oli työnantajan Pelkosenniemen kunnan todellinen 

tarve kehittää maapolitiikkaansa. Opinnäytetyön tekijä työskentelee Pelkosen-

niemen kunnassa teknisenä johtajana ja hänen työtehtäviinsä kuuluu yhtenä 

toimialueena vastata maankäytöstä ja kaavoituksesta, joten aihe liittyy läheises-

ti opiskelijan työtehtäviin ja siinä osaamisen kehittämiseen. Työnantaja ja opis-

kelija totesivat, että opinnäytetyönä tehtävä laaja 30 opintopisteen työ- ja tehtä-

väkokonaisuus kannattaa hyödyntää kyseisessä aiheessa, koska sille on kun-

nassa aitoa tarvetta. Näin toteutuu myös ylemmän ammattikorkeakoulututkin-

non opinnäytetyön tavoite työelämän konkreettisena ja tutkimuksellisena kehit-

tämishankkeena. Samalla kehittyy myös opiskelijan oma osaaminen työelä-

mässä.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), määrittää maapolitiikan kunnan tehtä-

väksi. Kunnan maapolitiikka sisältää maanhankintaan ja kaavojen toteuttami-

seen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Maapolitiikan johdonmukaisen toiminta-

linjan muodostaminen on osa kunnan strategista suunnittelua, samalla tavalla 

kuin muutkin kunnan päättämät strategiat. Kuntaliiton mukaan toimiva keino 

varmistaa maapolitiikan linjakas ja johdonmukainen toteutus on maapoliittisen 

ohjelman laatiminen. (Kuntaliitto 2019.) Virtanen toteaa että maapoliittisen oh-

jelman teolle tulee olla aito tarve. Kunnassa tulee olla ongelmia maapolitiikassa, 

jotta ohjelma kannattaa tehdä. Eli toisin sanoen ohjelmaa ei kannata tehdä, jos 

ongelmia ei ole, jotta niitä ei syntyisi. (Virtanen 2000, 97.) 
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Tässä työssä tehty maapoliittinen ohjelma on lajissaan ensimmäinen Pelkosen-

niemen kunnassa. Kunnan maapoliittinen ohjelma laaditaan pitkäjänteisen ja 

linjakkaan maapolitiikan varmistamiseksi ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Ai-

kaisemmin Pelkosenniemen kunnalla ei ole ollut käytössä edellä esitetyn kal-

taista suunniteltua ja hyväksyttyä maapoliittista ohjelmaa, jolloin toiminta on 

voinut olla suunnittelematonta, taloudellisesti epävakaata ja tapauskohtaisesti 

epäjohdonmukaista. Osin myös kunnan epävakaa talous edellyttää kunnan 

kaikkien keinojen käyttöönottoa ja tehostamista. Maapolitiikka on yksi merkittä-

vimpiä tekijöitä, joilla kunta voi oikeasti itse vaikuttaa kehitykseensä ja ta-

louteensa. Näiden seikkojen johdosta kunta on päättänyt laatia maapoliittisen 

ohjelman ja se on kirjattu tehtäväksi kunnassa talousarviovuonna 2019. 

Työ suoritettiin projektina ja maapoliittisen ohjelman aikajänteeksi valittiin vuo-

det 2019−2025, tarkoituksella siten, että se kattaa puolitoista valtuustokautta, 

jolloin ohjelman ajallinen ohjausvaikutus on parempi. Tarvittaessa uuden val-

tuustokauden aikana 2021−2025 ohjelmaa voidaan päivittää ja tarkistaa kunnan 

päättäjien tahtotilan mukaiseksi. Prosessi käynnistyi kunnan osalta varsinaisesti 

syyskuussa 2018 ja työ valmistuu kesäkuussa 2019, kun maapoliittinen ohjelma 

menee hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon.  

Työtä ohjasi Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen työryhmä, joka toimi sa-

malla projektin ohjausryhmänä ja empiirisen tiedon tuottajana maapoliittiselle 

ohjelmalle. Pelkosenniemen kunnan maapoliittiseen työryhmään kuuluu ase-

mansa puolesta hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto, teknisen lautakun-

nan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmän tehtävänä on 

linjata ja ohjeistaa kunnan maapolitiikkaan liittyviä asioita, joita valmistellaan 

hallintoon käsiteltäväksi. Näin asioille ja niiden valmistelulle saadaan ennakolta 

linjauksia, joilla ne voidaan viedä hyväksytysti läpi ja samalla valmistelussa voi-

daan priorisoida oikeita aiheita. Tämä ehkäisee myös turhien kielteisten päätös-

ten tekemistä ja käytettävissä olevia vähäisiä resursseja voidaan suunnata oi-

kein. Maapoliittinen työryhmä kokoontui projektityön aikana viisi kertaa.  

Pelkosenniemen kunta sijaitsee Itä-Lapissa ja sen naapurikuntia ovat Sodanky-

lä, Kemijärvi, Savukoski, Salla ja Rovaniemi. Kunta on perustettu vuonna 1916 

ja se on saanut nimensä alueen ensimmäisen asukkaan, Paavali Pelkosen mu-

kaan, joka muutti alueelle vuonna 1664. Kunnan alueelle sijoittuvat Pyhätunturin 
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matkailukeskus sekä Pyhä-Luoston kansallispuisto. Kirkonkylän keskustaaja-

man lisäksi kunnan alueella sijaitsee yhdeksän kylää, kuten kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaat kylät Suvanto ja Kairala. Kunta tarjoaa hyvät puitteet ja asuin-

mahdollisuudet keskellä luonnon rauhaa, koska se muodostuu metsistä, laajois-

ta suoalueista ja vesistöistä. Suuri osa kunnan alueesta on suojeltua. Suurten 

jokien, Kemijoen, Kitisen ja Luiron, yhtymäkohta sijoittuu keskelle kuntaa. Kun-

nan pinta-ala on 1 882 neliökilometriä, josta reilu kaksi prosenttia on vesistöjä. 

Kunnassa on saatavissa normaalit peruspalvelut ja alueen toiminnassa koros-

tuu yhteisöllisyys. (Pelkosenniemen kunta 2019.) 

Pelkosenniemen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 958, kun se vuonna 2000 oli 

1243 ja 1960-luvulla yli 2600. Väkiluvun lasku on viime vuosina tasaantunut ja 

se kääntyi ensimmäisen kerran nousuun vuonna 2013, sitten vuoden 2002. (Ti-

lastokeskus 2019.) Pyhätunturin matkailualueen ansiosta kunnassa oleilevan 

väestön määrä nousee lomasesonkeina huomattavastikin, jopa moninkertaisek-

si suhteessa kunnan väkilukuun, mikä vaikuttaa osaltaan kunnan palveluraken-

teen vaatimuksiin. Kunnan elinkeinorakenne perustuu suurelta osin matkailuun, 

ja siinä selvänä veturina on Pyhätunturin matkailukeskus. Pelkosenniemen työ-

paikat ovat pääasiassa palvelualoilla ja alueella on suhteellisen paljon yritystoi-

mintaa. Palvelutoiminnan työpaikkojen osuus vuonna 2016 oli kunnassa 84,4 

prosenttia, jalostuksen 9,7 ja alkutuotannon 4,9 prosenttia. Kunnan työllisyysas-

te vuonna 2017 oli 64,2 prosenttia ja työttömien osuus työvoimasta 17,4 pro-

senttia (Tilastokeskus 2019). 

Pelkosenniemen kirkonkylän kuntakeskuksessa on rakentaminen 2000-luvun 

aikana ollut vähäistä, joskin väestökato on enemmän kohdannut haja-

asutusalueen kyliä. Kirkonkylällä on kymmeniä vapaita asuinrakentamiseen tar-

koitettuja tontteja. Kaavoitus, rakentaminen ja maankäytön suunnittelu on 2000- 

luvulla, uuden maankäyttö- ja rakennuslain aikana, keskittynyt pääosissa Pyhä-

tunturin alueelle, jossa on merkittävää rakentamista ja maankäyttöä koko kun-

nan, Lapin ja myös laajemmalti koko Suomen näkökulmasta. Tämän johdosta 

Pelkosenniemellä kunnan maankäytölliset ratkaisut tehdään pääosin Pyhän 

matkailukeskuksen alueella, yhdessä alueen yrittäjien ja maanomistajien kans-

sa. Varsinaisen peruskunnan yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavilla kokonais-

valtaisilla maakäyttöpoliittisilla linjauksilla ei tällä hetkellä ole tilausta ja ne teh-
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dään tarvittaessa tulevaisuudessa maapoliittisen ohjelman päivityksien yhtey-

dessä. 

1.2 Työn tavoite, tarkoitus ja tehtävä 

Työn tavoitteena oli kehittää Pelkosenniemen kunnan maapolitiikkaa. Projektin 

tarkoituksena oli laatia Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen ohjelma. Tehtä-

vänä oli vastata asetettuihin kysymyksiin. 

Työhön asetettiin yksi pääkysymys ja kaksi alakysymystä: 

Pääkysymys: Mitkä ovat maapolitiikan keskeiset kehittämiskohteet 

kunnassa ja miten ne linjataan maapoliittiseen ohjelmaan?  

Alakysymys 1.: Miten otetaan mallia hyvistä maapolitiikan käytän-

teistä?  

Alakysymys 2.: Miten kunnan päättäjät osallistetaan työhön? 

1.3 Työn aiheen rajaus ja viitekehys 

Maankäyttöpolitiikka tarkoittaa maapolitiikan ja kaavoituksen yhdessä muodos-

tamaa kokonaisuutta. Kunta voi laatia maapoliittisen ohjelman, jossa se linjaa 

kunnan maankäytön strategiset tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä käytettävät 

keinot ja tarvittaessa kaavojen toteuttamisen liittyvät periaatteet. Kaavoitus on 

osa yksityiskohtaisempaa ja konkreettisempaa maankäytön ja alueiden suunnit-

telua ja rakentamisen sääntelyä käytännössä. Kaavoituksella päätetään eri toi-

mintojen sijoittuminen kunnan alueelle. (Kuntaliitto 2009, 4; Ympäristöministeriö 

2018.) 

Rajauksena työhön asetettiin kunnan maapolitiikka ja maankäyttösopimukset 

suhteessa lainsäädäntöön ja hyviin käytänteisiin. Työn alussa ja projektisuunni-

telmaa tehdessä todettiin, että työssä tulee varoa, ettei aihe laajene liikaa kaik-

keen kaavoitukseen ja maankäyttöön yleisellä tasolla, vaan keskitytään työn 

tilaajan ja tekijän yhdessä asettamaan tavoitteeseen. Tehtäväksi työksi sovittiin 

toimeksiantajan ja opinnäytetyön tekijän kesken maapoliittisen ohjelman laati-

minen.  
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Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyen kunta laati vuosittain kaavoituskatsauk-

sen, jossa todetaan meneillään oleva sekä lähiaikoina vireillä tuleva kaavoitus 

ja tarvittaessa myös kunnan tonttivaranto. Viimeisin kaavoituskatsaus Pel-

kosenniemen kunnassa on hyväksytty kunnanhallituksen toimesta 12.12.2018 

eli maapoliittisen ohjelman laadinnan aikana. Kunnan talousarviossa linjataan 

vuosittain parhaillaan ja tulevaisuudessa tehtävät maankäytölliset sekä kaavoi-

tukselliset toimet. Tätä ohjeistusta käytetään kunnan kaavoitustoimien ja maan-

käytöllisten resurssien suuntaamiseen. Mahdollisesti tulevaisuudessa, jos kun-

nalla tarvetta ilmenee, laaditaan erillinen kaavoitusohjelma, tästä kunta tekee 

erillisen päätöksen. Käytännöllisintä on liittää lähiaikojen kaavoitusohjelma kaa-

voituskatsauksen yhteyteen.  

1.4 Raportin rakenne ja eteneminen 

Opinnäytetyöraportti koostuu viidestä eri luvusta. Johdannossa lukija perehdyte-

tään aiheeseen ja esitellään työn aiheen valinnan perusteita ja tausta. Lisäksi 

siinä todetaan työn tavoite, tarkoitus ja tehtävä sekä kerrotaan työn rajauksesta, 

viitekehyksestä ja raportin rakenteesta. Raportin toisessa luvussa käydään läpi 

maapolitiikkaan ja siihen linkittyviin aiheisiin liittyvä tietoperusta monipuolisesti 

alan lähteiden kautta. Kolmannessa luvussa käydään läpi työssä käytetyt mene-

telmät, projekti, projektisuunnitelma, laadullinen tutkimus ja aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi.  

Neljännessä luvussa käydään läpi saavutetut tulokset, tutkimuksellisen osion ja 

projektin tuotoksen eli maapoliittisen ohjelman kautta. Viidennessä luvussa tuo-

daan esille keskeiset havainnot, tulosten pohdinta, työn luotettavuuden arviointi 

ja työssä havaitut kehityskohteet. Työhön liittyy kolme liitettä. Ensimmäinen liite 

on opinnäytetyön toimeksiantositoumus, toinen on maapoliittiselle työryhmälle 

lähetetty ennakkokysymysmateriaali ja kolmas asiantuntijahaastatteluiden en-

nakkokysymysaineisto. 
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2 MAAPOLITIIKAN PERUSTEET 

2.1 Maapolitiikka ja maankäyttöpolitiikka 

Maankäyttöön ja sen suunnitteluun liittyvät tehtävät ovat merkittävimpiä lailla 

annettuja toimivaltuuksia, joista kunnat voivat itsenäisesti päättää (Hovila 2013, 

9). Tämä päätöksentekovalta korostuu kuntien taloudessa, se on todellinen kei-

no vaikuttaa kunnan kehittämiseen. Hyvin suunnitellulla maapolitiikalla voidaan 

tasapainottaa ja ohjata kunnan taloudellista tilannetta sekä vaikuttaa positiivi-

sesti suhdannevaihteluihin kunnan taloudessa. Maapolitiikka ja yleiskaavoitus 

ovat osa kuntasuunnittelun strategisia välineitä ja niiden tulisi kytkeytyä kunnan 

asunto- ja elinkeinopolitiikkaan sekä muuhun kuntasuunnitteluun. Kunnan har-

joittama maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttö-

politiikan. Näiden ja kunnan eri suunnitelmien hyvällä vuorovaikutuksella var-

mistetaan kunnan onnistunut ja johdonmukainen strateginen suunnittelu. (Hovi-

la 2013, 9; Elfvengren 2017, 41; Kuntaliitto 2019.) 

Maankäyttöpolitiikka on kokonaisuus niistä kunnan periaatteista ja toiminnoista, 

joiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan alueiden maankäyttöratkaisuja. 

Suunnitelmallisella ja toimivalla maankäyttöpolitiikalla voidaan vaikuttaa kunta-

talouteen ja kunnan väestökehitykseen positiivisesti. Se toteuttaa myös asetet-

tuja elinkeino‐ ja sosiaalipoliittisia tavoitteita, eli maankäyttöpolitiikka on osa 

toimivaa poliittista prosessia ja yleistä kunnallispolitiikkaa. Tässä yhteydessä 

tulee huomioida eri strategioiden ja ohjeistuksien yhteiset toimintalinjaukset ja 

tavoitteet. Maapolitiikan sijoittuminen osaksi kunnan maankäyttöpolitiikkaa sekä 

kokonaisvaltaista strategista suunnittelua on esitetty kuviossa 1. (Kuntaliitto 

2009, 3; Hovila 2013, 10−11; Hovila 2017, 3.) 
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Kuvio 1. Maapolitiikka osana kunnan strategisessa suunnittelussa (Kuntaliitto 2009, 3) 

 

Maankäyttöä ohjataan ja suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 

mukaisilla kaavoilla. Edellä mainitun lain mukaan kunnat vastaavat maankäytön 

suunnittelusta ja päätöksistä alueellaan, tätä toimivaltaa kutsutaan yleisesti 

kaavoitusmonopoliksi. (Kuntaliitto 2019.) 

”Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakenta-

misen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan 

harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittä-

vät voimavarat ja asiantuntemus. Kunnan alueiden käytön järjestä-

miseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. 

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. 

Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakenta-

misen järjestäminen.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1:4.1 

§, 2:20.1 §.) 

Kunnan kaavoitusmonopoli on koko maapolitiikan perusta (Kuntaliitto 2019). 

Sen johdosta maan- ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä, jonka osia ovat 

yleis- ja asemakaavoitus, mahdollistavat kuntatasolla rakentamisen ja muun 

maankäytön toteuttamisen ohjauksen. Tämän ohjauksen avulla kunnat voivat 
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voimakkaastikin vaikuttaa siihen, mille alueelle ja millaisia toimintoja kuntaan 

sijoitetaan, sekä aikatauluttaa hankkeita tahtotilansa mukaan. (Hovila 2013, 9.)  

Lain mukaan ”kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankin-

taan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, 

joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.” (Maankäyt-

tö- ja rakennuslaki 204/2015 1:5 a §.) 

Kunnan eri strategioiden, asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikka sekä maan-

käyttö ja niiden suunnitelmallinen toteuttaminen tulee olla kunnissa tiivis ja yh-

tenäinen kokonaisuus. Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa linjataan maapolitii-

kan periaatteita ja kunnan toimintatapoja. Maapolitiikka ja siihen liittyen asema- 

ja yleiskaavoitus sekä niiden suunnittelu ja toimeenpano muodostavat käytän-

nössä kunnan maankäyttöpolitiikan. (Kuntaliitto 2009; 2019.) Nämä kaksi ter-

miä, maapolitiikka ja maankäyttöpolitiikka tulee osata erottaa toisistaan, jotta 

ymmärretään niiden erilainen laajuus ja toiminnallisuus. Hovilan mukaan pää-

osina kunnan maapolitiikassa voidaan pitää maanhankintaa, maanluovutusta ja 

maankäytön suunnitelmien eli käytännössä kaavojen toteutumisen varmistamis-

ta (Hovila 2017, 3). 

Yhdyskuntasuunnittelun emeritusprofessori Pekka V. Virtasen mukaan kunnan 

maapolitiikassa on neljä osaa; maanhankinta, maanluovutus, maapolitiikan 

suhde kaavoitukseen ja muut maapoliittiset tehtävät. (Virtanen 2000, 7, 29.)  

Virtasen mukaan ”Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen vallan 

(erityisesti valtion ja kunnan) toimenpiteitä, jotka liittyvät alueiden 

hankintaan, luovutukseen ja hintaan sekä omistus- ja hallintasuh-

teiden kehittämiseen” (Virtanen 2000, 7). 

Maapolitiikan yleinen tavoite kunnassa on maahan ja sen käyttöön liittyvien on-

gelmien ehkäiseminen, siten, että harjoitettava maapolitiikka on mahdollisim-

man tehokasta kunnan kehittämisen näkökulmasta. Virtanen toteaa että, maa-

politiikan konkreettisia tavoitteita kunnan maapoliittista ohjelmaa laadittaessa 

ovat järkevä ja ohjattu yhdyskuntakehitys, kunnan maahankinnan ja myynnin 

periaatteet, maanhinnan pitäminen kohtuullisena, maan ansiottoman arvonnou-

sun saaminen kunnan hyväksi mahdollisimman tehokkaasti sekä maakeinotte-

lun estäminen ja tasa-arvoisen maapolitiikan noudattaminen. Maapolitiikalla 
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tulee myös olla keskeinen ja vuorovaikutteinen suhde kaavoituspolitiikkaan, 

koska sen tehtävänä on edistää kaavoitusta ja niiden toteuttamista. Esimerkiksi 

kaavoituksen ajantasaisuuden ja toimivuuden kautta riittävän tonttivarannon 

varmistaminen on tärkeä tehtävä. Lisäksi tulee huomioida yhdyskunnan suun-

nittelun ja rakentamisen ohjaaminen mahdollisimman taloudellisesti sekä koh-

tuuhintaisten asuntojen tuotannon varmistaminen. Myös liike-elämän, kuten 

matkailun ja teollisuuden toimintaedellytysten ja hankkeiden mahdollistaminen 

sekä toimijoiden taloudelliset intressit tulee huomioida maapolitiikassa. (Virta-

nen 2000, 29,35, 48−52.) Kunnan maapolitiikan sisältö on esitetty tarkemmin 

taulukossa 1.  

Taulukko 1. Kunnan maapolitiikan pääosat (Virtanen 2000, 29) 

 

 

Maankäytön ohjaus kunnissa koostuu tehdyistä strategisista linjauksista, maa-

politiikan toimista, kaavoituksesta ja sen toimeenpanosta sekä hajarakentamista 

koskevista päätöksistä. Kunnan kaavoituspolitiikka liittyy myös läheisesti maan-

käyttö- ja maapolitiikkaan, koska niiden tehtävänä on edistää kaavoitusta ja nii-
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den toteutumista eli rakentumista käytännössä. Tämän johdosta kaikkien 

maankäyttöä ohjaavien toimenpiteiden tulee olla samansuuntaisia, jotta tavoit-

teet ovat realistisia ja saavutettavissa. Tällöin pystytään vastaamaan yhdyskun-

tarakenteen vaatimaan riittävään tonttitarjontaan ja toiminta on taloudellisesti 

kustannustehokasta. (Kuntaliitto 2009, 4; Hovila 2013, 11.) Maankäyttöpolitiikan 

avulla kunta suunnittelee, päättää ja toteuttaa alueensa kehittämistä. Näiden 

toteuttaminen edellyttää kunnalta myös konkreettisia toimia, erityisesti kunnallis- 

ja yhdyskuntatekniikan infrastruktuurin rakentamista ja mahdollisesti myös mui-

ta julkisia palveluita, jotka tulee ottaa huomioon kokonaissuunnittelussa. (Kunta-

liitto 2019.) 

Maapolitiikka on sitä toimintaympäristöä, jossa tehdään maankäytännölliset rat-

kaisut oikeudellisessa mielessä. (Hovila 2013, 10.) Kunnan maankäyttöpolitiikan 

sisältö määräytyy pääsääntöisesti poliittisesti, mutta sillä on kiinteä yhteys maa-

politiikan oikeudellisiin keinoihin ja kaavoitukseen. Kaavoituksen tekeminen on 

aina hyvin vaativaa ja siinä joudutaan monesti huomioimaan myös yksityisten 

tahojen vaatimuksia ja toiveita. Käytännössä maapolitiikkaa ei voi täysin erottaa 

maankäyttöpolitiikasta ja kaavoituksesta, ja vuorovaikutus niiden välillä on käy-

tännössä olennainen ja sitä havainnollistetaan kuviossa 2.(Virtanen 2000, 10; 

Hovila 2013, 10−11.)  

 

Kuvio 2. Maapolitiikan suhde lähialoihin tavoite- ja toimeenpanotasolla (Hovila 

2013, 11)  
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Maapolitiikkaan liittyviä kunnan toimia ovat maa-alueiden hankinta ja luovutus, 

näihin liittyvien sopimusten tekeminen sekä asemakaavojen toteutumisen edis-

täminen. Maapolitiikka ja kaavoitus rinnakkain ovat osa kuntasuunnittelua, jota 

kutsutaan maankäyttöpolitiikaksi. Näiden molempien sisältöä ohjataan tavoite-

tasolla maankäyttöpolitiikalla, tällöin toiminta on johdonmukaista ja tuloksellista. 

Maapoliittisen ohjelman rinnalla olisi hyvä olla kaavoitussuunnitelma, jos kaavoi-

tus kunnan alueella on mittavaa. (Junnilainen 2007, 7.) 

Yhtenä olennaisimpana asiana kunnan maapolitiikassa korostuu se, perustuuko 

se maanhankintaan ja kunnan oman maan kaavoitukseen vai onko se maan-

käyttösopimuksiin perustuvaa yksityisten maan kaavoitusta. Perinteinen tapa 

on, että kunta hankkii kaavoitettavan maan omistukseensa, kaavoittaa sen, ra-

kentaa alueen infrastruktuurin ja myy tontit eteenpäin. Tässä tapauksessa kunta 

saa maan arvon nousun kokonaan itselleen ja veronmaksajien hyödyksi. Siten 

myös niin sanottu maan ansioton arvonnousu kohdentuu yhteiskunnalle, kuten 

se yleisenä periaatteena kuuluisikin. Tehokkaan maapolitiikan yksi tärkeimpiä 

ominaisuuksia on se, että kunta laatii uudet asemakaavat pääosin omalle maal-

leen. (Virtanen 2000, 50, 102; Keskinen 2010, 21−23.) 

Maankäyttösopimuksiin perustuvassa kaavoituksessa kunta tekee maanomista-

jan kanssa kaavoitussopimuksen. Maanomistaja maksaa kaavoituskulut ja kaa-

vaprosessin aikana laaditaan sovitusti maankäyttösopimus, jolla kaava-alueen 

infrastruktuurin rakentamista ja kustannuksia siirretään maanomistajalle. Lisäksi 

kunta ja maanomistaja voivat sopia rahallisesta korvauksesta, esimerkiksi suh-

teessa maanarvon nousuun. Näin tehtäessä kunta saa tapauksesta riippuen 

maanarvonoususta yleensä noin 40−60 prosenttia. Tällainen menettely on kun-

nalle kannattavaa yleensä kaavamuutostilanteessa, jossa alueen infra on jo 

pääosin olemassa ja uutta rakentamista kunnalle tulee vähän. Uutta rakentama-

tonta aluetta kaavoitettaessa ja toteutettaessa tilanne on yleensä toinen, jos 

kunnalle tulee huomattavia investointeja ja rakenteita toteutettavaksi. Tällöin 

maanhankinta ja oman maan kaavoittaminen on yleensä aina kunnalle kannat-

tavampaa. Lisäksi tämä mahdollistaa kunnalle paremmin hankkeiden aikataulu-

tuksen sekä ohjauksen ja estää yleisesti haitalliseksi koettua maakeinottelua. 

Ennen päätöksen tekoa onkin syytä tehdä laskelmia ja vaikutusten arviointia, 

mikä on kunnan kannalta kokonaisuutena järkevin vaihtoehto. (Virtanen 2000, 

51; Keskinen 2010, 21−23.) 
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Järvelä (2010, 73) tähdentää pro gradu tutkielmassaan, että vaikka kuntien 

maankäyttöpolitiikka on lainsäädännön ja ohjeistuksen osalta hallinnassa, tulee 

sen käytännön toteutukseen kiinnittää huomioita. Käytännön toimia voisivat olla 

strateginen kuntakaavoitus, sekä yleiskaavojen ja maapoliittisen ohjelman ajan-

tasaisuuden järjestelmällinen arviointi. Nämä tulee tehdä suhteessa resurssei-

hin, todelliseen toimintaympäristöön ja ajallisesti pitkälle tulevaisuuteen. Myös 

valtion ohjaava rooli tulisi olla konkreettisempi. Tällä ei tarkoiteta suoranaista 

kunnan maapolitiikan sisältöön ja itsehallintoon puuttumista, vaan ohjauskeino-

jen ajantasaisuudesta huolehtimista ja keinovalikoiman pitämistä riittävänä lain-

säädännöllä. (Järvelä 2010, 73.) 

Ympäristöministeriö käynnisti maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) koko-

naisuudistuksen vuonna 2018. Nykyisin voimassa oleva laki tuli voimaan vuo-

den 2000 alussa. Sen voimassaoloaikana siihen on tehty lukuisia muutoksia ja 

lisäyksiä sekä selvityksiä sen toimivuudesta ja soveltamisesta. Vaikka lain alku-

peräisiä sisältöjä ja tavoitteita voidaan edelleen pitää ajanmukaisina, ovat sen 

rakenne ja selkeys kärsineet lukuisista yksittäisistä muutoksista. Kaikkiaan lisät-

tyjä, kumottuja tai muutettuja pykäliä on noin kaksi kolmasosaa reilusta kolmes-

tasadasta. (Valtioneuvosto 2018; Ympäristöministeriö 2019.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on tehdä lakitekstistä sel-

keä ja johdonmukainen. Tämä tukee päättäjien kansalaisten osallistumismah-

dollisuuksia elinympäristönsä kehittämisessä. Uudistuksessa tullaan huomioi-

maan alueidenkäytön suunnittelu, aluehallinnon rakenteet, rakentamisen ohjaus 

ja niihin liittyvät tulevaisuuden haasteet. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja kehit-

tää rakentamisen ohjausjärjestelmää sekä lain valmistelu ja toimeenpanotehtä-

viä. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja se laaditaan par-

lamentaarisesti. (Valtioneuvosto 2018; Ympäristöministeriö 2019.)  

2.2 Maankäytön suunnittelujärjestelmän perusteet 

Valtioneuvosto päättää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden tarkoi-

tus on ohjata yhdyskuntarakenteen suunnittelua kaavoituksessa ja maankäy-

tössä valtakunnallisesti merkittävien seikkojen osalta. Ne ovat osana maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti val-

takunnallisista alueidenkäyttötavoitteista viimeksi vuonna 2017 ja sitä ennen 

vuosina 2008 ja 2000. Eri alueiden maankäyttöä suunnitellaan ja ohjataan 
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maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla kaavoilla; maakuntakaava, yleiskaava, 

asemakaava ja ranta-asemakaava. Kaavahierarkia on esitetty taulukossa 2. 

Kaavarakenteen tarkoituksen on että kullakin kaavamuodolla on oma rooli osa-

na laajempaa suunnittelujärjestelmää. (Haapanala, Hallberg, Koljonen, Ranta & 

Reinikainen 2015, 47−48; Ympäristöministeriö 2018.)  

Taulukko 2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäytön suunnittelujärjestelmä 
(mukaillen Hollolan kunta 2017, 2) 

 

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja ja ne ohjaavat yksityis-

kohtaisempaa kaavoitusta. Asemakaava ja ranta-asemakaava ovat yksityiskoh-

taisia kaavoja, joilla määritellään kyseisen alueen käyttö ja rakentaminen. Oi-

keudellisesti ranta-asemakaavan sovelletaan osin asemakaavan säädöksiä. 

Järjestelmän ja lain tavoitteena on ohjata suunnittelua laaja-alaisemmasta kohti 

yksityiskohtaisempaa, jolloin saadaan aikaan eri kaavojen välille vuorovaikuttei-

suutta. Kaavoitukseen liittyvät toimet ovat merkittävänä osana kunnan harjoit-

tamaa maapolitiikkaa, koska niillä määritellään maankäyttöä ja rakentamista. 

(Haapanala ym. 2015, 49−50; Ympäristöministeriö 2018.)  

2.3 Maapoliittinen ohjelma  

Maapoliittinen ohjelma on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, jossa määri-

tellään kunnan maapolitiikan toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Se on keino var-

mistaa linjakas ja ennustettava maapolitiikka. Maapoliittiset ohjelmat ja niiden 

käytännöt vaihtelevat kunnittain ja mitään yhtä ja ainoaa oikeaa ohjetta sen te-

kemiseen ei ole. Kuntaliitto määrittelee laatimassaan maapolitiikan oppaassa, 

että maapoliittisen ohjelman tulisi sisältää tavoitteita hyvän yhdyskuntaraken-

teen turvaamiseksi, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjoamiseksi sekä maanomista-

 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

 Valtioneuvosto päättää

Maakuntakaava

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy

Yleiskaava ja osayleiskaava

Kunta laatii ja hyväksyy

Asemakaava

Kunta laatii ja hyväksyy

Ranta-asemakaava

Maanomistaja laatii ja kunta hyväksyy
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jien ja toimijoiden yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamiseksi. (Elfvengren 

2017, 41; Kuntaliitto 2019.) 

Maapoliittinen ohjelma kertoo kunnan toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, 

maanomistajille, rakentajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin. Julkisesti hy-

väksytyt periaatteet ovat kaikkien tiedossa, ja siten niihin osataan varautua. Ta-

voitteena on että maapoliittisilla ohjelmilla ohjataan kunnan maankäyttöä joh-

donmukaisesti, pitkäjänteisesti ja ennustettavasti. Kunnan päättäjien ja virka-

miesten sitouttaminen päätettyjen periaatteiden noudattamiseen on tehokas 

keino maanomistajien ja kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohte-

lun aikaansaamiseksi. (Elfvengren 2017, 41; Kuntaliitto 2019.) 

Yleensä kunnan maapoliittisen ohjelman valmistelu tehdään virkamiestyönä. 

Tavallisesti valmisteluprosessiin osallistuu myös poliittisia päätöksentekijöitä ja 

työtä varten perustetaan yleensä työryhmä, joka ohjaa maapoliittisen ohjelman 

laatimista. Prosessin aikana on hyvä ottaa kantaa tavoitteisiin ja keinoihin laa-

jasti. Valmisteluprosessi on jo sinällään tärkeä osallisten sitouttamisessa. Oh-

jelman hyväksyy yleensä kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto, koska maapolitii-

kan tavoitteiden ja toimintalinjan muodostaminen ovat laaja osa kunnan strate-

gista suunnittelua ja siten siihen sitoutuminen on vaikuttavampaa. Päättäjien 

kautta myös kuntalaisten näkökulmat huomioidaan maapoliittisessa ohjelmassa 

ja on hyvä, että kunta päättää toimintalinjoista. Näin muotoutuu etukäteen pää-

tetty johdonmukainen toimintalinja, jota noudatetaan pyrittäessä tavoitteisiin. 

Maapoliittisen ohjelman laatimisen jälkeen tulisi sitoutua tehtyihin linjauksiin ja 

toimia ohjelmassa valitun strategian mukaisesti. (Junnilainen 2007, 3; Kuntaliitto 

2019.)  

Hovilan mukaan kunnan maapolitiikkaan liittyvä päätöksenteko on tavoitteellista 

ja välineellistä ohjaamista. Tällä tarkoitetaan sitä, että lain sallimia oikeudellisia 

välineitä käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan poliittiset tavoitteet 

näkyvät maapolitiikassa, ja kunta itsehallinnon sekä demokratian sen sille salli-

min perustein, käyttää riittävässä laajuudessa myös oikeudellisia keinoja tavoit-

teidensa saavuttamiseksi. Teoreettisia hallinnollisia keinoja, joilla toimeenpa-

noon voidaan vaikuttaa, ovat informaatio ja suostuttelu, varoitus ja hallinnollinen 

sanktio, siviilioikeuden sanktio, rikosoikeudellinen sanktio ja luvan kumoaminen 

tai poistaminen. Keinovalikoima kovenee heikoista keinoista pakottavampiin ja 
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voimakkaisiin. Maapolitiikassa päätetyn ohjeistuksen noudattaminen on sitä 

toimivampaa, mitä selkeämmin kohteena oleva toimija täytäntöönpanokeinojen 

hierarkian ja pakottavuuden tiedostaa. Tämän johdosta kunnan tuleekin toimia 

määrätietoisesti ja saattaa maapolitiikallaan tiedoksi, että se on valmis näitä 

keinoja myös käyttämään. (Hovila 2013, 23−26.) 

Kuntien maapolitiikka vaikuttaa alueen yhdyskuntarakenteen, asuinalueiden, 

palveluiden ja elinkeinorakenteen kehittymiseen. Johdonmukaisten toimintata-

pojen noudattaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen maapoliittisella oh-

jelmalla mahdollistavat riittävän ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan aikaansaami-

sen kunnan alueelle. Kunnan selkeät hinnoitteluperusteet maan hankkimisessa 

ja luovutuksissa auttavat osaltaan muodostamaan oikeudenmukaisen pohjan 

maamarkkinoille. (Elfvengren 2017, 2) Maapoliittinen ohjelma tulisi päivittää ai-

ka ajoin esimerkiksi kunnanvaltuuston vaihtuessa, vaalikausittain tai kun muita 

kunnan strategioita, asunto- ja elinkeinopoliittisia linjauksia tai kaavoitusohjelmia 

uudistetaan (Kuntaliitto 2019). Maapoliittisten toimintojen aika ajoin tehtävä vai-

kutusten arviointi helpottaa päätösten perusteluja sekä taloudellisten ja yhdys-

kuntarakenteellisesti järkevien ratkaisujen tekemistä ja uudelleen suuntausta. 

Maankäyttöön liittyvien hankkeiden taloudellisten vaikutusten arviointi jo niiden 

alkuvaiheessa voi olla hyvinkin merkittävää kunnalle pitkällä aikavälillä. Kustan-

nusvaikutusten johdosta niihin tulee kiinnittää huomioita myös maapoliittisissa 

linjauksissa. (Keskinen 2010, 21−23.)  

2.4 Maapolitiikan ohjaus ja keinot 

2.4.1 Maapolitiikka yleisesti 

Maapoliittiset kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä yhteiskunnan taloudelliselle 

ja sosiaaliselle kehitykselle sekä sen kasvulle ja hallinnalle. Kaikissa valtioissa 

maapolitiikka on taloudellisen ja sosiaalisen elämän sekä ympäristöasioiden 

ytimessä. Epätasa-arvoinen ja heikosti johdettu maankäyttö sekä maankäyttöön 

liittyvät ongelmat voivat johtaa epäoikeudenmukaisuuteen ja erimielisyyksiin 

toimijoiden kesken. Maapolitiikka on ratkaisevan tärkeää myös ympäristön kes-

tävyyden kannalta, sillä se luo kannustimia kestävälle maankäytölle ja ympäris-

tön hallinnalle, näiden merkitys korostuu yhä enemmän tulevaisuudessa. (EU 

land policy guidelines 2004, 1, 3.) 
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Maapoliittinen suunnittelu tulee olla osana yleiska,avoituksen suunnittelua, kos-

ka kaavoitusta tehdessä tulisi olla näkemys siitä miten tehdyt ratkaisut toteute-

taan käytännössä. Asian tärkeys korostuu yleiskaavoituksen lisääntyessä ja 

kaavoitettaessa laajempia alueita. Kaavojen ja niiden toteutumisen merkitys 

kunnan talouteen on huomattava. Lainmukaisella maapolitiikan keinovalikoimal-

la kunta voi varmistaa, että suunnitelmien mukaiset alueet saadaan tarvittaessa 

käyttöön ja kaavat toteutuvat suunnitelmallisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 

12 luvun mukaan kunta on myös pitkälti vastuussa yhdyskuntarakenteen, katu-

jen ja yleisten alueiden toteuttamisesta. (Virtanen 2000, 11; Kuntaliitto 2019.) 

Maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999) määrittää kunnalle merkittävän vel-

vollisuuden huolehtia alueensa rakentamisesta ja maankäytön ohjaamisesta. 

”Kunnan tulee huolehtia kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edel-

lyttämästä alueiden käytön, rakentamisen ja rakennetun ympäristön 

sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta 

alueellaan ”(Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 1:2.4 §). 

Kunnan päätöksenteossa ja maankäytön ohjauksessa tulisi huomioida myös 

yhteisön eettiset arvot ja tasa-arvoinen kohtelu, joka on tärkeä yhteiskunnallinen 

tavoite. Kunnan päätöksentekijöiden ja valmistelevien virkahenkilöiden tulee 

pohtia näitä seikkoja toiminnassaan. Päätöksen teossa tulisi heijastua kuntalais-

ten tahtotila ja myös yhteisön vallitsevat eettiset arvot. Maapoliittista suunnitte-

lua ja maapolitiikan keinojen käyttämistä edellyttää myös yhdyskuntarakenteen 

ylläpito ja kehittäminen, koska palvelut ovat kunnan velvollisuutena ja siten 

myös kustannustekijänä. (Virtanen 2000, 18; Kuntaliitto 2019.) 

”Toteuttamisvastuun siirto maanomistajalle tai –haltijalla. Jos ase-

makaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vuoksi loma- tai 

matkailuhanketta taikka muuta vastaavaa hanketta varten, voidaan 

kaavaan ottaa määräys, jolla kaavan toteuttamisvastuu kadun ja 

muun yleisen alueen osalta kokonaan tai osittain siirretään maan-

omistajalle tai –haltijalle” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

12:91.1 §).  

Edellä esimerkkinä mainittu lainkirjaus tarkoittaa sitä, että asemakaavan toteut-

tamisvastuuta voidaan kunnalta siirtää yksityiselle maanomistajalle tai -haltijalle 
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erillisellä kaavakarttaan laitettavalla kaavamääräyksellä, maankäyttö- ja raken-

nuslain 91 § mukaisesti. Kuitenkin, jos maanomistaja ei huolehdi kaavamäärä-

yksen mukaisesta toteutus velvollisuudesta, on toissijainen toteutusvastuu edel-

leen kunnalla, jolla on kuitenkin oikeus periä kustannukset maanomistajalta. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 12:91.1 §.) Tämän kaltaisten velvoittei-

den huomioiminen on tärkeää tiedostaa kunnan harjoittaessa kaavoitusta ja 

maapolitiikkaa. 

Tarvittaessa kunta joutuu tehostamaan maapolitiikkaansa lain mukaisilla keinoil-

la. Ennen pakkokeinojen käyttöä on painotettava vapaaehtoisia toimia ja pyrit-

tävä sopimukseen neuvottelemalla. Esimerkiksi maanhankinnassa tulee lähtö-

kohtaisesti pyrkiä käyttämään vapaaehtoisia keinoja, kuten kunnat todellisuu-

dessa pääsääntöisesti tekevätkin. Kuitenkin, mikäli muut keinot eivät johda ha-

luttuun tulokseen, on pakkokeinoja voitava käyttää. Käytännössä lainsäädäntö 

antaa riittävän keinovalikoiman maapolitiikan ohjaukseen ja toteutukseen kun-

nissa, kunhan on oikeasti riittävä poliittinen tahtotila niiden käyttöön. (Hovila 

2013, 28; Kuntaliitto 2019.)  

Monesti maapolitiikassa nämä lain sallimat keinot ymmärretään liian voimakkai-

na ja niiden käytön pelätään heijastuvan negatiivisena kunnan imagoon. Laissa 

sallituille keinoille on kuitenkin olemassa painavat syyt. Ne tulee perustella sel-

keästi ja riittävän hyvin päättäjille, maanomistajille ja tarvittaessa medialle. Kun-

nan näkökulmasta esimerkiksi yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja vajaakäyt-

tö on haitallista ja myös kallista. Nämä ovat veronmaksajien ja päättäjien näkö-

kulmasta hyviä perusteita. Myös maapoliittisen toiminnan tasa-arvo on tärkeä 

yhteiskunnallinen tavoite. Hyvin johdetussa maapolitiikassa kunnan tulee ottaa 

maanomistajat ja muut osalliset ajoissa mukaan pohtimaan maankäytön toteut-

tamisen vaihtoehtoja, näin vältytään helpommin ristiriidoilta. Tarvittaessa kun-

nan kannattaa painottaa pakkokeinojen käyttöä maapolitiikassaan todellisena 

mahdollisuutena, jota se viime kädessä myös käyttää. Tietoisuus tästä edistää 

vapaaehtoista sopimista. (Virtanen 2000, 11; Kuntaliitto 2019.) 
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Hovila asettaa maapolitiikan oikeudelliset ohjauskeinot kuvion 3 mukaisesti py-

ramidimalliin siten, että alhaalla on vapaaehtoiset toimet ja huipulla kaikista 

voimakkaimmat lain sallimat pakkokeinot. Pyramidin huipulla toimenpiteet syr-

jäyttävät voimakkaasti yksityistä etua yhteisen edun nimissä, joten sillä tulee 

olla merkittävä tarve laillisuuden näkökulmasta. Toimintavapauteen vaikutetaan 

viimeisimpänä keinona omaisuuden suojaan puuttumisen kautta. Kunnan olisi 

tarkoituksen mukaisinta aloittaa maapoliittisten keinojen käyttö vapaaehtoisia 

keinoja soveltamalla ja toimia joustavasti. Mikäli lievemmillä ohjauskeinoilla ei 

saavuteta tulosta, käytetään voimakkaampia keinoja tai niiden yhdistelmiä. Pe-

riaatteessa mitä lievempää keinoa käytetään, sitä enemmän pyritään kunnioit-

tamaan vapaata tahtoa. (Hovila 2013, 26-28.) 

 

Kuvio 3. Maapolitiikan ohjauskeinot hierarkisessa pyramidissä (Hovila 2013, 192) 

 

2.4.2 Kunnan etuosto-oikeus 

Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö kaupan yh-

teydessä. Tällöin kunta asettuu ostajan sijalle. Etuosto-oikeuden käyttö edellyt-

tää etuostolain mukaisten edellytysten täyttymistä, joten kunnan tulee päätök-

sessään riittävän hyvin perustella sen käytön tarve. (Leskinen, Mäkäräinen & 

Tuormala 2015, 15.) Todellisuudessa etuosto-oikeuden käytöllä kunta voi saada 

sattumanvaraisesti hankituksi kiinteistöjä itselleen riippuen alueella tehtävistä 

kaupoista, mutta harvemmin juuri sellaisia, joita kunta ensisijaisesti tarvitsisi 
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(Virtanen 2000, 65). Kunnan kannattaa kuitenkin maapolitiikassaan tuoda esille 

aktiivisuus etuosto-oikeuden käyttöön, koska jo tietoisuus asiasta saa maan-

omistajat neuvottelemaan suoraan myös kunnan kanssa maakaupoista. (Leski-

nen ym. 2015, 15.)  

”Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kau-

passa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yh-

dyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty 

kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se 

on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä 

luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla eh-

doilla. Myyjä ei voi vedota sellaiseen kaupan ehtoon, josta hän ei 

kehotuksesta huolimatta ole ilmoittanut kunnalle ja josta kunta päät-

täessään etuosto-oikeuden käyttämisestä ei muutoinkaan tiennyt. 

Kunnan asema kolmanteen henkilöön nähden on sama kuin osta-

jalla. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista kiinteis-

tön luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus 

muodostaa pääosan.” (Etuostolaki 608/1977 1:1.1,3 §, 1:2.1-2 §.)  

2.4.3 Lunastusmenettely 

Kunnalla on oikeus lunastaa maata yleisen tarpeen niin vaatiessa maankäyttö- 

ja rakennuslain (132/1999) pykälien 95−103 § perusteella. Lisäksi menettelyssä 

sovelletaan lunastuslain (603/1977) ja kiinteistönmuodostuslain (554/1995) 

määräyksiä. Lunastusmenettelyä käyttämällä kunta voi tarpeen mukaan varmis-

taa keskeisten maa-alueiden omistuksen ja rakentumisen maanomistajien 

myyntihalukkuudesta huolimatta. Kunnan mahdollisuus käyttää lunastusta ja 

maanomistajien tietoisuus asiasta vaikuttaa myönteisesti vapaaehtoisten kaup-

pojen syntymiseen. Lunastusta ei kuitenkaan voida laittaa toimeen, jos sen tar-

koitus voidaan saavuttaa jollain muulla tavalla, tai jos lunastuksesta aiheutuu 

yksityiselle maanomistajalle suurempi haitta kuin yleiselle edulle siitä saatava 

hyöty. Ennen lunastusmenettelyn käyttämistä tulee siis pyrkiä vapaaehtoiseen 

ratkaisuun asiassa. (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-

sesta 603/1977 1:4.1 §; Leskinen ym. 2015, 16; Hollolan kunta 2017, 11; Kunta-

liitto 2019; Maanmittauslaitos 2019.) 



22 
 

 

Lunastuksessa maanomistajalle maksettava korvaus vastaa kohteen täyttä ar-

voa. Korvaus määritellään maanmittauslaitoksen pitämässä riippumattomassa 

lunastustoimituksessa. Pääsääntöisesti maata lunastetaan lain tai lunastuslu-

van perusteella, yleiseen tarpeeseen ja sille tulee olla lain vaatimat tapauskoh-

taiset perusteet. Lunastaja on usein kunta tai valtio, mutta myös yksityisillä toi-

mijoilla on tietyin edellytyksin oikeus lunastukseen, esimerkiksi tontinosan lu-

nastuksessa. Sen tarkoituksena on varmistaa asemakaavoitetun tontin muodos-

taminen yhdelle omistajalle ja rakennuskelpoiseksi tilanteessa, jossa tontin osat 

kuuluvat useammalle kuin yhdelle maanomistajalle. Pääsääntöisesti kunnat 

ovat käyttäneet lunastusmenettelyä asemakaavan mukaisiin tarkoituksiin ja sen 

toteuttamiseksi. Yleensä lunastus koskee katuja, puistoja ja yleisiä tontteja, joita 

kunta tarvitsee palveluinfrastruktuurin rakentamiseksi. Raakamaata kunnat 

hankkivat yleensä vapaaehtoisin kaupoin ja niiden lunastaminen on harvinai-

sempaa. (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

603/1977 3:44.1−2 §; Hollolan kunta 2017, 11; Kuntaliitto 2019; Maanmittauslai-

tos 2019). 

2.4.4 Maankäyttösopimus osana kaavoitusta 

Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun mukaan maanomistajalla, jolle laaditta-

vasta asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistu-

maan kustannuksiin, jotka alueen yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutu-

vat (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 12a:91a. 1 §).  

Kunnan tulee pyrkiä sopimaan maanomistajan kanssa näistä kustannuksista ja 

lisäksi kunnan tulee kohdella kaavoitettavan alueen maanomistajia yhdenvertai-

sesti. Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan kunnan ja maanomistajan välistä 

sopimusta, jolla sovitaan kaavoituksen ja kaavojen toteuttamisesta sekä niiden 

kustannuksista osapuolten kesken. Sopimuksella ei saa kuitenkaan sopia kaa-

van sisällöstä yksityiskohtaisesti etukäteen, koska kaavoituksen tulee olla oma 

itsenäinen ja laillinen prosessi, riippumatta kunnan sopimustoiminnasta. Tämä 

on osa yleistä laillisuusperiaatetta, ettei julkisen vallan käytöstä voi sopia sito-

vasti. Asemakaavat ja niiden sisältö määräytyy laissa asetettujen vaatimusten ja 

kaavoituksen maankäyttötavoitteiden mukaan. Lisäksi kaavoitusprosessiin si-

sältyy vuorovaikutteinen kuuleminen ja hallinnon päätöksentekomenettely, joi-
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den tulee olla riippumattomia ja laillisia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

12a:91a. 2 §, 91b.1-4 §; HE 167/2002, 20-21; Haapanala ym. 2015, 628) 

Maankäyttösopimusta ei saa sekoittaa kaavoitussopimukseen, jolla sovitaan 

itse kaavoitusprosessin käynnistämisestä, läpiviemisestä ja kustannusten jaos-

ta. Sopimusten ajallisuus kaavoitusprosessissa on esitetty kuviossa 4. Maan-

käyttösopimus voidaan lain mukaan tehdä sitten, kun kaavaluonnos tai –

ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on tiedotettava kaavoitusprosessin yhteydes-

sä siten, että osalliset saavat siitä tiedon. Käytännössä tämä kirjataan kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Maankäyttösopimuksilla voidaan sopia 

laajemmin ja vapaammin osapuolten välisistä oikeuksista kuin seuraavassa lu-

vussa käsiteltävässä kehittämiskorvausmenettelyssä, joka on keinona lailla 

säädelty, mutta velvoittavampi. Maankäyttösopimus valmistellaan kaavoituksen 

yhteydessä, asemakaavan lopputulosta ennakoiden. Se viedään hyväksyntään 

ennen kaavaa, mutta se tulee osapuolia sitovaksi, vain mikäli kaava tulee voi-

maan suunniteltuna, jolloin sitä voidaan ryhtyä sopimuksen mukaisesti toteut-

tamaan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 12a:91a. 2 §, 91b.1−4 §; HE 

167/2002, 20−22.)  

 

Kuvio 4. Kaavoitus- ja maankäyttösopimuksen ajoitus kaavoitusprosessissa (Kuntaliitto 
2009, 10) 
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2.4.5 Kehittämiskorvaus 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin uudistus vuonna 2003, luku 12 a 

(13.3.2003/222), jolla määritellään kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutu-

vien kustannusten korvaaminen. Sen sisällössä yhtenä keinovalikoimana on 

kehittämiskorvaus. Lain tavoitteena on, että kunta voi periä maanomistajalta, 

jolle kaavoituksesta on merkittävää hyötyä hänen osuutensa yhdyskuntaraken-

tamisen kustannuksiin tarvittaessa lain suomin pakkokeinoin. (Haapanala ym. 

2015, 633.). 

”Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osal-

listumisestaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuk-

siin, kunta voi periä maanomistajalta asemakaavan mukaiselle ton-

tille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeu-

den lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan 

tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen rakenta-

mista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuk-

sista (kehittämiskorvaus)” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

12a:91c. 1 §). 

Uudistuksen tavoitteena on jakaa asemakaavan toteuttamiseen liittyviä kustan-

nusvastuita ja siten edistää kaavojen toteutumista ja ylläpitää kohtuuhintaista 

tonttitarjontaa kunnassa. Vaikka yhdyskuntarakentamiseen kuuluvien yleisten 

alueiden, katujen, puistojen ja julkisten rakennusten toteutus kuuluu lakimuu-

toksesta huolimatta yleisesti kunnan vastuulle, on sillä mahdollisuus periä 

maanomistajalta osuus kustannuksista. Ensisijaisesti tulee kuitenkin pyrkiä va-

paaehtoiseen menettelyyn maankäyttösopimuksilla. (Kuntaliitto 2019.) Kehittä-

miskorvauksen perusteena ovat kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakenteen 

kustannukset, jolloin kysymys on ”kustannusperusteisesta julkisoikeudellisesta 

maksusta” (Haapanala ym. 2015, 633).  

Kustannusten jakoperusteena käytetään kyseisen alueen kaavoituksesta saa-

man hyödyn arvonnousun suhdetta maanomistajien kesken. Kehittämiskorva-

uksen perusteena olevat ja kaavasta aiheutuvat yhdyskuntarakentamisen kus-

tannukset jaotellaan kaikille kaavan osallisille, myös kunnalle. Lisäksi laissa on 

määritelmä, ettei kehittämiskorvausta voida määrätä maanomistajalle, jolle kaa-

vassa syntyy vain asuntorakennusoikeutta eikä rakennusoikeuden lisäys tai 
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määrä ole yli 500 kerroneliömetriä. Nämä on mukana korvausten laskennassa 

mutta niiltä osin kehittämiskorvaukset jäävät kunnalta saamatta. Kehittämiskor-

vauksen enimmäismäärä on 60 % asemakaavan tuomasta tontin arvonnousus-

ta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 12a:91c. 1,4 §, 91f §; Haapanala ym. 

2015, 633−634.) 

Vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa lainmukaisen kehittämiskor-

vausmenettelyn, on sitä käytetty kunnissa aika vähän. Lain lähtökohtainen ta-

voite pyrkiä vapaaehtoiseen sopimiseen maankäyttösopimuksilla toimii ja kehit-

tämiskorvaus nähdään toissijaisena menetelmänä, ikään kuin kannustimena. 

Hovilan mukaan todellisuudessa kehittämiskorvausta ja sen lain sallimia keinoja 

voimakkaampana kannustimena toimii kunnan kaavoitusmonopoli, eli kunta ei 

kaavoita, mikäli maankäyttösopimusta ei osapuolten välille synny. (Hovila 2013, 

38.) 

2.4.6 Maanhankinta 

Kunnan kannattaa harrastaa aktiivista maahankintapolitiikkaa alueellaan ja pa-

nostaa myös vapaaehtoiseen maanhankintaan, joka tulee asettaa ensisijaiseksi 

maanhankintakeinoksi. Hankkimalla raakamaata hyvin ennakolta suunnitellusti 

ja riittävän aikaisessa vaiheessa, voidaan pitää maanhintataso kohtuullisena. 

Tulevissa kaavoitushankkeissa kunnan raakamaan hankinta korostuu, kun se 

muutetaan kaavoituksella tonteiksi. (Virtanen 2000, 102-103; Leskinen ym. 

2015, 15; Elfvengren 2017, 41.) 

Kaavojen laatiminen on helpompaa, jos kunta omistaa kaavoitettavan maan, 

tällöin yksityisten maanomistajien intressit korostuvat vähemmän. Tällöin kaa-

voituksen tuoma arvonnousu jää kunnalle ja se voidaan käyttää infrastruktuurin 

rakentamiseen ja ylläpitoon kokonaisuudessaan tai ylijäämä voidaan käyttää 

muihin kunnan palveluihin. Tämä helpottaa kunnanvastuulla olevien teiden, ka-

tujen ja yleisten alueiden rakentumista ja niitä ei tarvitse rahoittaa erillisellä ra-

hoituksella. Sen avulla kunta saavuttaa etuja alueiden suunnittelussa, käyttöön-

otossa, tonttien luovutuksessa ja rakentamisessa niin, että ne toteutuvat pa-

remmin kunnan tahtomassa aikataulussa. Kunnan ollessa keskeinen toimija 

kaavoitushankkeissa ja kaavoittaessaan omaa maataan, voi se suunnata yh-

dyskuntarakenteen kehittymistä tavoitteidensa mukaisesti ja samalla toteutuu 

maanomistajien sekä toimijoiden tasapuolinen kohtelu maapolitiikan kautta. Tä-
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tä kautta maanomistajien luottamus kunnan johdonmukaiseen toimintaan ja ta-

sapuoliseen kohteluun lisää myös vapaaehtoisen maanluovutuksen halukkuut-

ta. (Virtanen 2000, 102-103; Leskinen ym. 2015, 15; Elfvengren 2017, 41.) 

2.4.7 Tontinluovutuspolitiikka 

Kunnan maanluovutuspolitiikka tai paremminkin käytännössä tontinluovutuspoli-

tiikka on yksi merkittävimpiä kunnan tehtäviä, joihin sen tulee ottaa kantaa ja 

joilla se ohjaa alueiden rakentumista. Pääasiallisesti sen sisältö voidaan jakaa 

neljää eri osaan; luovutustapa, hinta, saaja ja mahdollinen keinottelun estämi-

nen. Luovutustavan peruskysymys on myynti tai vuokraus, tai molempien käyt-

tö. Virtasen mukaan vuokraus on pitkällä aikavälillä kunnalle taloudellisempi 

vaihtoehto, koska ajan myötä tonttien hinnat tahtovat nousta. Vuokraamalla 

maa pysyy kunnan omistuksessa ja näin se hyötyy tulevasta arvonnoususta 

sekä vakaasta jatkuvasta tulosta. Lisäksi vuokraamalla tontin kunta voi liittää 

sopimukseen ehtoja, jotka tukevat kaavoitusta sekä maankäyttöä ja estävät 

keinottelua. Myynnin vaihtoehtoa perustellaan monesti suurella kertaluontoiselle 

rahantarpeella ja kiinteistöverolla, jota vuokratontista ei saada. (Virtanen 2000, 

31, 40−41.) 

Tonttien luovuttamisella kunta toteuttaa maapoliittista tahtotilaansa käytännössä 

ja tontin luovutus periaatteet vaihtelevat kunnittain paljonkin. Kunnan linjauksia 

tehtäessä mietittäviä seikkoja ovat; aikataulu, hinta, myyntitapa, varausaika, 

varausmaksu, ostajien valinta, rakentamisvelvoite, puisto- ja yleisten alueiden 

luovutus, vuokrauksen periaatteet ja luovutuspäätöksen teko konkreettisesti. 

(Junnilainen 2007, 29−34.) Toiminta on muuten aika lailla kunnan päätettävissä 

mutta siinä tulee kuitenkin huomioida uusi kuntalaki (2015/410), joka määrittää 

kunnan omistamien kiinteistöjen luovutuksen tai vuokraamisen markkinaehtoi-

suuden. Sen mukaan kunta voi avoimella markkinoilla toimivalla tarjouskilpailul-

la, josta se tiedottaa riittävästi, luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymme-

neksi vuodeksi kunnan omistamansa kiinteistön. Kunnan toimiessa ilman edellä 

mainittua menettelyä, tulee puolueettoman arvioijan tehdä määritys kiinteistön 

markkina-arvosta tai sen vuokratasosta. Kunnan on lisäksi huomioitava Euroo-

pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan säädökset. 

(Kuntalaki 410/2015 15:130.1−2 §.)  
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”Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 

taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka 

vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai 

tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-

taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissiolle on annettava 

tieto tuen myöntämistä tai muuttamista koskevasta suunnitelmasta 

niin ajoissa, että se voi esittää huomautuksensa. Jos komissio kat-

soo, että tällainen suunnitelma ei 107 artiklan mukaan sovellu si-

sämarkkinoille, se aloittaa 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn vii-

pymättä. Jäsenvaltio, jota asia koskee, ei saa toteuttaa ehdottami-

aan toimenpiteitä, ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen 

päätös.” (EUR-Lex 2012/C 326/01: 107:1, 108:3 art.)  

Kunnan ja yritysten välissä maakaupoissa tulee ottaa huomioon, että ne kuulu-

vat Euroopan yhteisön rajoittaman valtiontukisääntelyn piiriin. Tässä tapaukses-

sa kunnat lasketaan osaksi julkista sektoria. Tämän johdosta, mikäli kunta esi-

merkiksi elinkeinopoliittisilla perusteilla haluaa maanluovutuksella tukea jotain 

yritystä, edellä esitettyä käypää markkinahintaa alemmalla hinnalla, tulee sovel-

lettavaksi valtiontukisäädösten Deminimis-menettely. Tällöin myönnetyn tuen 

määrä saa olla enimmillään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Toisena 

vaihtoehtona on hakea ennakkoon lupa tehtävälle tukitoimenpiteelle. Aiotut val-

tiontukitoimenpiteet tulee etukäteen ilmoittaa Euroopan komissiolle eli niin sano-

tusti notifioida, jolloin komissio arvio tukitoimenpiteen soveltuvuuden sisämark-

kinoille. Tässä tapauksessa ennen komission antamaa hyväksyntää vallitsee 

asiassa täytäntöönpanokielto. (Holopainen 2007, 10−11; Kuntaliitto 2019.) 

Tämän sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että myös kunta toimii markkinoilla 

maanosto ja myyntitilanteessa yritysten kanssa markkinaehtoisesti eikä vääristä 

kilpailua. Kielletyn tuen kirjo on laaja. Se voi olla esimerkiksi maanmyyntiä tai 

vuokrausta alle markkinahintojen tai maanostoa yritykseltä markkinahintaa kor-

keammalla hinnalla. Lisäksi tulee huomioida kunnan antama avustus, laina tai 

takausjärjestely, korkoetu, erityinen rahoitusjärjestely tai pääomarahoitukseen 

liittyvä toimenpide. Periaatteessa säädös koskee kaikkia toimenpiteitä, jossa 

julkisia varoja jaetaan tukena yrityksille, olivatpa ne sitten julkisia tai yksityisiä. 

Tuen tekee kielletyksi jos se on valikoivaa, vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 

kauppaan ja se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Laittomaksi todettu tuki 
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on takaisinperintäkelpoinen kymmenen vuotta tuen myöntämisestä. (Holopai-

nen 2007, 10−14.) 

2.4.8 Rakentamiskehotus ja lunastus 

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 97 nojalla kunta voi antaa asemakaava 

tontin omistajalle rakentamiskehotuksen, kun alueen asemakaava on ollut voi-

massa vähintään kaksi vuotta ja jos tontin kerrosalasta ei ole rakennettu vähin-

tään puolta sen määrästä. Lisäksi rakentamiskehotukseen vaikuttaa tontilla ole-

vien rakennusten rakentamistapa, käyttötarkoitus ja niiden sijainti, joiden tulee 

olla toteutettu pääasiallisesti asemakaavan määräysten mukaan. Jos kunnan 

rakentamiskehotuksesta huolimatta tontin omistaja ei rakenna tonttia vaaditulla 

tavalla kolmen vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen tiedoksi saannista, on 

kunnalla oikeus lunastaa tontti ilman erityistä lupaa. Lunastusta tulee hakea 

vuoden kuluttua määräajan päättymisestä. Menettely ei koske enintään kahden 

asunnon tonttia, jos siinä käytössä oleva asuinrakennus tai jos tontilla on voi-

massa rakennuskielto. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 13:97.1−3 §.) 

Rakentamiskehotuksen lähtökohtana on sallia lain mukainen keino puuttua ton-

tin määrälliseen ja laadulliseen vajaarakentamiseen (Haapanala ym. 2015, 

659). Tavoitteena on, että asemakaavoitetut tontit rakentuvat asemakaavan 

mukaisesti, jolloin yhdyskuntien maa-alueet ja infrastruktuuri tulee mahdolli-

simman tehokkaaseen käyttöön. Rakentamiskehotusta on perusteltua käyttää 

kunnissa ja alueilla, joilla oikeasti on pulaa ja kysyntää yksityisten omistamista 

asemakaava tonteista. (Kemijärven kaupunki 2018, 10.) Rakentamiskehotuk-

sesta päättää kuntalain mukaan valtuusto, ellei se ole delegoinut toimivaltaa 

alemmille toimielimille. Rakentamiskehotus on valituskelpoinen päätös. (Haa-

panala ym. 2015, 659−660.) 

2.4.9 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 

Kunnanvaltuusto voi kiinteistöverolain 654/1992 pykälän 12 a mukaan määrätä 

rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveron, joka on vähintään 2 pro-

senttia ja enintään 6 prosenttia. Vero on veroprosentin mukainen osuus kiinteis-

tön arvosta. Saman lain säädöksestä poiketen, pykälässä 12 b määritetään 

erikseen nimetyt 14 pääkaupunkiseudunkuntaa, jossa se on määrättävä ja sen 

tulee olla vähintään 3 prosenttia yleistä kiinteistöveroprosenttia suurempi. Kiin-
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teistöverolain 12 a toisessa momentissa on erikseen tarkempia säädöksiä, mi-

ten lakia sovelletaan, mutta pääasiallisesti se koskee asuntokäyttöön tarkoitet-

tuja tontteja. Menettelyä ei voi soveltaa loma-asutukselle kaavoitettuihin tonttei-

hin. (Kiinteistöverolaki 654/1992 3:11 1; 12a 1, 12b §.) Muiden kuin kiinteistöve-

rolaissa erikseen määrättyjen kuntien ei ole pakko määrittää erillistä veropro-

senttia ja silloin verotus toimitetaan kunnan määrittämän yleisen kiinteistövero-

prosentin mukaan (Hirsjärvi § Määttä 2017), jonka vaihteluväli on vuoden 2017 

muutossäädöksen mukaan 0,93–2,00 prosenttia (Kiinteistöverolaki 654/1992 

3:11 3 §). Maapolitiikan keinona korotetun kiinteistöveron tarkoituksena on edis-

tää kunnan alueella olevien asuntotonttien käyttöönottoa ja siten asemakaavoi-

tettujen alueiden rakentumista. Kunnan kannattaa käyttää korotettua kiinteistö-

veroa, jos alueella on pulaa tonteista ja rakentamispainetta. Tällöin asia kannat-

taa sisällyttää kunnan maapoliittiseen ohjelmaan tai valtuusto voi päättää siitä 

erikseen. (Leskinen ym. 2015, 19.) 

2.5 Kuntastrategia 

Kuntalaki (410/2015) määrittää, että kunnassa tulee olla kuntastrategia (Kunta-

laki 410/2015 7:37.1 §). Kuntastrategian hyväksyy valtuusto ja siinä tulee päät-

tää kunnan pitkän ajan talouden ja toiminnan tavoitteista. Sen tulee perustua 

nykytilan arvioon ja siinä tulee ottaa huomioon tulevat toimintaympäristön muu-

tokset ja niiden vaikutukset kunnan toimintaan. Kuntastrategian toteutusta tulee 

seurata ja arvioida, ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. (Kuntalaki 410/2015 

7:37.1−3 §).  

Vaikka kuntastrategia ei välttämättä suoraan liity kunnan maapolitiikkaan, tulee 

kuntien laatimien eri strategioiden ja ohjelmien olla keskenään johdonmukaises-

ti laadittuja. Kunnan strategisen johtamisen ja sen eri alakäsitteiden selventämi-

seksi olisi hyvä, jos itse kuntastrategiaa nimettäisiin strategiaksi ja siitä alaspäin 

johdettavia suunnitelmia kutsuttaisiin ohjelmiksi, kuten maapoliittinen ohjelma. 

Strategiat ovat yleensä poikkihallinnollisia ja ohjaavat monia eri toimijaloja kun-

nassa. Näin niiden laatimisessa tulee ottaa huomioon monen eri alan toiminnal-

liset ja taloudelliset seikat. Ohjelma sen sijaan on asetetun strategian toteutta-

miseksi laadittu suunnitelma, toimenpide kokonaisuus tai osa-alue, jolla pyritään 

saavuttamaan asetettu tavoite. Ohjelma laaditaan yleensä määräaikaiseksi, 

jolloin sen toteutusta ja tuloksia voidaan seurata ja päivittää. (Kuntaliitto 2017b.)  
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Strategian ja sen alaisten ohjelmien toteutus on oma prosessinsa, joka muuttaa 

strategiat ja suunnitelmat käytännön toimiksi asetettujen tavoitteiden saavutta-

miseksi. Strategisen suunnitelman toteuttaminen hallitusti on yhtä tärkeää tai 

jopa tärkeämpää kuin itse strategia, muuten tehty työ menee hukkaan. Strategi-

oiden merkitystä kunnan todelliseen toimintaan tulee seurata käytännössä, mi-

ten ne oikeasti vaikuttavat toimintoihin. Käytännön teot siirtävät strategisen 

suunnitelman toimeksi, jotka edistävät talouden kehittymistä ja liiketoiminnan 

kasvua. Valitettavasti suurin osa yrityksistä ja toimijoista, jotka tekevät strategi-

sia suunnitelmia, eivät pysty toteuttamaan niitä. Tämä tulee huomioida jo stra-

tegiaa tai ohjelmaa tehdessä, mihin resurssit ja tahtotila oikeasti riittävät. Fortu-

ne-lehden mukaan yhdeksän kymmenestä organisaatiosta ei toteuta strategista 

suunnitelmaa monista syistä. Näitä syitä ovat esimerkiksi se, että organisaatio 

ei yhdistä strategiaa budjetointiin tai työntekijät eivät ymmärrä yrityksen strate-

giaa ja heitä ei sitouteta siihen mitenkään. (Pauni 2013, 9−10; Olsen 2019.)  

2.6 Kunnan elinkeinopolitiikka 

Yhteiskunnassa eletään vahvaa muutosten aikaa, myös elinkeinopoliittisesti. 

Informaatiokenttä hajaantuu ja toimijoiden välisen luottamuksen merkitys kas-

vaa. Digitalisaatio muuttaa niin kunnan kuin yritystenkin tuottamia palveluita. 

Muutosvauhti liiketoiminnassa kasvaa ja menestyäkseen organisaatioiden tulee 

kehittyä. Tässä muutoksessa on tärkeä huomata, että onnistuakseen muutok-

sen hallinnassa, organisaatio tarvitsee oikeanlaista johtamista ja välineet siihen. 

Muutostyö ja sen ohjaaminen käynnistyy suunnitelman, ohjelman tai strategian 

laatimisella, kuten maapoliittinen ohjelma on. Siinä määritetään toimet, joita mi-

tä tulee tehdä, että asetettuun tavoitteeseen päästään. Laadittavan strategian 

tai ohjelman tulee olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä, jotta se voidaan 

viedä käytäntöön ja se on hyvä käytännön johtamisen väline. (Greete 2017.) 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) tehtiin vuonna 2015 lisäys, jonka mu-

kaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden tulee kyseisen lainkohdan mui-

den vuorovaikutteisen suunnittelun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustu-

vien toimien lisäksi ”edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan 

kilpailun kehittymistä” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 204/2015 1:5, 1 §). Tavoit-

teena on kaavoituksen ja maankäyttöpolitiikan avulla edistää yritysten toimintaa 

ja tervettä kilpailua. Kunnan tulee kohdella yrityksiä tasapuolisesti maankäyt-
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töön liittyvissä toimissa, kuten kaavoituksessa ja tonttien luovutuksessa, niiden 

koosta riippumatta.  

Lain henki vahvistaa sitä näkemystä, että elinkeinoelämän ottaminen osaksi 

kunnan ja maankäytön kehittämistä on entistä merkityksellisempää. Yritykset, 

niiden toiminnan mahdollisuuksien turvaaminen ja edistäminen ovat koko yh-

teiskunnan näkökulmasta erittäin merkittävä asia. Tavoitteena on luoda toimijoil-

le tasapuolinen toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, kehitystä ja 

kilpailukykyä. (Kuntaliitto 2017.) Kunnan maapolitiikassa tulee olla kattava neu-

vontajärjestelmä ja aito vuorovaikutus alueen yrittäjien ja toimijoiden kesken 

(Suomen yrittäjät 2017, 13−14). Kunnan käytännön elinkeinopolitiikka on toi-

menpiteitä, joilla parannetaan yritysten toiminta ympäristöä, edistetään toimitilo-

jen rakentamista ja saatavuutta sekä niihin liittyviä palveluja. Elinkeinoelämän 

hankkeisiin liittyvän päätöksenteon tulisi olla johdonmukaista ja joustavaa. (Kun-

taliitto 2017.) Aktiivisella maapolitiikalla kunta edistää elinkeinoelämän toimin-

taa. Tämän johdosta kunnan tulee kirjata maapoliittiseen ohjelmaan kunnan 

tontinluovutuspolitiikan periaatteet. (Suomen yrittäjät 2017, 13−14.) 

Koko yhteiskunnassa, kunnissa ja yritysten toiminnassa maan saatavuuden ja 

hinnan merkitys korostuu. Maanhinnan merkityksen vaikutusta esitetään kuvi-

ossa 5. Kunnalle se aiheuttaa lisäkustannuksia, koska yleensä kunta on aktiivi-

nen toimija kaikessa maankäytössä alueellaan. Kunnalla on paljon kiinteistöjä ja 

rakennuskantaa ja ne ovat mukana alueen kehittämisyhtiöissä, teollisuuskylissä 

sekä yleisten alueiden hankkijana ja ylläpitäjänä. Yritykselle se lisää toimitilojen 

hankintakustannuksia ja alueen korkean hintatason johdosta asumiskustannuk-

set kohoavat ja lisäävät työntekijöiden palkkakustannuksia. (Virtanen 2000, 

9−10.) 
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Kuvio 5. Korkean maanhinnan vaikutuksia yhteiskunnalle (Virtanen 2000, 10)  
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3 KÄYTETETYT MENETELMÄT 

3.1 Projektisuunnitelma 

Tässä opinnäytetyössä käytetty päämenetelmä on projekti. ”Projekti on se työ 

tai työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaan-

saamiseksi” (Pelin 2011, 377). Toisin sanoen se on väliaikainen määritelty työ-

kokonaisuus, jonka tavoitteena on laatia tuote, palvelu tai tulos. Yleensä hanke 

on ainutlaatuinen, koska se ei ole jatkuvaa rutiinitoimintaa, vaan se on tietty 

toimintojen joukko, joiden tarkoituksena on saavuttaa tavoite. Projektiryhmä on 

usein varta vasten koottu ryhmä ihmisiä, jotka eivät yleensä toimi yhdessä. He 

voivat toisinaan olla eri organisaatioista ja jopa useista maantieteellisistä alueis-

ta. (Pelin 2011, 84; Project Management Institute 2019.) 

Projektia toteuttavan organisaation koolla ja rakenteella on merkitystä projekti-

organisaation luomisessa. Se määrittää käytettävissä olevia taloudellisia ja 

henkilöstöresursseja ja sitä kautta vaikuttaa koko projektin toteuttamiseen. On 

olennaista, kuinka projektin organisaatio työn alussa määritellään. Se vaikuttaa 

koko prosessin ajan sen työn loppuun saakka ja myös olennaiseen eli tulok-

seen. Sen johdosta hyväksymällä projektin tekijät ja hallinnan rakenteen, tilaaja 

käytännössä määrittää, voidaanko tavoiteltavaan tulokseen päästä. (Kerzner 

2017, 106.) Projekti eli suomen kielessä toiselta nimeltään hanke on väliaikai-

nen ja sille on määritelty tavoite, alku ja loppu ja sen laajuus ja siihen käytettä-

vät resurssit ovat yleensä tiedossa. Projektinhallinnanprosessissa on yleensä 

viisi pääkohtaa; aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta sekä valvonta ja projek-

tin lopetus. (Pelin 2011, 84; Project Management Institute 2019.) 

Vaikka tehtävät ohjaavat projektin toimintaa sen suhteen, mitä on tarkoitus teh-

dä, tulee projekti etukäteen suunnitella ja siinä tehtävät toimet aikatauluttaa. 

Suunnitelmassa tulee määrittää eri tehtävät ja niiden aikataulullinen toteutus 

projektin sisällä keskenään, koska projektin eri osiot yleensä vaikuttavat toisiin-

sa. Aikataulut liittyvät tiettyihin kriittisiin virstanpylväisiin, jotka merkitsevät niitä 

tilanteita, joissa tietyt tehtävät on oltava toteutettuna, ennen kuin hankkeen seu-

raava osio voidaan käynnistää. Lisäksi hankkeille on ominaista niiden täytän-

töönpanon aikana määräaikojen seuraaminen ja sitä kautta projektin toteutuk-

sen hallinta ja ohjaaminen. Monesti kun hanke on käynnissä, tulee aikatauluihin 

muutoksia ja silloin hankkeen tehtävät ja niiden toteutusajat sovitaan uudelleen. 
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Tämä riippuu luonnollisesti toteutettavasta hankkeesta, tavoitteesta ja eri osioi-

den kriittisyydestä suhteessa hankkeen toteutumiseen. Hankkeelle asetettava 

aikataulu tulee olla realistinen suhteessa tehtäviin toimiin. (Manning 2007, 31.) 

Työn aiheen ja sisällön hahmottuessa opiskelija ja oppilaitos totesivat, että ky-

symyksessä on työelämän kehittämistehtävä, joka toteutetaan projektina. Pro-

jektin toteuttamisessa tarvittavaa tietoa hankittiin kirjallisuuden lisäksi maapoliit-

tisen työryhmän työskentelyllä ja asiantuntijoiden teemahaastatteluilla, jotka 

nauhoitettiin ja analysoitiin laadullisella sisällön analyysillä. Työn tavoitteena oli 

laatia Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen ohjelma. Maapoliittisen työryh-

män työskentely ja asiantuntijahaastatteluista saatu aineisto tukivat työn tuot-

tamisprosessia ja loivat sisältöä maapoliittiseen ohjelmaan.  

Seuraavassa on esitetty projektin alkuvaiheessa laadittu työsuunnitelma, joka 

aihesisällöltään mukailee Risto Pelinin (2011, 84) projektihallinnan käsikirjan 

projektisuunnitelman sisältöä, jossa on viisi pääkohtaa; projektin määrittely, or-

ganisaation nimeäminen, toteutussuunnitelma, budjetti ja ohjaussuunnitelma. 

Aluksi määriteltiin projektin johdanto, tausta, tulostavoitteet ja rajaukset (Pelin 

2011, 84). Projektin tavoitteena oli kehittää Pelkosenniemen kunnan maapoli-

tiikkaa ja tarkoituksena oli laatia Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen ohjel-

ma vuosille 2019−2025. Tehtäväksi asetettiin vastata pääkysymykseen, mitkä 

ovat maapolitiikan keskeiset kehittämiskohteet kunnassa ja miten ne linjataan 

maapoliittiseen ohjelmaan. Lisäksi tuli selvittää, miten otetaan mallia hyvistä 

maapolitiikan käytänteistä ja miten kunnan päättäjät osallistetaan työhön.  

Projektin toteutukselle määriteltiin projektiryhmä sekä vastuu ja yhteyshenkilöt 

(Pelin 2011, 84). Opinnäytetyön toimeksiantositoumus tehtiin tekijän ja Pel-

kosenniemen kunnan välillä 22. marraskuuta 2018. Kunnan puolesta hyväksy-

jänä ja yhteyshenkilönä projektissa toimi Pelkosenniemen kunnanjohtaja. Si-

toumuksessa sovittiin, että opinnäytetyön tekijä toimii hankkeen projektipäällik-

könä sekä suunnittelee ja johtaa hankkeen kokonaisuudessaan ja tuottaa tulok-

sena kunnalle maapoliittisen ohjelman kesäkuuhun 2019 mennessä. Lisäksi 

sovittiin, että työtä ohjaa Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen työryhmä ja 

kunta mahdollistaa työn suorittamisen työyhteisössä ja antaa siihen tarvittavan 

aineiston käyttöön. Itse projekti käynnistyi Pelkosenniemen kunnan maapoliitti-
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sen työryhmän kokoontumisella 22.11.2018. Pelkosenniemen kunnan maapoliit-

tiseen työryhmään kuului asemansa puolesta opinnäytetyön tekijän eli kunnan 

teknisen johtajan lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja molemmat varapu-

heenjohtajat, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, teknisen 

lautakunnan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja. 

Hankkeen toteuttamiseksi sovittiin toteutusvaiheet, aikataulu, tehtävät ja käytet-

tävät resurssit (Pelin 2011, 84). Aikataulullisesti projekti aloitettiin syyskuussa 

2018 opinnäytetyön ideapaperin tekemisellä. Sen lisäksi tehtiin opinnäytetyö-

suunnitelma ja siihen liittyen alustava sisällysluettelo maapoliittiselle ohjelmalle 

ja opinnäytetyöraportille. Näihin sisällytettiin aihiot, mitä työ tulee sisältämään. 

Tämän pohjalta aihe hyväksyttiin toteutettavaksi sekä oppilaitoksen että työnan-

tajan toimesta.  

Työ suunniteltiin toteutettavaksi siten että tietoperustan kerääminen tehdään 

välillä syyskuu 2018 - huhtikuu 2019 ja painottuen ajallisesti hankkeen alkupää-

hän. Aikavälillä marraskuu 2018 – toukokuu 2019 laaditaan Pelkosenniemen 

kunnan maapoliittinen ohjelma. Työn oletetaan sisältävän kunnan maapoliittisen 

työryhmän kokouksia neljästä viiteen kappaletta, noin kuukauden välein. Sovit-

tiin, että kokoukset nauhoitetaan ja maapoliittisen ohjelman aineistoa kerätään 

ja ohjelmaa suunnataan kokousten perusteella. Työn loppuvaiheessa maapoliit-

tinen työryhmä käsittelee maapoliittisen ohjelman luonnoksen ja tekee siihen 

korjausehdotukset. Tämän jälkeen ohjelma viimeistellään ja viedään kunnanhal-

lituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoiteaikatauluksi asetettiin, 

että ohjelma hyväksytään valtuustossa ennen kesälomia 2019. Opinnäytetyö-

hön liittyen sovittiin tehtäväksi maapoliittisen ohjelman teon raportointi, johon 

sisällytetään tietoperusta, tulokset, niiden analysointi, loppupäätelmä ja työn 

luotettavuusarviointi. Toteutusaikatauluksi asetettiin aika tammikuusta kesäkuu-

hun 2019.  

Työstä laadinnasta sovittiin, että Pelkosenniemen kunta maksaa korvauksena 

yhden kuukauden palkan, joka maksetaan opintovapaan jälkeen palkallisena 

lomana. Lisäksi kustannuksia aiheutui työnantajalle kokouspalkkioiden muo-

dossa muutamasta maapoliittisen työryhmän kokouksesta. Työnantaja antoi 

työntekijän käyttöön työssä tarvittavat välineet, kannettavan tietokoneen ja pu-

helimen. Pääosa kustannuksista syntyi opinnäytetyön tekijälle eli projektin vetä-
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jälle, koska hän piti kaksi kuukautta palkatonta opintovapaata aikuisopintorahal-

la ja lisäksi vuosilomia yhteensä noin kuukauden verran työn tekemiseksi. Oppi-

laitoksen yhteistyön sekä työryhmätyöskentelyn, että henkilöhaastatteluihin liit-

tyvät matkakustannukset ja muut kustannukset sovittiin jäävän myös opinnäyte-

työn tekijälle. 

Projektille määriteltiin kokoussuunnitelma, tiedottaminen, raportointi ja sen lope-

tus toimenpiteet. (Pelin 2011, 84). Sovittiin, että projektityötä ohjaavan maapo-

liittisen työryhmän kokousten pitoajat päättää työryhmän puheenjohtajana toi-

miva kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja koollekutsujana toimii projektin vetäjä, 

joka vastaa myös muistioiden laatimisesta, tiedottamisesta ja raportoinnista. 

Päätettiin, että projektin lopuksi maapoliittinen ohjelma hyväksytään Pelkosen-

niemen kunnan hallintosäännön mukaisin menettelyin. Sovittiin, että maapoliitti-

sen ohjelman hyväksymisestä tiedotetaan kunnan laatiman tiedotusohjeistuk-

sen mukaan ja hankkeen lopuksi projektipäällikkö laatii asiasta mediatiedotteen.  

3.2 Projektin toteutus  

Maapoliittisen työryhmän kokouksissa hankkeen vetäjä esitteli maapolitiikan 

teoriaa ja käytänteitä, jotka tuli tiedostaa ohjelmaa tehtäessä. Maapoliittista oh-

jelmaa varten kerättiin tietoperustaa monipuolisesti alan lähteistä ja muiden 

kuntien maapoliittisista ohjelmista. Tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla saatiin 

mallia hyvistä käytänteistä pohdittaessa ohjelman päämäärää ja teoriaa keske-

nään. Edellä esitetyn työn tavoitteena oli ohjata maapolitiikkaa taloudellisesti, 

tehokkaasti ja elinvoimaisuutta tukevasti.  

Maapoliittisen työryhmän kokoukset olivat osin työpajatyyppisiä kokouksia, mut-

ta kuitenkin lähempänä ryhmähaastattelua, jossa tutkija herätteli teemoilla ja 

kysymyksillä ryhmän keskustelua. Projektin vetäjä toimi haastattelijana työryh-

män jäsenille ja pyrki ohjaamaan sekä saamaan tietoa työtä varten. Työryhmän 

työskentelyssä määritettiin kunnan maapolitiikkaan liittyvän toiminnan, historian 

ja nykytilan avulla tärkeimmät ongelma- ja kehittämiskohteet, joihin haettiin 

maapoliittisen ohjelman avulla vastauksia. Aikaisempia toimintatapoja verrattiin 

käytäntöön, niiden toteumaan ja aikaan saatuun tulokseen. Kokouksissa selvi-

tettiin missä on onnistuttu, missä epäonnistuttu ja miksi. Päättäjien mielipiteet ja 

näkökulmat huomioitiin vuorovaikutteisessa prosessissa ja niistä muodostettiin 

kunnan tahtotila. Kokouksissa sovittiin, että kokoukset nauhoitetaan ja tallennet-
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ta saa käyttää maapoliittisen ohjelman ja siihen liittyvän työn aineistona. Näistä 

kerättiin ja kirjattiin olennaisimmat asiat, joilla ongelmakohtia kunnan maapolitii-

kassa voidaan korjata. Päätelmät on kirjattu tämän raportin tulososioon ja hal-

linnolle esitettävään maapoliittiseen ohjelmaan. Taulukossa 3 on esitetty maa-

poliittisen työryhmän kokousten määrällinen yhteenveto.  

Taulukko 3. Maapoliittisen työryhmän kokoukset 

 

Projektin työryhmätyöskentely aloitettiin ensimmäisellä kokouksella 22.11.2018. 

Siinä projektin vetäjä esitteli aiheesta tekemänsä alustuksen, joka sisälsi alus-

tavan projektisuunnitelman ja tutkimussuunnitelman. Ensimmäinen kokous oli 

tutustumista sekä alustusta aiheeseen ja siinä käytiin läpi periaatteita ja aikatau-

luja. Kokouksen jälkeen kunta ja projektityön tekijä laativat opinnäytetyön toi-

meksiantositoumuksen. Työryhmän toisessa kokouksessa 19.12.2018 käsiteltiin 

projektisuunnitelmaa ja tulevia ennakkokysymysten aiheita. Kokouksessa oli 

kuitenkin muita kunnan maapolitiikkaan liittyviä aiheita, joita maapoliittinen työ-

ryhmä käsitteli ja projektityön aiheeseen ei ehditty syventyä kunnolla. Kokouk-

sessa sovittiin, että projektin vetäjä laatii teemat ja ennakkokysymykset seuraa-

vaan kokoukseen, jossa ei käsitellä muita asioita kuin maapoliittisen ohjelman 

laatimista. 

Työryhmän kolmas kokous pidettiin 31.1.2019. Tilaisuudessa syvennyttiin maa-

poliittisen ohjelman laatimiseen projektin vetäjän aiheesta tekemän toisen alus-

tuksen kautta. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän jäsenille muutama päivä etu-

käteen lähetty ennakkokysymysaineisto, joka on raportin liitteenä 1. Siinä työ 

jaettiin neljään pääteemaan; kaavoitus, maanomistus, rakentuminen sekä 

maankäyttösopimukset ja yhteistyö. Syventäviä alakysymyksiä oli 12 kappalet-

ta. Työryhmä käsitteli aihetta syvällisesti nostaen esille Pelkosenniemen kunnan 

kannalta merkittäviä asioita, jotka tulisi huomioida maapoliittisessa ohjelmassa.  

Ennen neljättä työryhmän kokousta 21.3.2019 projektin vetäjä muokkasi kol-

mannessa kokouksessa esille nousseet asiat ja huomiot maapoliittisiksi linjauk-
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siksi, jotka lähettiin työryhmän jäsenille etukäteen. Neljännessä kokouksessa 

maapoliittinen työryhmä käsitteli asiaa ajallisesti kaikista eniten, yli kaksi tuntia. 

Työryhmän keskustelujen kautta tehtiin selkeitä esityksiä, jotka kirjattiin maapo-

liittiseen ohjelmaan. Kyseinen kokous oli linjausten tekemisen kannalta kaikista 

merkittävin, ennen varsinaisen luonnoksen tekemistä. Kokouksessa sovittiin, 

että projektin vetäjä laatii ohjeistuksen perusteella Pelkosenniemen kunnan 

maapoliittisen ohjelman luonnoksen, joka käsiteltiin seuraavassa kokouksessa.  

Maapoliittisen ohjelman luonnos käsiteltiin maapoliittisen työryhmän viidennes-

sä kokouksessa 26.4.2019. Luonnos lähetettiin muutama päivä etukäteen työ-

ryhmän jäsenille tutustuttavaksi. Luonnosta käytiin kokouksessa läpi yksityis-

kohtaisesti ja siihen tehtiin muutama korjausesitys. Kokouksessa sovittiin, että 

luonnos laitetaan tehtyjen tarkastusten jälkeen vielä Pelkosenniemen kunnan 

johtoryhmälle ja elinkeino-osastolle kommenttikierrokselle, ennen kuin se tuo-

daan hallintoon hyväksyttäväksi. Kokonaisuutena luonnos todettiin laaditun 

maapoliittisen työryhmän tahtotilan ja linjausten mukaiseksi, ja sitä voidaan vie-

dä kunnan hallinto prosessissa eteenpäin. Tarvittavia korjauksia tehdään hallin-

non käsittelyn aikana, jonka aikataulu tarkentuu myöhemmin. Työryhmän koko-

uksista laadittiin muistiot, joita on hyödynnetty työssä. Projektin toteutuminen 

vaihe vaiheelta on kuvattu taulukossa 4.  

Taulukko 4. Projektin toteutuminen käytännössä 

 

↓ Päätös  ja sopimus projektin toteuttamisesta

↓ Projektisuunnitelma; tehtävä, aikataulu ja resurssit

↓ Tietoperustan kerääminen koko projektin ajan

↓ Esitelmä 1 maapoliittiselle työryhmälle

↓ Maapoliittisen työryhmän 1. kokous, esitelmä 1 ja empiirisen tiedon keruu

↓ Maapoliittisen työryhmän 2. kokous, empiirisen tiedon keruu

↓ Esitelmä 2 maapoliittiselle työryhmälle

↓ Maapoliittisen työryhmän 3. kokous, esitelmä 2 ja linjaukset 

↓ Teemahaastattelut; empiirisen tiedon keruu

↓ Teemahaastattelujen tiedon analysointi

↓ Maapoliittisen ohjelman linjaukset

↓ Maapoliittisen työryhmän 4. kokous, valintojen tekeminen

↓ Maapoliittisen ohjelman luonnoksen laatiminen

↓ Maapoliittisen työryhmän 5. kokous, luonnoksen käsittely ja hyväksyminen

↓ Maapoliittisen ohjelman kommentointikierros

↓ Maapoliittisen ohjelman stilisointi

↓ Projektin loppuraportointi eli opinnäytetyöraportti

Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen kunnan hallinnossa
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3.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Teemahaastattelemalla kahta alan asiantuntijaa hankittiin kokemusperäistä ai-

neistoa laadullisella tutkimusmenetelmällä. Haastattelujen tarkoitus oli tukea 

maapoliittisen ohjelman sisällön laatimista. Teemahaastatteluissa kerätyn ai-

neiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönana-

lyysia.  

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on lähestymistapa, jossa pyritään ymmär-

tämään tutkittavaa ilmiötä. Tällä tarkoitetaan tutkittavan ilmiön merkityksen tai 

tarkoituksen selvittämistä ja tavoitteena on saada kokonaisvaltainen käsitys il-

miöstä. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174.) Laadullinen tutkimus antaa mahdolli-

suuden lähestyä monipuolisesti tutkittavaa ilmiötä. Se mahdollistaa reflektiivisen 

tutkimuksen tekemisen tutkijoiden ja kohteen osalta. Sillä voidaan saavuttaa 

monipuolisten menetelmien avulla tutkimuksen kohteen syvällinen ymmärtämi-

nen. (Flick 2009, 14.)  

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita, joiden tavoitteena on 

tutkittavan ilmiön kuvaaminen ja sitä kautta ymmärtäminen ja sanallisen tulkin-

nan antaminen. (Kananen 2014, 18−19.). Käytännössä se korostaa tutkittavien 

henkilöiden näkökulmia ja kokemuksia sekä itse tutkittavan ilmiöön herättämiä 

ajatuksia ja tunteita (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 201). Tämän kaltaiset koke-

musperäiset näkökulmat kerättiin tässä projektissa, sen tutkimuksellisessa osi-

ossa, eli asiantuntijahaastatteluissa. 

Yleensä laadulliset tutkimukset ovat hypoteesittomia eli ne tulisi käsittää ilman 

ehdotettua selitystä ilmiölle. Näin laadullinen tutkimus mahdollistaa ilmiön ym-

märtämisen uudella tavalla. Niissä pyritään etenemään mahdollisimman vähin 

ennakko-oletuksin ja annetaan aineiston luoda selitys ja käsitteet. Täysin en-

nakko-oletuksista ei kuitenkaan päästä, koska tutkijan havainnot ovat aina jo-

tenkin latautuneet. Tämä seikka oli tarpeen tiedostaa tutkimuksen aikana ja 

huomioon otettavana tutkimuksen esioletuksena. Tehtäessä laadullista tai mää-

rällistä tutkimusta on joka kerta määritettävä erikseen, mitä on tekemässä, eli 

tutkijan tulee tiedostaa, mitä tekee. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on 

saada kohteena olevasta havaintoyksiköstä mahdollisimman paljon tutkittavaa 

aineistoa eli tapausta pyritään käsittelemään syvyyssuunnassa. Rajoittavana 

tekijänä on se, että laadullisen tutkimuksen tulos ei ole yleistettävissä, vaan se 
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pätee vain kyseisen tutkimuskohteen ja aineiston osalta, kuten tässäkin työssä. 

(Eskola & Suoranta 1998, 19−20; Kananen 2014, 19; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

75.) 

Laadullisessa tutkimuksessa teorian merkitys on ilmeinen ja välttämätön (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 23). Teoria on mukana kahdella eri tavalla. Ensiksi se on kei-

nona, joka auttaa tutkimuksen tekemisessä, ja toiseksi päämääränä, jolloin ta-

voitteena on kehittää teoriaa edelleen. Ensimmäisessä tavassa laadullinen tut-

kimus tarvitsee taustateoriaa, jota vasten saatua aineistoa arvioidaan. Lisäksi 

se tarvitsee tulkintateoriaa, jonka avulla muodostetaan kysymykset, joilla ohja-

taan ja tarkennetaan se, mitä tutkija aineistosta etsii. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkijan asema onkin keskeinen, toisin kuin tilastollisessa tutkimuksessa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 20, 82.) Tässä raportissa esitetty teoria toimi tausta-

na maapoliittisen ohjelman työssä, teemoissa ja valinnoissa. Laadullisen tutki-

muksen eri vaiheet on kuvattu taulukossa 5. 

Taulukko 5. Laadullisen tutkimuksen eteneminen (mukaillen Tuomi § Sarajärvi 2018, 
174) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa otanta ja sen laatu on harkinnanvarainen ja tutkit-

tavia kohteita ei ole yleensä paljon. Aineisto valitaan tarkoituksenmukaisesti ja 

teoreettisesti perustellen ja se on aina tapauskohtainen. Tärkeintä on aineisto-

jen laatu ja se, että ne tutkitaan perusteellisesti. Tutkimuksen alussa voidaan 

lähteä liikkeelle hyvinkin pienellä aineistolla ja rakentaa siitä tulkintaa. Tutki-

muksen kuluessa aineistoa voidaan kerätä tarvittaessa lisää. Kuitenkin aineis-

ton tulee olla kattava suhteessa käytettävään analyysi- ja tulkintamenetelmään. 

(Eskola & Suoranta 1998, 60−65.) Tutkimuksessa saavutettava tulos tulee pe-

rustua siinä käytettyyn aineistoon ja tämä pitää pystyä vahvistamaan tutkimus-

prosessin luotettavuuden arvioinnissa (Lincoln & Guba 1985 39, 300). Tähän 

peilaten tämän projektin tutkimuksellisen osion luotettavuuden arviointi on tehty 

tämän raportin kohdassa 5.3.  

↓ Aiheen valinta

↓ Aikaisempaan tietoon perehtyminen, mm. kirjallisuuden lukeminen

↓ Tutkimussuunnitelma; tutkimusongelman ja tehtävän hahmottaminen

↓ Tutkimuksen metodologian ja metodin pohtiminen

↓ Aineiston keruu

↓ Aineiston analyysi

↓ Tulkinta,  johtopäätökset ja raportointi
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3.4 Haastattelumenetelmä 

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan alan eri lähteistä aineiston keruun ja ana-

lysoinnin teoriaa, joita sovellettiin projektityössä käytännössä. Projektin vetäjä 

määritteli tällä perusteella tiedonkeruumenetelmän ja valmistautui haastattelui-

hin ja niiden analysointiin. 

Haastattelua pidetään yleensä joustavana tiedonkeruumenetelmänä, sillä tutkija 

ja haastateltava ovat suorassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Haastattelun etuna 

pidetään sitä, että tutkija voi tarvittaessa säädellä ja myötäillä haastattelua ja 

aiheiden järjestystä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 204−205.) Haastatte-

lun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Syitä valita haastattelu tiedonkeruumenetelmäksi 

on useita. Esimerkiksi halutaan sijoittaa haastateltavan sanoma aiheen laajem-

paan kontekstiin, halutaan selventää ja syventää saatavia vastauksia, kartoite-

taan tutkittavaa aluetta ja halutaan siitä kuvaavia esimerkkejä tai jos tiedetään, 

että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti. (Metsämuuronen 2009, 

245; Hirsjärvi ym. 2015, 205.) Haastattelussa tutkimuksen tekijä toimii havain-

noitsijana ja tarkkailijana. Onkin perusteltua antaa haastateltavalle teemat ja 

kysymykset hyvissä ajoin etukäteen, jolloin hän voi valmistautua siihen huolella. 

Tämä kannattaa tehdä silloin, kun sopii luvan ja ajankohdan haastattelulle. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 86.) Näin toimittiin tässä työssä asiantuntijahaastatte-

luiden osalta. 

Haastattelu hyvä perusmenetelmä ja se sopii moniin tilanteisiin. Se on käytän-

nöllinen tapa hankkia tietoa ja sitä kannattaa käyttää, kun on mahdollista. Toi-

saalta haastattelun tekeminen on työläs ja aineiston analyysin kannalta vaativa. 

(Metsämuuronen 2009, 245−246.) Haastattelun heikkoutena on sen kalleus ja 

se on paljon aikaa vievä menetelmä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86). Tutkimus-

haastattelua on alan kirjallisuudessa jaoteltu vaihtelevasti eri nimikkeisiin. Hirs-

järvi, Remes ja Sajavaara määrittelevät tutkimushaastattelut kolmeen ryhmään: 

strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haas-

tattelu. (Hirsjärvi ym. 2015, 208−209.) 

Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu suoritetaan lomakkeen avulla, 

jossa tutkija määrittelee teemat ja kysymykset tarkkaan ja joihin haastateltava 

vastaa. Lomakehaastattelu on suhteellisen helppo tapa saada tietoa. (Hirsjärvi 
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ym. 2015, 208.) Olennaisinta on kysymysten asettelu suhteessa tutkittavaan 

ilmiöön. Kysymyslomakkeen laadinnassa tulee olla huolellinen. Strukturoitu 

haastattelu on toimiva vaihtoehto, jos haastateltavia on monta ja kohderyhmä 

on yhtenäinen. (Metsämuuronen 2009, 246.)  

Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Siinä haastattelun nimen mukaisesti teema-alueet ja aihepiiri ovat tiedossa, 

mutta kysymykset ovat järjestykseltään ja sisällöltään suhteellisen avoimia. 

(Hirsjärvi ym. 2015, 208.) Teemahaastattelu on yksi yleisimmistä tiedonkeruu-

menetelmistä laadullisessa tutkimuksessa (Kananen 2014, 76). Valittujen tee-

mojen tulee perustua tutkimuksen viitekehykseen ja niissä pyritään löytämään 

vastauksia asetettuun ongelmaan ja tutkimuskysymyksiin (Tuomi § Sarajärvi 

2018, 88). Se sopii hyvin aiheisiin, joka on arka, intiimi tai siinä pyritään selvit-

tämään heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia ja perusteluja (Metsä-

muuronen 2009, 247). Teemahaastattelu on avoimuudessaan lähellä avointa eli 

syvähaastattelua (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87). Tutkijan kannattaa nauhoittaa 

tekemänsä teemahaastattelu. Tällöin hän voi keskittyä haastattelutilanteeseen 

ja haastateltavan vastauksiin sekä niiden jatkuvaan analysointiin. (Kananen 

2014, 85.) 

Avoimella haastattelulla on monia eri nimityksiä kuten syvähaastattelu, vapaa 

haastattelu tai strukturoimaton haastattelu. Tässä menetelmässä haastattelija ja 

haastateltava ovat lähimpänä keskustelua. Tarkoituksena on saada tutkimusai-

heeseen liittyvää tietoa, käsityksiä ja mielipiteitä syväluotaavasti ja mahdolli-

simman aidosti. Haastattelijan tehtäväksi jää ohjata haastateltavaa aiheessa 

tarvittavaan suuntaan. Se vaatii haastattelijalta enemmän taitoja kuin muut 

haastattelumuodot. Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaas-

tatteluna. Eri haastattelumuotoja voidaan käyttää myös toisiaan täydentäviä 

tutkimuksesta riippuen. (Hirsjärvi ym. 2015, 209−210.) 

Ryhmähaastattelu on haastattelu, jossa paikalla on kerralla useampi haastatel-

tava. Tutkijan tavoitteena on saada aikaan ryhmäkeskustelu tutkittavasta ai-

heesta ja teemasta. Ryhmähaastattelulla on kaksi etua verrattuna yksilöhaastat-

teluihin. Se on tehokas menetelmä, eli niissä saadaan kerralla haastateltua 

useampaa henkilöä ja niissä haastateltavat kontrolloivat toisiaan. Tällöin haas-

tattelijan vaikutus tilanteeseen on pienempi kuin yksilöhaastatteluissa. Toimivin 



43 
 

 

haastateltavien määrä ryhmähaastattelussa on neljästä kahdeksaan henkilöä. 

(Eskola § Suoranta 1998, 95, 97.) Toisaalta ryhmän kontrolloivalla vaikutuksella 

voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Se voi estää kielteisten asioiden esille tuloa 

ja ryhmässä voi olla henkilöitä, jotka pyrkivät hallinnoimaan ja määräämään 

keskustelun suuntaan. Nämä seikat tulee haastatteluun tekijän huomioida ryh-

mähaastatteluita tehtäessä ja analysoitaessa. (Hirsjärvi ym. 2015, 211.) Tämän 

kappaleen sisältö tuli huomioida maapoliittisen työryhmän kokouksissa, koska 

työryhmän työskentely oli osin ryhmähaastatteluun verrattavaa. Tämä tapahtui 

ohjaamalla keskustelua oikeaan suuntaan, jotta empiirinen tieto saatiin aidosti 

esiin.  

3.5 Asiantuntijoiden teemahaastattelut 

Maapoliittisen työryhmän tueksi kerättiin aineistoa maapolitiikan asiantuntijoilta, 

joille tehtiin kaksi henkilöhaastattelua maaliskuun alussa 2019. Toteutusmuo-

doksi valittiin puolistrukturoitu eli teemahaastattelu ja haastattelut nauhoitettiin, 

jotta niiden analysointi onnistuisi luotettavasti. Tavoitteena oli alustavasti tehdä 

kolme asiantuntijahaastattelua, joiden kunkin oletettiin kestävän noin 60 minuut-

tia. Kolmas haastattelu lopulta peruuntui, koska sovittua ajankohtaa jouduttiin 

siirtämään kaksi kertaa ja siitä huolimatta se ei toteutunut. Siinä vaiheessa ai-

neistoa oli kuitenkin kasassa jo yli 200 minuuttia. Tämä johtui siitä, että haastat-

telut muodostuivat tutkijan ja haastateltavan asiaan perehtyneisyyden ja kiin-

nostuksen johdosta ilmapiiriltään teemoista huolimatta lähes syvähaastatteluik-

si. Molemmat haastattelut kestivät 102 minuuttia eli aineistoa kertyi yhteensä 

204 minuuttia. 

Teemahaastatteluja varten laadittiin aineisto, joka lähetettiin ennakkoon haasta-

teltaville; aineisto on raportin liitteenä 2. Pääteemoina olivat maapoliittinen oh-

jelma, kaavoitus, maanomistus, rakentuminen sekä maankäyttösopimukset ja 

yhteistyö. Syventäviä alakysymyksiä oli 17 kappaletta. Haastattelut sovittiin kä-

siteltäväksi anonyymisti ja nimettiin tässä raportissa haastateltaviksi A ja B. 

Tärkeänä taustatietona todetaan, että molemmilla haastatelluilla on ylempi kor-

keakoulututkinto ja heillä on yhteensä yli 40 vuoden työkokemus kunnan maa-

politiikasta ja kaavoituksesta.  
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3.6 Aineistojen analysointi 

Laadulliselle sisällönanalyysille ominaista on pyrkiä saamaan kuvaus tutkitta-

vasta ilmiöstä tiivistettyyn muotoon. Kerättyä aineistoa tarkastellaan eritellen 

sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa 

tarkastellaan ja käsitellään joko valmiita tekstejä tai tehdyssä tutkimustyössä 

kerättyjä ja tekstimuotoon jalostettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat peri-

aatteessa olla mitä tahansa, esimerkiksi kirjoja, keskusteluita, muistioita tai 

haastatteluita. Analyysin tavoitteena on tehdä tutkittavasta aineistosta ja koh-

teesta tiivistetty kuvaus, jota hyödynnetään tutkimuksen tuloksessa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 117.) 

Aineistolähtöinen laadullinen sisällönanalyysi on karkeasti kolmivaiheinen pro-

sessi. Aluksi aineisto redusoidaan eli pelkistetään ja tiivistetään. Sen jälkeen se 

klusteroidaan eli ryhmitellään, jossa haetaan samankaltaisuuksien ja erovai-

suuksia ja luokitellaan aineisto sen mukaan. Tutkimuksen kannalta oleellisin 

osio on abstrahointi, siinä aineistosta erotetaan oleellinen tieto ja luodaan teo-

reettiset käsitteet niin pitkälle kuin se aineiston näkökulmasta on mahdollista. 

(Hiltunen 2004, 18; Tuomi & Sarajärvi 2018, 122−123.)  

Prosessin alussa tulee määrittää analyysiyksikkö, sana, lause tai useiden lau-

seiden ajatuskokonaisuus. Tämän määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä ja käy-

tettävissä oleva aineiston laatu. Ennen pelkistämisvaihetta analysoitava kerätty 

materiaali on muutettava tekstimuotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122−123.) 

Käytännössä tämä tarkoittaa aineiston puhtaaksi kirjoittamista eli litterointia. Se 

voidaan tehdä koko kerätystä aineistosta tai teemojen mukaan valikoiden. Litte-

roinnin tekeminen aineistosta on yleisempää kuin päätelmien tekeminen nau-

hoituksista suoraan. Litteroinnista ja sen tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä ohjet-

ta mutta ennen sen tekemistä tulee tietää, minkä tyyppistä analyysia aineistosta 

on tarkoitus tehdä, sillä se määrittää litteroinnin yksityiskohtaisuuden. (Hirsjärvi 

ym. 2015, 222.) 

Maapoliittisen työryhmän työskentelyn kautta tehty aineiston kerääminen ja 

nauhoitetun aineiston käsittely tehtiin siten, että esille nousevat olennaisimmat 

asiat ja kunnan tahtotila nostettiin mukaan maapoliittiseen ohjelmaan. Nauhoi-

tettu aineisto on jäsennelty karkeasti kuuntelemalla aineistot kolmeen kertaan ja 

nostamalla esille olennaisimmat asiat aineistolähtöisen sisällönanalyysin ta-
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paan. Aineisto on tiivistetty, ryhmitelty ja siitä on erotettu olennainen tieto, joka 

on nostettu maapoliittisen työryhmän hyväksynnän kautta maapoliittiseen oh-

jelmaan. Työryhmän kokousten nauhoitettua aineistoa ei litteroitu sen huomat-

tavan suuren määrän vuoksi. Aineistoa on yhteensä 412 minuuttia eli noin seit-

semän tuntia.  

Työssä kerätty asiantuntijoiden teemahaastatteluaineisto on käsitelty laadullisel-

la aineistolähtöisellä sisällön analyysimenetelmällä ja analyysin eteneminen on 

kuvattu taulukossa 6.  

Taulukko 6. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin teoreettinen eteneminen (mukaillen 
Tuomi &Sarajärvi 2018, 123) 

 

Taulukossa 7. on esitetty malli miten teemahaastatteluiden alkuperäiset litte-

roidut aineistot ovat muotoutuneet alaluokiksi. Valittuun lähestymistapaan vai-

kuttivat ennalta määritellyt teemat ja tutkittavasta ilmiöstä olemassa oleva aikai-

sempi tieto ja tutkimuskysymykset.  

↓ Haastattelujen kuuntelu ja aukikirjoitus sana sanalta

↓ Haastattelujen, dokumenttien ja muiden aineistojen lukeminen ja perehtyminen

↓ Pelkistettyjen ilmaisujen etsiminen ja alleviivaaminen

↓ Pelkistettyjen ilmaisujen listaaminen

↓ Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmaisuista

↓ Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely ja alaluokkien muodostaminen

↓ Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen

↓ Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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Taulukko 7. Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

 

Asiantuntijoiden teemahaastatteluja varten tehtiin ennakkoaineisto, joka toimi-

tettiin haastateltaville etukäteen. Ennakkoaineisto on raportin liitteenä 2. Pää-

teemat olivat maapoliittinen ohjelma, kaavoitus, maanomistus, rakentuminen 

sekä maankäyttösopimukset ja yhteistyö. Pääluokiksi tutkimuksellisessa osios-

sa muodostuivat kunnan maapolitiikka, elinvoimaisuus, kaavoitus sekä maan-

omistus ja hallinnolliset keinot. Niitä yhdistäväksi luokaksi muodostui maapoliit-

tinen ohjelma, joka oikein laadittuna sisältää kyseiset alateemat. Taulukossa 8 

on esitetty, miten teemahaastatteluiden aineistoista muodostetut alaluokat on 

ryhmitelty yhdistävään luokkaan saakka.  

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka

"Toimintatapakulttuuri on uutta, ennen ei peritty mitään 

ja kunta maksoi kaavoituskulutkin".

Toimintatapakulttuurin muutos ja siihen 

sopeutuminen.

"Kunnan omistajaohjaus tulee olla kunnossa". Omistajaohjauksen tarve ja linjakkuus.

"Hyvä maapoliittisen ohjelmankesto on vähintään 4-6 

vuotta". Maapoliitiisen ohjelmankesto 4-6 vuotta.

"Päättäjien omat epämääräiset visiot ja näkemykset 

joskus haittaavat toimintaa". Päätöksenteon linjakkuus.

"Jos alue on kaavoitettu lomarakentamiseen niin 

poikkeamisia ei myönnetä ilman aivan erityistä syytä".

Kaavojen noudattaminen 

päätöksenteossa. Maapolitiikan linjaukset

"Selkeä maapoliittinen ohjeistus on hyvä työkalu". Maapolitiikan ohjeistaminen.

"Kehitystyöhön pitäisi olla enemmän aikaa". Kehitystyön resurssit.

"Kunnan hallinnon päätökset tulee aina perustella hyvin".Päätösten perustelu ja linjakkuus.

"Kun kunnalla on maapoliittinen ohjelma niin on helppo 

kohdella maanomistajia tasapuolisesti". Maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

"Tontti tarjontaa ei saa olla liikaa mutta kuitenkin 

riittävästi". Tonttitarjonnan oikea kohdentaminen. Maankäytön linjaukset

"Reittitoimitus aina paras vaihtoehto reittiasioissa".

Reittitoimitusten järjestelmällinen 

laatiminen.
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Taulukko 8. Haastatteluaineistosta muodostettu yhdistävä luokka 

 

  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka

Maapolitiikan linjaukset

Maankäytön linjaukset Kunnan maapoliittisen linjan muodostus

Prosessin toteutus

Maankäyttösopimusten periaatteet

Strategioiden huomioiminen työssä Kunnan maapolitiikka

Sujuva ja johdonmukainen päätöksenteko Strateginen ja linjakas päätöksenteko

Päätöksenteon laillisuus

Riittävät resurssit Resurssien kohdentaminen

Digitalisaation toteuttaminen

Elinvoimaisuuden kehittäminen

Yhteistyö kunta ja maanomistajat Yhteistyö elinkeinojen kehittämiseksi Elinvoimaisuus Maapoliittinen ohjelma

Elinkeinojen kehittäminen

Kaavoituksen suunnittelmallisuus Suunnitelmallinen ja taloudellisesti Kaavoitus

Kaavoituskulujen kustannusvastaavuus tehokas kaavoitus

Maanmyynnin periaateet

Maanhankinnan periaatteet Maanomistus ja 

Tontinvuokrauksen periaatteet Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet hallinnolliset

Tontti markkinointi keinot

Rakentamisvelvoite

Lunastusmenettely

Rakentamiskehoitusmenettely Hallinnollinen keinovalikoima

Kiinteistöveromenettelyt
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4 TULOKSET 

4.1 Maapoliittinen ohjelma 

Maapoliittisen työryhmän kokouksissa käydyissä keskusteluissa nousivat esille 

ongelma- ja kehittämiskohteet kunnan maapolitiikassa. Tätä kautta työryhmä 

määritteli Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan keskeiset tavoitteet ja periaat-

teet vuosille 2019−2025, jotka on esitetty seuraavissa luvuissa 4.2−4.5. Työn 

lopputuotoksena syntynyt maapoliittinen ohjelma sisälsi nämä aiheet koostetusti 

kunnan tahtotilan mukaisesti ja lisäksi opinnäytetyöraportissa olevaa tietoperus-

taa tarvittavilta osin. Maapoliittinen ohjelma ei sellaisenaan ole tämän raportin 

liitteenä, koska sen lopullista sisältöä ei ehditty vielä hyväksyä kunnanvaltuus-

tossa. Työn tavoitteeksi määritelty kunnan maapoliittinen ohjelma oli kuitenkin 

valmis hallinnon käsittelyyn ja se etenee omaa tahtia hyväksyntään maapoliitti-

sen työryhmän viidennen kokouksen linjausten mukaisesti. Täten työn tilaajan 

ja tekijän projektiluontoiselle opinnäytetyölle asettama tavoite laatia kunnan 

maapoliittinen ohjelma toteutui ja se oli tämän työn tärkein tulos.  

Seuraavissa osioissa on esitetty asiantuntijahaastatteluista ja maapoliittisentyö-

ryhmän työskentelyssä saadut tulokset. Tulokset esitetään tutkimuksellisen osi-

on pääluokituksen mukaan jaoteltuna neljään teemaan, jotka ovat kunnan maa-

politiikka, elinvoimaisuus, kaavoitus sekä maanomistus ja hallinnolliset keinot. 

Osioissa on nostettu esiin olennaisimpia asioita ensin analysoiduista asiantunti-

jahaastatteluista ja sen jälkeen samaa teemaa on käsitelty maapoliittisessa työ-

ryhmässä kerätyn ja muodostetun aineiston mukaisesti. Näistä jälkimmäisiä on 

esitetty työryhmän toimesta kunnan hyväksyttäväksi maapoliittisen ohjelman 

sisällöksi. 

4.2 Kunnan maapolitiikan sisältö  

Asiantuntijahaastattelujen tulosten perusteella kunnan maapolitiikan keskeisim-

pinä asioina korostuvat maapolitiikan johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Maa-

politiikka koetaan haastavaksi toimintakentäksi ja etenkin luottamushenkilöiden 

osalta. Aiheen haastavuutta alan asiantuntijoille kuvastavat seuraavat suorat 

lainaukset haastatteluista. 

”Aika vaikeita kysymyksiä.” Haastateltava A 
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”Tosi hyviä kysymyksiä muuten sinulla tässä.” Haastateltava B 

Tulosten mukaan aiheen vaativuuden ja monimuotoisuuden johdosta kunnan 

tulee laatia maapoliittinen ohjelma, jolloin kaikkien tahojen on helpompi toimia ja 

ennakoida tulevaa päätöksentekoa. Myös kunnan muut strategiat tulee huomi-

oida työssä, jotta tavoitteet ovat samansuuntaisia. 

”Kun kunnalla on maapoliittinen ohjelma, niin on helppo kohdella 

maanomistajia tasapuolisesti.” Haastateltava A 

”Kuntastrategia laaditaan ensin ja sitten päivitetään alempitasoiset 

strategiat.” Haastateltava B 

Maapoliittisen ohjelman laatiminen koetaan työlääksi ja vaativaksi työksi. Työ 

on kehittyvä prosessi ja ensimmäisellä kerralla, kun kuntaan laaditaan maapo-

liittista ohjelmaa, tulisi käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi 

työhön tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja. 

”Ne ensimmäiset maapoliittiset ohjelmat olivat vähän heppoisia.” 

Haastateltava A 

”Maapoliittisen ohjelman teko on kova ja aikaa vievä työ tehdä ko-

konaan alusta ilman entistä pohjaa, siksi käytimme konsulttia.” 

Haastateltava B 

Kunnan päätöksenteon laillisuuteen, johdonmukaisuuteen ja maanomistajien 

tasapuoliseen kohteluun tulee kiinnittää huomiota. Samoin maapolitiikan ja 

maankäyttöpolitiikan resursseihin tulee panostaa, koska ne nähdään erittäin 

merkittäväksi kunnan kehityksen kannalta. 

”Päätökset tulee aina perustella hyvin.” Haastateltava A 

”Toimintatapakulttuuri on uutta, ennen ei peritty mitään ja kunta 

maksoi kaavoituskulutkin. Eletään muutosta, kun on otettu uusia 

toimintatapoja käyttöön.” Haastateltava B 

”Kehitystyöhön pitäisi olla enemmän aikaa.” Haastateltava B 
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Maankäyttösopimusten laatimisen periaatteet nousevat esiin merkittävänä ta-

loudellisena tekijänä. Niihin tulee kunnan laatia selkeät periaatteet, jotta niitä 

valmistelevilla viranhaltijoilla on helpompi toimia. Tämä lisää myös maanomista-

jien tasapuolista kohtelua ja yhteiskunnan kannalta läpinäkyvää ja tehokasta 

toimintatapaa. 

”Jos maanomistaja osallistuu asemakaava-alueen infran tekoon ja 

luovuttaa maa-alueita, niin se tulee ottaa huomioon maankäyttöso-

pimuksessa, ei saa mennä miinukselle.” Haastateltava A 

”Osasta yksityisistä maanomistajista tuntuu kohtuuttomalta maksaa 

maankäyttökorvausmaksu heti, ennen kuin maanarvonnousu reali-

soituu, eli kun he myyvät sen eteenpäin.” Haastateltava B 

”Jos maankäyttökorvausmaksu peritään heti niin se paineistaa 

maanomistajan realisoimaan kaavoitetun maan.” Haastateltava B 

”Jatkossa suurempi maankäyttökorvausmaksu voitaisiin periä por-

taittain, mietitään kun ohjeistoa päivitetään.” Haastateltava B 

Loma-asuntoalueelle ei pitäisi sallia poikkeamista vakituisen asunnon rakenta-

miseksi, sillä se hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja tuo tulevaisuudessa kunnal-

le kustannuksia. 

”Asemakaavassa loma-asuntoalueelle ei lähtökohtaisesti vakituista 

asutusta, kaavan vastaista.” Haastateltava A 

Kehityskohde tulevaisuudessa Pelkosenniemen kunnan maankäyttöön ja kaa-

voitukseen liittyen on aineistojen digitalisointi. Sen todettiin tehostavan toimintaa 

ja säästävän resursseja. 

”Kaava- ja kartta-aineistojen digitalisointi kannattaa tehdä, helpot-

taa ja tehostaa työtä, on se eri helppoa.” Haastateltava A 
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Maapoliittisen työryhmän mukaan teemaan maapolitiikka liittyvät ohjelmaan si-

sällytettävät linjaukset ovat:  

Kunnan kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan 

keinoja käyttämällä. 

Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, 

taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja niihin tulee jatkos-

sa panostaa. 

Vakituisen asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille. 

Asuntotuotannon kehittäminen. 

Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen. 

Maapoliittisessa työryhmässä maapolitiikkaan liittyen nousivat esille huoli re-

surssien riittävyydestä ja digitalisaation mahdollisuudet. Edellä mainittuihin tulee 

kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Periaatteena on, että tiukentuvan talouden 

valossa resurssit tulee kohdentaa taloudellisesti merkittäviin toimiin. Lisäksi 

maapoliittinen työryhmä teki ohjelmaan seuraavat esitykset: 

Pelkosenniemen kunta on myöntänyt Pyhätunturin matkailualueella 

poikkeamisia vakituisille asunnoille alueille, jotka on kaavoitettu lo-

ma-asuntoalueeksi. Maapoliittisessa ohjelmassa todetaan, että 

Pelkosenniemen kunnan ja Pyhätunturin matkailualueella vakitui-

nen asuminen tulee jatkossa keskittää niille varatuille tonteille ja 

kaava-alueille. Pelkosenniemen kunta linjaa, että poikkeamisten 

myöntöä vakituiselle asunnolle loma-asuntoalueilla ei enää myön-

netä. Tämä on pääsääntö, jota noudatetaan ja josta voidaan poike-

ta vain erityistapauksissa ja perusteluin. 

Toisena olennaisena asiana nousivat esiin maankäyttösopimukset ja niihin liit-

tyen kunnan maapoliittinen työryhmä teki paljon linjauksia.  

Kaavoituksen yhteydessä maanomistajan kanssa pyritään teke-

mään maankäyttösopimus, joka vahvistetaan hallinnossa ennen 

kaavan hyväksymistä. Mikäli asemakaava laaditaan pääasiallisesti 

yksityisen edun vuoksi, loma- tai matkailuhanketta taikka muuta 
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vastaavaa hanketta varten, maankäyttö- ja rakennuslain 91 § mu-

kaan laitetaan kaavaan määräys, jolla kaava-alueiden tiestön ja ka-

tujen toteutus- ja ylläpitovastuu siirretään maanomistajalle.  

Maankäyttökorvauksilla kerätyt varat käytetään kaavoitettavan alu-

een, sen lähialueen ja niitä palvelevien yleisten- ja reittialueiden ra-

kentamiseen ja kunnossapitoon sekä yleisten ja tukipalveluiden ke-

hittämiseen ja toteuttamiseen.  

4.3 Elinvoimaisuus osana maapoliittista ohjelmaa 

Asiantuntijahaastatteluiden tulosten perusteella kunnan maapolitiikan ja elin-

voimaisuuden kannalta keskeisenä asiana korostuu maahankinta oikeasta pai-

kasta oikeaan aikaan. Kunnan tulee varautua elinkeinojen kehittämiseen ja si-

joittumiseen kunnan alueelle. Tämä tulee tehdä hyvässä yhteistyössä maan-

omistajien ja yrittäjien kanssa. Kunnalla tulee olla teollisuus- ja liiketonttien va-

rantoa muutaman vuoden tarpeisiin ja tarvittaessa kyky reagoida muutoksiin, 

jos alueella tulee isompia hankkeita joiden vaikutukset voivat olla merkittäviä. 

”Kunnan kannattaa maanhankinnalla ja kaavoituksella tehdä toimia, 

joilla voidaan edesauttaa liiketoimintaa ja hankkeita.” Haastateltava 

A 

”Kaivokset ja isot hankkeet vauhdittaa tonttimyyntiä ja rakentamista 

sykäyksittäin.” Haastateltava B 

Kunnan omalla elinvoimaisuudella ja kehitysnäkymillä on merkitystä, sillä taan-

tuva paikkakunta ei vedä. Kunnan tulee varata maankäyttöön ja kaavoitukseen 

riittävät resurssit, sillä tämä edistää käytännön toimintaa kunnassa. Resurssit 

tulee panostaa oikein suhteessa eri hankkeisiin, jotta tehdään tuottavaa ja ta-

loudellista työtä. Elinkeinojen kehittämisen kannalta nopeus ja asioiden sujumi-

nen ovat oleellisia tekijöitä.  

”Meillä kaikki poikkeamispäätökset delegoitu viranhaltijapäätöksiksi, 

tuo joustavuutta toimintaan. Poliittinen käsittely ei tuo lisäarvoa, 

koska asiat tulee käsitellä lain mukaan.” Haastateltava B 
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Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan teemaan elinvoimaisuus liittyvät keskei-

set periaatteet maapoliittisen työryhmän esittämänä ovat  

Kunnan maapolitiikan painopiste vuosille 2019-2025 on Pyhän ke-

hitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, jo-

ka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäy-

tönsuunnittelun avulla. 

Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta 

matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja 

vakituiselle asumiselle. 

Tavoitteena on matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja 

kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien 

mukaan. 

Elinvoimaisuuteen ja viihtyisyyteen kuuluvat myös hyvät harrastusmahdollisuu-

det, etenkin matkailupaikkakunnalla, kuten Pelkosenniemi. Sen johdosta maa-

poliittinen työryhmä linjasi ulkoilureittien ylläpidon ja kehittämisen yhdeksi 

omaksi kokonaisuudeksi. 

Kunta vastaa kuntalaisten ulkoilumahdollisuuksien turvaamisesta. 

Siten kunnalle kuuluu päävastuu virkistysalueiden suunnittelusta ja 

toteutuksesta. Liikunta- ja virkistysalueiden kehittäminen lisää kun-

talaisten hyvinvointia liikuntamahdollisuuksien kautta ja parantaa 

kunnan matkailullista vetovoimaa ja on myös osa kunnan matkailu-

strategiaa. Monipuoliset ulkoilureitit palvelevat erilaisia ulkoilutarpei-

ta sekä luontomatkailua. Kunta pyrkii aktiivisesti erilaisin projektein 

ja yhteistyössä naapurikuntien, alueen matkailuelinkeinon sekä 

maanomistajien kanssa toteuttamaan ja ylläpitämään riittävän mää-

rän virkistysalueita ja reittejä käytettävissä olevien varojen puitteis-

sa. 

4.4 Kaavoitus osana maapoliittista ohjelmaa 

Asiantuntijahaastattelujen tulosten perusteella kunnan maapolitiikan ja kaavoi-

tuksen kannalta keskeisimpiä asioina nousee kaavoituksen todellinen tarve. 

Kunnan tulee harkita, onko tarpeen käynnistää kaikkia kaavoitushankkeita 
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maanomistajien toiveista huolimatta. Kaavoituksen tulee olla suunnitelmallista 

toimintaa siten, että kaavoitetut alueet lähtevät todellisuudessa rakentumaan. 

Kunnan tulee seurata kaavojen toteutumista ja ennakoida tulevia tarpeita. Läh-

tökohtana on, että kunnan sisäisen organisaation tulee keskustella niin, että 

kunnan tahtotila ja resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. 

”Kunnan maankäytön ja kaavoituksen ohjaus on aikaa vievää työ-

tä.” Haastateltava B 

”Kaavoitussuunnitelma ja kaavat tehdään tarpeeseen, ei turhaan.” 

Haastateltava A 

”Jos kunnalla on jo vastaavaa tonttitarjontaa, niin kaavoitukseen ei 

ryhdytä.” Haastateltava A 

”Työajan käyttöön liittyen olen aikapulassa nähnyt tärkeämmäksi 

edistää kaavoja kuin tehdä tonttien markkinointityötä.” Haastatelta-

va B 

”Kaavoituskatsaus toimii samalla kaavoitussuunnitelmana.” Haasta-

teltava B 

”Kaavoitusasioissa kunnan sisältä ei pyydetä lausuntoja, keskustel-

laan viranhaltijoiden kesken, lausuntopyynnöt menevät vain talon 

ulkopuolelle.” Haastateltava B 

Kunnan tulee lähtökohtaisesti hankkia kaavoitettava maa omistukseensa. Täl-

löin kaavoitus on helpompi toteuttaa nimenomaan kaavoituksen lähtökohdista ja 

kaavoituksen tuoma maan arvonnousu tulee kunnalle ja näin kaikkien kunnan 

veronmaksajien hyväksi. Kunnan tulee ennakoida yleiskaavoituksen kautta 

maanhankintoja ja kehityksen tulevaa suuntaa. 

”Kunnan omaa maata aina helpoin kaavoittaa, siihen tulee pyrkiä.” 

Haastateltava A 

”Tavoitteena on että alueiden ensimmäinen kaava on kunnan.” 

Haastateltava B 
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”Käytännössä yleiskaavat ohjaavat raakamaan hankintaa.” Haasta-

teltava B 

Maapoliittinen työryhmän mukaan teemaan kaavoitus liittyvät Pelkosenniemen 

kunnan ohjelman keskeiset periaatteet ovat  

Maankäytön ohjaus siten, että kaavoitetut tontit ja rakennettu kun-

nallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman 

tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti. 

Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoi-

tuksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laa-

dukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden 

rakentumisen. 

Kaavoitukseen liittyen kunta pyrkii pääsääntöisesti edistämään jo 

kaavoitettujen alueiden rakentumista ennen uusien kaavojen laati-

mista. Kaavoitushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti harkiten 

kunnanhallituksessa, joka toimii kaavoitusviranomaisena. Kaavoi-

tuksen aloittamiselle tai siitä kieltäytymiselle täytyy olla selkeät pe-

rusteet, jotka kirjataan päätökseen. Kunta pyrkii ohjaamaan kaavoi-

tusta siten, että vanhat ranta-asemakaavat muutetaan asemakaa-

voiksi. Yksityisen maanomistajan alueita koskevasta asemakaavas-

ta tai kaavanmuutoksesta tulee tehdä kunnalle kirjallinen hakemus. 

Kaavoituksen käynnistämisestä päättää kunnanhallitus. Myönteisen 

käynnistämispäätöksen jälkeen tekninen toimisto ja maanomistaja 

laativat kirjallisen kaavoitussopimuksen, jossa sovitaan myös mah-

dollisesta maankäyttösopimuksen laatimisesta. Maankäyttösopimus 

laaditaan erikseen.  

4.5 Maanomistus ja hallinnolliset keinot 

Asiantuntijahaastattelujen tulosten perusteella kunnan tontin myynti- ja vuokra-

hintojen määritys tulee olla markkinaehtoista ja kunnalle taloudellisesti kannat-

tavaa. Kunnan tulee laatia ohjeistukset hinnoista, maanluovutusperiaatteista ja 

vuokrauksesta, jossa se miettii vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä taloutensa 

kannalta. Tämä helpottaa myös käytännön toimintaa maanluovutuksessa ja on 
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osallisten kannalta tasapuolista. Kunnan omistamien tonttien parhaana luovu-

tuskeinona rakentajille nähdään vuokraaminen. Tällöin maanomistus ja päätän-

tävalta säilyvät kunnalla myös tulevaisuudessa.  

”Tontin vuokraus kunnan kannalta kannattavaa, vakiintunut tulo ja 

maanomistus säilyy kunnalla.” Haastateltava B 

Mikäli kunnan alueella on rakentamispaineita vakituisten asuntojen tarpeisiin ja 

kunnalla on pulaa vakituisen asumisen tonteista, ja yksityisillä maanomistajilla 

on niitä rakentamattomina, tulee kunnan käyttää lain sallimaa korotettua kiin-

teistöveroa rakentamattomilla tonteilla. Tämä edistää tonttien käyttöönottoa. 

Toisaalta, jos rakentamispaineita ja kysyntää ei ole, korotettua kiinteistöveroa ei 

tulisi käyttää.  

”Korotettu kiinteistövero rakentamattomalle tontille on tapissa, eli 6 

%. On alkanut tepsimään ja tonttikauppa lähtenyt käymään.” Haas-

tateltava B 

”Jos rakentamattomille tonteille ei ole kysyntää, on moraalitonta 

laittaa korotettu kiinteistövero.” Haastateltava A 

Pelkosenniemen kunnassa on käytössä korotettu kiinteistövero 3 prosenttia ra-

kentamattomalle vakituisen asumisen tonteille. Kunnanvaltuusto päättää vuosit-

tain veroprosentit ja päätöksen tarkoituksena on ohjata alueiden rakentumista. 

Maapoliittisen työryhmän esittämät Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan kes-

keiset periaatteet teeman maanomistus ja hallinnolliset keinot näkökulmasta 

ovat 

Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan kei-

noja käyttämällä. 

Kunnan tonttimyynnin tehostaminen. 

Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen 

leikkaaminen kunnalle ja aiheutuneiden kustannuksien korvaami-

nen maankäyttösopimuksilla. 
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Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se kattaa 

kunnalle aiheutuvat kustannukset. 

Lisäksi maapoliittinen työryhmä linjasi maapoliittiseen ohjelmaan seuraavat asi-

at 

Pelkosenniemen kunta pyrkii hankkimaan maata ensisijaisesti raa-

kamaana. Kunnan tavoitteena, on hankkia maa mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa omistukseensa ennen asemakaavoitusta, jol-

loin kaavan tuoma arvonnousu tulee kunnalle. Maanhankinnan 

pääasiallinen keino on vapaaehtoinen kauppa, joko ostamalla tai 

vaihtamalla maata.  

Kunnan maanhankinnan painopiste on Pyhätunturin matkailukes-

kuksen alue. Alueelta hankitaan matkailukeskuksen laajentamista 

varten tarpeellisia yhdyskuntarakentamiseen tai vakituiseen asumi-

seen varattuja alueita sekä yleisiä alueita, puistoja ja reittejä, jotka 

ovat tarpeen alueen kehitystä varten. 

Pelkosenniemen kunta käyttää etuosto-oikeutta, mikäli myytävä 

alue on tarpeellinen kunnan tulevan kehittämisen, rakentamisen tai 

suojelun näkökulmasta. Etuosto-oikeuden käyttö maan hankinnas-

sa tulee olla kunnan maapolitiikan ja suunnitelmallisen kehittämisen 

mukaista. 

Kunnan omistamien tonttien hinnastot ja niiden myyntiehdot tulee 

tarpeen mukaan päivittää. Nämä tuodaan erikseen tapauskohtai-

sesti päätettäväksi hallintoon. Maan luovutus koskee etupäässä 

asemakaavoitettuja tontteja. Pääasiallinen luovutusmuoto on kaup-

pa tai vuokra. Tonttien luovutushinnat ja -periaatteet perustuvat 

kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen määrittelemiin päätöksiin. 

Kunnan luovuttaessa tontteja tai alueita, joille ei ole määritelty hin-

taa, tulee niiden luovutushintojen perustua kunnan ja alueen käy-

pään ja markkinaehtoiseen hintaan. Pelkosenniemen kunnan luo-

vutusehdot uusien tonttien osalta tuodaan kunnanvaltuuston pää-

tettäväksi kaavan tultua voimaan. Tontit laitetaan myyntiin hyväk-

syttyjen luovutusehtojen mukaisesti.  
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Yleisperiaatteena on, että maksettuja vuokria ei hyvitetä, mikäli 

vuokralainen ostaa tontin omakseen. Omaisuutta, josta saadaan 

tasaista ja varmaa maanvuokratuloa, ei myydä ilman selkeitä pe-

rusteita. Asema- ja yleiskaavan mukaisia puistoja ja reittiverkoston 

tarvitsemia alueita kunta ei myy. Kyseisistä alueista voidaan tehdä 

lyhyitä vuokrasopimuksia, mutta siten, että alueen kaavallinen 

maankäyttö ei häiriinny. Kunta pyrkii hankkimaan yleisiä- ja virkis-

tysalueita omistukseensa tarpeiden ja maapolitiikan linjausten mu-

kaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

5.1 Keskeiset havainnot 

Projektissa laadittiin Pelkosenniemen kunnan maapoliittinen ohjelma. Työssä oli 

käytännössä kuusi eri osiota. Työ alkoi projektisuunnitelman tekemisellä. Sen 

jälkeen käynnistyi tietoperustan kerääminen. Kolmas osio oli maapoliittisen työ-

ryhmän työskentely, jossa kerättiin empiirinen aineisto maapoliittisen ohjelman 

tekemiseksi. Neljäntenä vaiheena olivat asiantuntijahaastattelut ja niistä laadul-

lisella tutkimusmenetelmällä tehty aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Viides ja 

tärkein vaihe koko työssä oli Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman 

laatiminen hallinnon hyväksyttäväksi. Kuudes vaihe oli työn raportointi, joka oli 

ajallisesti mittavin työ yhdessä maapoliittisen ohjelman laatimisen kanssa.  

Käytännössä koko työhön käytetty aika kaikkine edellä kerrottuineen vaiheineen 

ylitti huomattavasti opinnäytetyölle määritellyn 30 opintopisteen aikamäärän. 

Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että varsinaisen tutkimuksellisen osion supis-

taminen ja työn tekeminen projektina, oli oikea ratkaisu. Laajemman tutkimuk-

sen tekeminen kunnan maapolitiikasta ja kehittämisen suunnista kannattaakin 

toteuttaa omana tutkimuksena ja maapoliittisen ohjelman laadinta mahdollisine 

työryhmävaiheineen sen pohjalta erikseen.  

Rajauksena työhön asetettiin kunnan maapolitiikka ja maankäyttösopimukset 

suhteessa lainsäädäntöön ja hyviin käytänteisiin. Työssä piti varoa, ettei aihe 

laajene liikaa kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön yleisellä tasolla, vaan 

keskitytään työn tilaajan ja tekijän yhdessä asettamaan tavoitteeseen. Tämän 

rajauksen noudattaminen korostui koko työn ajan, koska työn aihe on laaja ja 

monimuotoinen, ja siihen osallistuneilla työryhmän jäsenillä oli hyvinkin erilaiset 

taustat aiheen käsittelemiseksi. Olennaista työssä olikin tiedostaa, että tutki-

muksellisesta osioista huolimatta, kunnan maapoliittisiin linjauksiin vaikutti myös 

työryhmän kokemusperäinen ja poliittinen tahtotila.  

Työssä käytetyt työryhmätyöskentelyn ja teemahaastattelujen teemat valikoitui-

vat laaditun tietoperustan pohjalta. Ne kuitenkin muotoutuivat jonkin verran uu-

delleen työn aikana. Maapoliittisen työryhmän työskentelyä ohjasi toimijoiden 

aikaisempi kokemuksellinen tieto asiasta. Samoin asiantuntijahaastateltavien 

pitkä kokemus kuvastui tuloksista. Työssä huomioitiin myös kuntastrategian ja 
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elinkeinostrategian linjaukset tutustumalla niihin työryhmätyöskentelyn aikana. 

Kunnan laatimien eri strategioiden ja niiden alaohjelmien tulee olla keskenään 

johdonmukaisia ja tukea toimeenpanossa toisiaan (Kuntaliitto 2017b). 

Työssä pyrittiin korostamaan projektin teorian ja menetelmällisen osion välistä 

yhteyttä. Maapolitiikan teoriapohja perustuu pääasiassa lakeihin ja alan käytän-

teisiin. Osittain työssä viitattiin myös tuomioistuinten ennakkotapauksiin maan-

käyttö- ja rakennuslain kautta, koska maapoliittinen ohjelma ei voi olla ristirii-

dassa lakien ja asetusten kanssa. Tätä kautta työssä lähdettiin kunnassa tehty-

jen aikaisempien toimien ja niiden perusteella syntyneiden kokemusten sekä 

aiheesta olemassa olevan käytännön ja teoreettisen tietopohjan kautta laati-

maan Pelkosenniemen kunnan maapoliittista ohjelmaa. Teoriapohjan laadinnal-

la työ saatiin ohjautumaan oikeille urille ja työn tekijä ja maapoliittinen työryhmä 

saivat riittävän tietopohjan maapoliittisen ohjelman tekemiseksi. Olennaista oli, 

että mukana olevat toimijat, kuten kunnan luottamushenkilöt, ymmärsivät, mihin 

maapoliittisen ohjelman laadinta ja sille asetettavat reunaehdot perustuvat. Tu-

tustumalla tietopohjaan oli helpompi ymmärtää alan toimintatavat ja osin moni-

mutkaisetkin käsitteet sekä päätäntä ja hallintoprosessit.  

Suhteellisen raskaasta projektista huolimatta työryhmätyöskentely sopii hyvin 

maapoliittisen ohjelman laadintaan työkaluksi. Siinä luottamushenkilöt pääsevät 

oikeasti vaikuttamaan strategisesti kunnan toimintoihin vaikuttavan ohjelman 

laadintaan ja samalla heidät osallistetaan työhön. Tämä vaikuttaa ohjelman hy-

väksyntään kunnan hallinnossa ja myös sen jalkauttamiseen ja toteuttamiseen 

käytännössä. Prosessi mahdollistaa myös sen, että kuntapäättäjien kautta oh-

jelmasta tulee kunnan ja kuntalaisten näköinen sekä tahtotilan mukainen, ja 

näin se on myös eettisesti hyväksyttävämpi.  

Maapoliittinen ohjelma on tehty Pelkosenniemen kunnalle, mutta prosessia ja 

sen eri osioita voi tarvittaessa käyttää ja mukailla tarvittavilta osin maapoliittisen 

ohjelman laadinnassa muuallakin. Laadullisen tutkimuksen tutkimustulosta ei 

voida yleistää (Kananen 2014, 19), mutta itse prosessi, työryhmätyöskentelyi-

neen ja asiantuntija haastatteluineen, on monistettavissa tietyin reunaehdoin. 

Maapoliittisen ohjelman laadinnassa kannattaa hyödyntää bencmarkingia eli 

ottaa mallia muiden kuntien laatimista ohjelmista. Kaikkea ei kannata tehdä 

alusta asti itse, koska maapolitiikassa sekä maankäyttöpolitiikassa pätee kaikis-
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sa kunnissa samoja lainalaisuuksia. Tärkeintä on ottaa ohjelmaan kunnan omat 

tarpeet ja tahtotila. Ohjelman laadinnan tulee perustua todelliseen tarpeeseen ja 

siinä tulee huomioida laaja-alaisesti kunnan jo olemassa olevat strategiat, re-

surssit, maapolitiikka, keinot, kaavoitus ja alueen elinvoimaisuuden kehittämi-

nen.  

5.2 Tulosten pohdinta 

Työn tavoitteena oli kehittää Pelkosenniemen kunnan maapolitiikkaa laatimalla 

maapoliittinen ohjelma. Työ päätettiin toteuttaa projektina, ja siksi tehtiin projek-

tisuunnitelma. Suunnitelmassa sovittiin, että työn varsinaisena tekijänä on pro-

jektipäällikkö ja ohjauksesta vastaa kunnan maapoliittinen työryhmä. Työn mer-

kittävyyttä työryhmälle korostettiin sillä, että käytännössä maapolitiikasta päät-

täminen on merkittävimpiä toimivaltuuksia, joita kunnalla lain mukaan on (Hovila 

2013, 9). Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan kehittämisen tavoitteena oli, 

että se edistää kunnan toimintaa, elinvoimaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta. 

Suunnitelmallisesti ja huolellisesti laadittu maapoliittinen ohjelma on kunnalle se 

työväline, jolla toimintaa voidaan edesauttaa ja ohjata. Tällä ohjauksella kunnat 

voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten maankäytölliset toiminnat alueella 

sijoittuvat, joten sitä kannattaa käyttää. (Hovila 2013, 24.) 

Projektia perustettaessa ja suunnitelmaa tehdessä harkittiin organisaation ko-

koa ja rakennetta ideaaliseksi toiminnan kannalta. Se määrittää käytettävissä 

olevia resursseja ja sitä kautta vaikuttaa koko projektin toteutukseen ja aikatau-

luun (Kerzner 2017, 106). Projektin sisällöksi sovittiin työryhmätyöskentelyn 

kautta tehtävä vuorovaikutteinen prosessi, jolla maapoliittinen ohjelma laadi-

taan. Maapoliittisen työryhmä kokousten kautta hyödynnettiin empiirinen tieto ja 

samalla päättäjät osallistettiin tehokkaasti työhön ja tulevaan maapoliittiseen 

ohjelmaan. Tämä oli koko projektin olennaisin osio sen tuloksen kannalta. Käy-

tännössä hyväksymällä projektin tekijät ja rakenne, tilaaja määrittää, voidaanko 

tavoitteeseen päästä (Kerzner 2017, 106). Tässä tapauksessa projektisuunni-

telma, työryhmä ja valittu työtapa olivat oikeat. 

Tavoitteena on, että kunnan toiminta maapolitiikassa on ohjattua ja läpinäkyvää. 

Kuntaliiton mukaan maapoliittisen ohjelman laatiminen on hyvä keino tehdä 

kunnan maapolitiikasta ohjattavaa, linjakasta, läpinäkyvää ja tehokasta (Kunta-

liitto 2019). Myös laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan maapolitiikasta, alueiden 
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käytöstä ja rakentamisesta alueellaan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

2:20.1 §). Lisäksi tulee huomioida, että maapoliittisessa päätöksenteossa monil-

la perusoikeuksilla on merkitystä, niistä olennaisimpana tulee huomioida omai-

suudensuoja ja yhdenvertaisuus (Hovila 2013, 24). Tarkoituksena oli, että kun-

nan toiminnasta saadaan läpinäkyvää ja ennustettavaa laatimalla maapoliittinen 

ohjelma, johon on kirjattu tarvittava lakien ja asetusten määräykset niiltä osin, 

mitä linjaukset ja päätöksenteko koskevat. Ohjelman suhde lakeihin oli koko 

työn ajan tarkastelun kohteena, koska laki on aina ensisijainen ja erillisillä pää-

töksillä kunta ei voi lain määräyksiä kumota.  

Tehtävänä oli ratkaista asetettu ongelma vastaamalla projektin tutkimuskysy-

myksiin, joiden kautta seuraavassa pohditaan työn tuloksen onnistumista. Pää-

kysymys oli, mitkä ovat maapolitiikan keskeiset kehittämiskohteet kunnassa ja 

miten ne linjataan maapoliittiseen ohjelmaan. Maapoliittiselle työryhmälle esitet-

tyjen kysymysten tehtävänä oli tuottaa vastaus esitettyyn tutkimuskysymykseen. 

Päättäjien mielipiteet ja näkökulmat huomioitiin vuorovaikutteisessa prosessissa 

ja niistä muodostettiin kunnan tahtotila. Sen perusteella kirjattiin ja sovittiin tar-

vittavat muutokset, joilla asiat voidaan korjata. Näin saatiin kunnan päättäjien 

linjaamana vastaus tutkimuskysymykseen.  

Pääkysymyksen ensimmäinen alakysymys oli, miten otetaan mallia hyvistä 

maapolitiikan käytänteistä ja toinen alakysymys oli, miten kunnan päättäjät osal-

listetaan työhön. Maapoliittisen työryhmän kokouksissa hankkeen vetäjä esitteli 

maapolitiikan teoriaa ja käytänteitä, jotka tiedostettiin ohjelmaa tehtäessä. Maa-

poliittista ohjelmaa varten kerättiin tietoperustaa monipuolisesti alan lähteistä ja 

muiden kuntien maapoliittisista ohjelmista. Asiantuntijahaastatteluilla saatiin 

mallia hyvistä käytänteistä ja hyvää aineistoa, joita käytettiin, kun verrattiin oh-

jelman päämäärää ja teoriaa keskenään. Esille nousseet olennaisimmat asiat 

kirjattiin tulososioon ja hallinnolle esitettävään maapoliittiseen ohjelmaan.  

Projektin lopputuloksena kunta hyväksyy maapoliittisen ohjelman ja julkistaa 

sen kunnan toimintalinjaksi. Jatkossa noudattamalla sitä johdonmukaisesti ja 

läpinäkyvästi päätöksentekoprosesseissa se luo toimintatavan, jonka kaikki toi-

mijat tiedostavat. Tätä myötä kunnan toiminta muodostuu linjakkaaksi ja tasa-

puoliseksi. Maapoliittisen ohjelman taloudelliset ja elinkeinolliset vaikutukset 



63 
 

 

näkyvät ohjelman toteutuksen aikana, vuosina 2019−2025, jolloin sen tuloksia 

tulee seurata järjestelmällisesti ja tarvittaessa kohdentaa ohjelmaa uudelleen.  

5.3 Projektin ja tutkimuksellisen osion luotettavuusarviointi  

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuustarkastelun tarkoitus on todentaa, kuinka 

luotettava tutkimuksen tulos on. Lukijan tulee pystyä luotettavuustarkastelun 

perusteella päättelemään, olisivatko lukija tai muut tutkijat päätyneet aineiston 

pohjalta samaan tulokseen. Luotettavuuden arvioinnin kannalta on merkityksel-

listä se, että mikäli kyseisestä tutkimuksella kerätystä aineistosta suoritettaisiin 

uusi tutkimus samalla menetelmällä, niin päädyttäisiin samaan lopputulokseen. 

Näin ollen tutkimuksen tuloksien tulee perustua siinä käytettyyn aineistoon, kun 

taas tutkijan omat näkökulmat ovat tulkintoja tuloksista. Tutkimuksen luotetta-

vuustarkastelussa saatu lopputulos kokonaisuudessaan on merkittävämpi kuin 

sen erillisten osien summa. (Lincoln & Guba 1985, 39, 290, 300.)  

Tutkimuksen luotettavuuskysymys tulee ottaa huomioon jo sen suunnitteluvai-

heessa. Luotettavuustarkastelussa tutkitaan, onko kaikki tarvittavat tutkimuksen 

vaiheet tehty. Laadullisessa tutkimuksessa sen luotettavuus on tutkijan näytön 

ja arvioinnin varassa, eikä tulosta voida arvioida samalla tapaa kuin määrälli-

sessä tutkimuksessa. Käytännössä laadullisessa tutkimuksessa on lähes mah-

dotonta saavuttaa objektiivinen luotettavuus. Yleisiä tieteellisen tutkimuksen 

luotettavuusmittareita ovat reliabiliteetti eli tulosten pysyvyys ja validiteetti eli 

onko tutkittu oikeita asioita. (Kananen 2014, 146−147.) Tuomi ja Sarajärvi 

(2018) toteavat että tieteellisen tutkimuksen periaatteena on, että siinä pyritään 

välttämään virheitä, joten tutkimuksessa tulee arvioida sen luotettavuutta. Tut-

kimusta tulee arvioida kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus 

painottuu luotettavuuden arvioinnissa. Mitään yksiselitteistä menetelmää laadul-

lisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole, mutta monissa tapauksissa 

seuraavasta tarkistuslistauksesta on hyötyä. Kuitenkin on syytä muistaa, että 

määriteltävien asioiden tulee olla suhteessa toisiinsa. (Tuomo & Sarajärvi 2018, 

158.)  

Tehtäessä luotettavuusarviointia tulee määrittää, mikä on tutkimuksen kohde ja 

tarkoitus, eli mitä ja miksi. Miten tutkimusaineisto on kerätty sekä menetelmälli-

sesti ja teknisesti. Lisäksi arvioidaan millä perusteella ja miten valittiin tutkimuk-

sessa käytetyt tiedonantajat. Lukijan tulee tehdä arvio, millainen oli tutkija – tie-
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donantaja suhde tutkimuksen aikana ja vaikuttiko se tuloksiin. Lisäksi tarkastel-

laan mikä oli tutkimuksen aikataulu ja kesto, oliko se riittävä. Miten työssä kerät-

ty aineisto analysoitiin ja miten analyysistä päästiin tuloksiin ja johtopäätöksiin. 

Lopuksi tulee arvioida, onko tutkimus ja sen raportointi on luotettava. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 163−164.)  

Projektin tietoperusta on rakennettu tukemaan maapoliittisen ohjelman teoreet-

tista taustaa ja laatimisprosessia. Johtopäätöksiä tehtäessä on pohdittu, onko 

tehty päätelmä teoreettisessa mielessä validi ja toteutettavissa. Näin kerätty 

tietoperusta toimii myös osana koko projektin luotettavuusarviointia. Työhön ja 

projektiin tässä raportissa esille tuotu tietoperusta on riittävän laadukas, laaja ja 

monipuolinen suhteessa laadittuun maapoliittiseen ohjelmaan. Laadullinen tut-

kimus ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi soveltuvat kerätyn aineisto ana-

lysointiin hyvin. Edellä mainittujen menetelmien teoria on selvitetty laadukkaiden 

alan asiantuntijoiden lähteistä. Projektissa tuotettu ja raportissa esille tuotu ai-

neiston analyysi on toteutettu näiden teoreettisten mallien mukaisesti.  

Projektin tekoon, aineiston keruuseen ja analysointiin varattiin mielestäni riittä-

västi aikaa, mikä oli oleellista tuloksen kannalta. Koko prosessin kesto oli kaik-

kiaan kymmenen kuukautta. Tässä ajassa saatiin riittävä tietoperusta ja työryh-

mä työskentelylle oli varattu riittävästi aikaa. Maapoliittisen työryhmän kokouk-

set pidettiin noin kuukauden - puolentoista välein, jolloin työryhmän jäsenillä oli 

aikaa pohtia ja perehtyä aiheeseen syvällisesti. Näin työryhmän kokouksissa 

saatiin esille pitkällisen ajan harkintaan perustuvat todelliset mielipiteet. Työ-

ryhmän kokoukset nauhoitettiin ja ne ovat tutkijalla tallenteina. Projektin vetäjä-

nä ja tutkijana pyrin koko työn ajan olemaan mahdollisimman objektiivinen ja 

keräämään tietoa, joka lähtee työryhmän ja yksilöiden aidoista mielipiteistä. 

Tämä näkyi siinä, että viidennessä kokouksessa maapoliittinen työryhmä oli 

jokseenkin yksimielinen laaditusta maapoliittisen ohjelman luonnoksesta. Oh-

jelmaan oli saatu sisällytettyä tekijöidensä tahtotila, suhteessa lainsäädäntöön 

ja teoreettiseen viitekehykseen.  

Projektin tutkimusosioissa asiantuntijoille tehdyt teemahaastattelut suoritettiin 

ajallisesti peräkkäisinä päivinä. Haastateltaville lähetettiin aineisto viikkoa ennen 

haastattelua ja aineisto oli identtinen. Haastattelutilanteet toteutettiin samanlai-

sessa kahdenkeskisessä rauhallisessa ja kiireettömässä ympäristössä, ja ne 



65 
 

 

nauhoitettiin. Haastatteluihin oli pyydetty etukäteen suostumus ja ne sovittiin 

toteutettavaksi anonyymisti. Näin haastateltava sai rauhassa kertoa syvällisen 

mielipiteen asiaan, ilman, että hänen taustansa paljastuisi. Haastatteluiden 

nauhoittaminen edesauttoi niiden tekemistä ja tutkija sai keskittyä haastattelun 

tekemiseen. Lisäksi nauhoittaminen helpotti aineiston analysointia. Tallenteina 

ja osana projektin aineistoa niiden luotettavuus on hyvä, koska ne ovat tallessa 

sana sanalta ja myös niiden hyödynnettävyys on hyvä. 

Projektin toteutuksessa ja raportoinnissa on pyritty dokumentoimaan ja kuvai-

lemaan työn kaikki vaiheet mahdollisimman tarkasti ja seikkaperäisesti. Tämän 

tavoitteena oli, että koko projektin erillisten osioiden ja kokonaisuuden lopputu-

losta voidaan tarkastella luotettavuuden kannalta. Tämän projektin saavutetut 

tulokset ovat alussa tehdyn rajauksen ja tavoiteasettelun mukaiset. Projekti ete-

ni asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti, ja siinä toteutettiin ne toi-

menpiteet, mitä oli sovittu. 

5.4 Maakäyttösopimusten vaikutusten tutkiminen 

Projektin tietopohjaa tehdessä tulin siihen tulokseen, että kuntien käyttämistä 

maankäyttösopimusmenettelyistä ja niiden tuloksellisuudesta olisi syytä tehdä 

laajempi tutkimus. Vaikka maankäyttösopimuksista ja niiden juridiikasta sekä 

laadinnasta on olemassa paljon aineistoa ja julkaisuja, olisi tuore tutkimukselli-

nen näkökulma niiden tuloksellisuudesta tarpeen.  

Toiminta on 2000-luvun alusta voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain 

aikana ollut monenkirjavaa. Tarpeeksi laaja tutkimustulos antaisi pohjaa maapo-

litiikan ja maankäyttösopimusten valmistelijoille kunnissa. Tutkimuksella saatai-

siin esiin hyvät ja taloudelliset toimintatavat, joita kunnat voisivat hyödyntää käy-

tännössä. Tutkimus tulisi toteuttaa YAMK- tai pro gradu -tasoisena tai jopa väi-

töskirjatasoisena työnä ja sillä saataisiin myös taustatietoa maankäyttö- ja ra-

kennuslain muutoksen valmisteluun liittyen. 
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Liite 1.  Maapoliittisen työryhmän ennakkoaineisto 

 
Maapoliittinen ohjelma  Ennakkokysymykset 31.1.2019 tilaisuuteen 
 

Kaavoitus 

1. onko kunnan kaavoitus ja päätöstenteko sujuvaa ja oikein koh-

dennettua? 

2. miten koet tämän hetkisen kunnan maapolitiikan suhteessa tar-

jolla olevaan tonttien määrän ja laatuun? 

3. mihin tekijöihin ja alueisiin tulee kaavoituksessa panostaa jat-

kossa, jotta tonttitarjonta olisi oikein kohdennettua? 

4. miten muuttaisit ja kehittäisit kunnan maankäyttöä ja kaavoitus-

ta, onko resurssit kohdennettu oikein? 

Maanomistus 

5. miten näet maanomistussuhteiden vaikuttavan kunnan mahdol-

lisuuksiin edistää kaavoituksen ja rakentamisen kehittämistä? 

6. miten kunnan tulisi menetellä ns. raakamaan osalta sen hankin-

nassa ja kaavoituksessa? 

Rakentuminen ja maankäyttösopimukset 

7. miten kunta voisi edistää olemassa olevien tonttien myyntiä ja 

rakentumista? 

8. tuleeko maanomistajien osallistua kunnan yhdyskuntarakenta-

misen mm. reitit ja yleiset alueet, kustannuksiin ja minkälaisella 

osuudella ja sopimusjärjestelmällä? 

9. minkälaisia päivityksiä, yhteneväisiä ehtoja ja ohjeita esittäisit 

kunnan sekä maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin? 

10. tulisiko kunnan ohjata vakituisen asumisen rakentumista ja mi-

ten?  

 

Yhteistyö 

11. miten koet kuntapäättäjänä, maanomistajien, sijoittajien, raken-

tajien ja päättäjien yhteistyön toimivan maankäytössä ja kaavoi-

tuksessa? 

12. miten kehittäisit kunnan ja maanomistajien välistä yhteistyötä? 
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Liite 2.  Teemahaastattelujen ennakkoaineisto. 

 

Johdanto 

Työn tavoitteena on Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan osaamisen kehittä-

minen. Tarkoituksena on laatia kunnan maapoliittinen ohjelma vuosille 

2019−2025 ja siihen liittyen maankäyttösopimusten laatimisen ohjeistaminen. 

Tätä kautta on tarkoituksena edistää alueen rakentumista, talouskasvua ja kun-

nan elinolosuhteita. Lisäksi tavoitteena on kunnan maapolitiikan ohjaaminen 

tutkitun tiedon ja laaditun ohjelman perusteella siten, että kunnan toiminnan ta-

loudellisuus, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus maankäyttöön liittyvissä 

toiminnoissa ja investoinneissa kehittyvät. 

 

Haastattelulla kerätään empiiristä aineistoa maapolitiikan käytänteistä verrokki 

kunnissa. Aiheen valinnan perusteluna on työnantajan Pelkosenniemen kunnan 

todellinen tarve kehittää maapolitiikkaansa ja opiskelijan tarve kehittää omaa 

osaamistaan työelämässä.  

 

Kehittämistehtävän keskeiset käsitteet ja toimintaympäristö 

Maapolitiikka, maankäyttöpolitiikka, kaavoitus, kunnallispolitiikka, maankäyttö ja 

sen ohjaus, maankäyttösopimukset, yleiskaava, asemakaava, maankäyttö ja 

rakennuslaki, kuntastrategia, elinkeinostrategia, yhdyskuntatekninen kehitys, 

sopimusjuridiikka ja yksityisoikeudellinen sopimus. 

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu, aiheeseen orientointi ja ennakkoky-

symykset.  

Maapoliittinen ohjelma 

1. Onko kunnassanne maapoliittinen ohjelma, milloin se on hyväk-

sytty ja onko se voimassa? 

2. Kuntanne maapoliittinen ohjelma, miten ohjelma on laadittu, 

prosessi, aikataulu, osalliset, hyväksyminen, seuranta ja toteu-

tus? 

Kaavoitus 

3. Onko kunnan kaavoitus ja päätöstenteko sujuvaa ja oikein koh-

dennettua, miten koet tämän hetkisen kunnan maapolitiikan 

suhteessa tarjolla olevaan tonttien määrän ja laatuun? 
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4. Mihin tekijöihin ja alueisiin tulee maapolitiikassa ja kaavoituk-

sessa panostaa jatkossa, jotta tonttitarjonta olisi oikein kohden-

nettua? 

5. Miten muuttaisit tai kehittäisit kunnan maankäyttöä ja kaavoitus-

ta, onko resurssit kohdennettu oikein, vastaavatko kaavoituk-

sesta saadut tuotot siitä aiheutuvia kuluja? 

6. Miten voisi ehkäistä ns. turhia/kiusallaan tehtyjä kaavavalituk-

sia?  

Maanomistus 

7. Miten näet maanomistussuhteiden vaikuttavan kunnan mahdol-

lisuuksiin edistää kaavoituksen ja rakentamisen kehittämistä? 

8. Miten kunnan tulisi menetellä ns. raakamaan osalta sen hankin-

nassa ja kaavoituksessa? 

9. Luovuttaako kunta tontteja pääasiallisesti vuokraamalla vai 

myymällä, mikä olisi sopiva vuokrataso suhteessa tontin myyn-

tihintaan? 

10. Rakentamisvelvoitteen käyttö? 

Rakentuminen ja maankäyttösopimukset 

11. Miten kunta voisi edistää olemassa olevien tonttien myyntiä ja 

rakentumista? 

12. Onko käytössänne asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakenta-

mattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero? 

13. Tulisiko kunnan ohjata vakituisen asumisen rakentumista kun-

nan alueella ja jos niin miten, esimerkiksi poikkeamisten estä-

minen tai salliminen vakituisille asunnoille loma-asunto alueella? 

14. Tuleeko maanomistajien osallistua kunnan yhdyskuntarakenta-

misen mm. reitit ja yleiset alueet, kustannuksiin ja minkälaisella 

osuudella sekä sopimusjärjestelmällä? 

15. Onko kunnallanne päätettynä yhteneväisiä ehtoja ja ohjeita 

kunnan sekä maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin, 

esimerkiksi korvauksen suuruuden ja maksuunpanon osalta? 

Yhteistyö 

16. Miten koet kuntapäättäjien, viranomaisten, maanomistajien, si-

joittajien ja rakentajien yhteistyön toimivan maapolitiikassa? 

17. Miten kehittäisit kunnan ja maanomistajien välistä yhteistyötä? 


