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– Laki eräiden ympäristön käyttöön vai-
kuttavien hankkeiden lunastusluvasta 
(768/2004).

 Muutos koskee eräitä sähköjohtoja, 
kaasu- tai öljyputkia tai rautateitä 
koskevia lunastuslupia oikeusvaikut-
teisien kaavan ulkopuolella. Muutok-
senhakuoikeus hankkeisiin on mm. 
yhdistyksillä tai säätiöillä, joiden tar-
koituksena ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun edistäminen taikka 
asuinympäristön viihtyisyyden edistä-
minen. Lain voimaantulosta säädetään 
asetuksella.

– VN:n asetus KML 67 §:n voimaan-
tulosta (1394/2004).

 KML 67 § (333/1999) on tullut voimaan 
2005 vuoden alusta. Muutos koskee 
uusjaon toimittamista jos on kysymys 
maatilatalouden kehittämisrahastosta 
annetun lain (657/1966) tarkoituksiin 
hankitun alueen käyttämisen edistämi-
sestä.

– Laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain muuttami-
sesta (1059/2004). 

 Lakia sovelletaan Suomen talo-
usvyöhykkeellä (ks. laki Suomen 
talousvyöhykkeestä 1058/2004) Voi-
maan 1.2.2005. Samassa yhteydessä 
myös mm. ympäristönsuojelulakia 
(1061/2004), vesilakia (1062/2004), 
jätelakia (1063/2004) sekä luonnonsuo-
jelulakia (1069/2004) on muutettu.

– Laki jätelain muuttamisesta (1040 
/2004).

 Säännöksiä mm. pakkauksista ja niiden 
jätteistä. Tuli voimaan vuoden 2005 
alusta.

– MMM:n asetus kiinteistörekisteriä ja 
kiinteistörekisterikarttaa koskevista 
suoritteista perittävistä maksuista 
(1081/2004).

 Voimassaoloaika on 1.1.2005–31.5. 
2005, jonka jälkeen uudet KTJ sään-
nökset tulevat voimaan.

– Päästökauppalaki (683/2004).
 Voimaan pääsääntöisesti (ks 72 §) 1.8. 

2004. VN:n asetus päästökaupasta 
(730/2004) tuli voimaan 11.8.2004. 
Säännöstön tarkoituksena on edis-
tää kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämistä kustannustehokkaasti ja 
taloudellisesti. (Ks. myös 684/2004, 
jolla ympäristönsuojelulain 43 §:ää on 
muutettu.)

– Laki vesihuollon tukemisesta (686 
/2004).

 Voimaan 2005 vuoden alusta. Sisältää 
säännökset vesihuollon tukemisesta 
valtion talousarviossa myönnettävillä 
määrärahoilla.

– Laki ympäristöhallinnosta annetun 
lain muuttamisesta (931/2004).

 Voimaan 15.11.2004. Tähän liittyvät 
VN:n asetukset (950/2004 ja 951/2004) 
alueellisista ympäristökeskuksista ja 
Suomen ympäristökeskuksesta.

– Laki Pallas-Yllästunturin kansallis-
puistosta (1430/2004).

 Voimaan 1.2.2005. Ks. myös 1431 
/2004, joka koskee Lapin läänissä 
Pisavaaran, Mallatunturin ja Pyhätun-
turin alueita.

– Laki seutuyhteistyökokeilusta anne-
tun lain muuttamisesta (1199/2004).

 Voimaan vuoden 2005 alusta. Sisältää 
mm. lain soveltamisen kokeiluseu-
dut.

– Laki kuntien valtionosuuslain muut-
tamisesta (1036/2004).

 Voimaan 1.1.2005. Säännöksiä kuntien 
yhteistoiminta-avustuksesta.

– VN:n asetus uusien asuntoalueiden 
kunnallistekniikan rakentamiseen 
vuosina 2005–2009 myönnettävistä 
valtionavustuksista (1279/2004).

  Voimaan vuoden 2005 alusta.
– Laki kiinteistöverolain 3 §:n muutta-

misesta (1164/2004).
 Vuoden 2005 alusta voimaatullut laki 

koskee verosta kokonaan tai osittain 
vapaita kiinteistöjä. Samaan aikaan 
annettu varallisuusverolain muutos 
(1165/2004) koskee mm. vesialueita ja 
oikeutta vesivoimaan eräissä koskis-
sa.

– MMM:n asetus hirvieläinten ja peto-
eläinten aiheuttamien maatalous- ja 
viljelysvahinkojen korvaamisessa 
vuonna 2004 käytettä (803/2004).

 Voimaan 30.8.2004. Sisältää tietoja 
eräiden puutarhakasvien ja taimien 
yksikköhinnoista ja normisadoista.

– Verohallituksen päätös pellon keski-
määräisestä vuotuisesta tuotosta ja 
salaojituslisästä (946/2004).

 Sisältää kunnittaiset tiedot pellon 
keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 
(€/ha) sekä salaojituksen korottavasta 
vaikutuksesta (296,93 €/ha).

– VN:n asetus luonnonhaittakorvauk-

sesta ja maatalouden ympäristötuesta 
annetun VN:n asetuksen muuttamises-
ta (913/2004).

 10a §:ssä on säännös tukikelpoisesta 
pellosta (peruslohkosta) vuonna 2005 
tehtävissä sitoumuksissa.

– VN:n asetus rakennusten jälleenhan-
kinta-arvon perusteista (1126/2004).

 Asetus perustuu varallisuusverolain 
24 §:n 1 mom:iin.

– MMM:n asetus vuoden 2004 metsän-
hoitomaksun perusteesta (536/2004).

 1.1.2005 alkaen voimaan. Koko maan 
vuosien 2001–2003 puukuutiometrin 
keskikantohinnan aritmeettinen kes-
kiarvo on 30,91 euroa.

– VN:n asetus metsäveroasetuksen 
muuttamisesta (957/2004).

 Sisältää kunnittaiset metsäveroluvut 
eri veroluokissa.

– VN:n asetus metsätaloudesta saatujen 
tulojen verotuksessa noudatettavista 
tuottoperusteista (1033/2004). 

 Tiedot verokuutiometrin keskimääräi-
sistä raha-arvoista kunnittain.

– MMM:n asetus metsätalouden ympä-
ristötuen laskennassa käytettävästä 
puukuutiometrin keskikantohinnasta 
(805/2004).

 Voimaan 1.9.2004. Sisältää tiedot 
puukuutiometrin keskikantohinnoista 
metsäkeskusten toimialueilla.

– Laki metsähallituksesta (1378/2004).
 Yhteensä 23 §:ää, jotka voimaan 

1.1.2005. Ks. myös VN:n asetus 
1380/2004.

– Laki metsäkeskuksista ja metsätalo-
uden kehittämiskeskuksesta annetun 
lain muuttamisesta (1210/2004).

 Uudet säännökset koskevat toiminnan 
rahoitusta budjettivaroin.

– VN:n asetus saaristokunnista ja mui-
den kuntien saaristo-osista, joihin 
sovelletaan saaristokuntaa koskevia 
säännöksiä, annetun VN:n asetuksen 
2 §:n muuttamisesta (1211/2004).

 Voimaan vuoden 2005 alusta. Asetus 
sisältää yksityiskohtaisen luettelon 
kunnista ja niiden osista, joissa oleviin 
saariin sovelletaan saaristokuntaa kos-
kevia säännöksiä. Mukana ovat mm. 
Helsingin kaupungin saaret, joihin ei 
ole kiinteää tieyhteyttä.

– Laki yksityisyyden suojasta työelä-
mässä (759/2004).

 Voimaan 1.10.2004. Lailla kumottiin 

U U S I A  S Ä Ä D Ö K S I Ä



41MAANKÄYTTÖ 1/2005

8.6.2001 annettu entinen vastaava 
laki (477/2001). Lakia on pidettävä 
työntekijöiden nähtävillä työpaikoilla 
(23 §). Säännöksiä mm. huumaus-
ainetesteistä, kameravalvonnasta ja 
sähköpostiviesteistä. Yhteensä 26 §:ää. 
Ks. myös työterveyslain muuttamislaki 
(760/2004).

– Laki valtion eläkelain muuttamisesta 
(679/2004).

 Tuli pääosin voimaan 1.1.2005. Ky-
symyksessä on laaja muutos, jonka 
4 §:n mukaan mm. oikeus jäädä van-
huuseläkkeelle tulee olemaan 63 ja 
68 vuoden iän täyttämisen välillä (ks. 
tarkemmin siirtymäsäännökset).

– Lait valtion virkamieslain muuttami-
sesta:

 – 35 § (682/2004): Voimaan 1.1.2005 
(vrt. voimaantulosäännös). Yleinen 
eroamisikä on 68 vuotta.

 – 5 § (1188/2004): Voimaan 1.1.2005. 
Viran siirtäminen toiseen yksikköön.

– Sairausvakuutuslaki (1224/2004).
 Pääosin voimaan 1.1.2005. Yhteensä 

21 lukua; Samalla on kumottu vuoden 
1963 sairausvakuutuslaki (364/1963) 
sekä laki nro 238/1994.

– Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muut-
tamisesta (1244/2004).

 Uusia säännöksiä vuorotteluvapaan 
saamisen edellytyksistä (10 v:n edel-
lytys ja 5 v edellisestä vapaasta).

– Laki yleisistä kielitutkinnoista 
(964/2004).

 Voimaan 2005 alusta. Samalla on ku-
mottu aikaisempi laki (668/1994). Ks. 
myös VN:n asetus yleisistä kielitutkin-
noista (1163/2004).

– Verohallituksen päätös verovapaista 
matkakustannusten korvauksista 
vuonna 2005 (1082/2004).

 Kokopäiväraha on 30 €/vrk, puolipäivä-
raha 14 €/vrk ja ateriakorvaus 
7,50 €. Matkakustannusten korvaus 
on 40 snt/km ja 5000 km:n ylityksen 
jälkeen 36 snt/km jne.

– Valtion talousarvio vuodelle 2005 
(1256/2004).

 Tuloarvioiden ja määrärahojen koko-
naismäärä on noin 37,89 mrd. €. Esim. 
tuomioistuinlaitoksen määräraha on 
219 920 miljoonaa € ja Maanmittaus-
laitoksen toimintamenot 47,16 miljoo-
naa €. Vuoden 2004 aikana hyväksyttiin 
kolme lisätalousarviota (ks. 875/2004 ja 
1011/2004). Laki valtion talousarviosta 
annetun lain 3a §:n muuttamisesta 
tulee voimaan 1.8.2005. Se koskee 
nettobudjetointia.

– Suomen pankin ilmoitus viite- ja vii-
västyskoroista (1426/2004).

 Viitekorko on 2,5 % ja viivästyskorko 
9,5 % 1.1.–30.6.2005.

– Laki yliopistolain muuttamisesta 
(715/2004).

 Tuli voimaan 1.8.2004 sisältäen sään-
nöksiä mm. alemmasta ja ylemmästä 
korkeakoulututkinnosta ja opiskelijak-
si ottamisesta. Ks. lisäksi VN:n asetus 
yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 
joka sisältää luettelon yliopistojen 
koulutusaloista, tutkintojen nimistä ja 
yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan 
suorittaa.

– Eurooppayhtiölaki /742/2004).
 Voimaan 8.10.2004. Yhteensä 17 §:ää. 

Samalla on muutettu mm. OYL 8:4 
(743/2004) sekä yli kymmentä muuta 
lakia (ks. 744–758/2004).

– Laki perintökaaren muuttamisesta 
(783/2004).

 Tuli voimaan 1.11.2004. Laissa on sään-
nöksiä mm. kuolinpesän hallinnosta, 
perunkirjoituksesta sekä kuolleen 
henkilön ja pesän velasta.

– Laki asianajajista annetun lain muut-
tamisesta (697/2004).

 Voimaan 1.11.2004. Säännöksiä mm. 
asianajajien valvontalautakunnasta 
sekä asianajajayhdistyksen säännöistä. 
Ks. myös OM:n päätös yleisen asianaja-
jayhdistyksen sääntöjen vahvistamises-
ta (934/2004).

– Sisäasiainministeriön asetus julki-
sen notaarin suoritteiden maksuista 
(1054/2004).

 Esim. allekirjoituksen oikeaksitodis-
taminen maksaa 6 €/allekirjoitus ja 
asiakirjajäljennös 2 €/sivu, kuitenkin 
enintään 20 € asiakirjalta.

– VN:n päätös hovioikeuksien tuomio-
piireistä annetun VN:n päätöksen 1 
§:n muuttamisesta (976/2004).

 Voimaan vuoden 2005 alusta. Mm. 
Porin KäO:n tuomiopiiri on siirret-
ty Vaasan HO:n alaiseksi, Lohja ja 
Raasepori Turun HO:n tuomiopiiriin 
sekä Hyvinkään KäO Kouvolan HO:n 
tuomiopiiriin. Ks. myös OM:n asetus 
(1133/2004), jonka mukaan Oulun ja 
Kauhavan KäO:n osalta on tapahtunut 
tuomiopiirien muutoksia ja istunto-
paikkojen muutoksia.

– Laki tieliikennelain muuttamisesta 
(1103/2004).

 Voimaan 1.3.2005. Ajokiellon määrää-
misen perusteita on selvennetty.

– Rikoslain muutoksia:
 – 1199/2004: Muutettu RL 6 (ran-

gaistuksen määräämisestä) ja RL 7 
(yhteisestä rangaistuksesta) lukuja. 
Voimaan 1.1.2005. Ks. myös laki nuori-
sorangaistuksesta (1196/2004) ja asetus 
1284/2004.

 – 848/2004: RL 34:4 ja 44:9 muutettu. 
Molemmat muutokset liittyvät uuteen 
geenitekniikkalakiin (847/2004), joka 
tuli voimaan 15.9.2004.

 – 1018/2004: Työturvallisuusrikosta 
koskevaa säännöstä (RL 47:1 sekä 8 §) 
on muutettu. Voimaan 1.1.2005.

 – 1006/2004: Laiton naamioitumista 
koskeva uusi RL 17:13a on tullut voi-
maan 1.12.2004.
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