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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

INSPIRE-direktiivin voimaanpanolakia 421/2009 on muutettu eräiden teknisten seikkojen ja määritelmien osalta 1.1.2016 lukien. 
Kiinteistötoimitusmaksuista on annettu kaksivuotinen uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus vuosiksi 2016 ja 2017. Tuomio-
istuinkäsittelystä määrättäviä maksuja on korotettu. Esimerkiksi suullinen maaoikeuskäsittely maksaa nyt 500 euroa. Tämän lisäksi 
tulevat mahdollisesti, kuten tähänkin asti, OK 21 luvussa säännellyt oikeudenkäyntikulut, kuten mahdolliset asiamiespalkkiot, 
jolloin jutun hävinnyt saattaa joutua korvaamaan myös vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja.

• Laki  paikkatietoinfrastruktuurista 
annetun lain muuttamisesta 
(1502/2015).

 Tuli voimaan 1.1.2016. Paikkatietoinfra-
struktuurista annettua lailla on pantu 
täytäntöön paikkatietoinfrastruktuurin 
perustamista koskeva Euroopan unionin 
direktiivi (INSPIRE), jonka tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa sekä systematisoida 
tietyntyyppisten julkisen hallinnon hal-
lussa olevien tietovarantojen hallintaa ja 
tehostaa niiden käytettävyyttä erityisesti 
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. 
Lain muutoksella toteutettiin sellaiset 
muutokset direktiivin kansallisessa täytän-
töönpanossa, joita Suomen ja komission 
asiasta käymän tietojenvaihdon perus-
teella edellytetään. Lain terminologiaa 
myös muutettiin vastaamaan direktiivin 
täytäntöönpanosta paikkatietoaineisto-
jen ja -palvelujen yhteentoimivuuden 
osalta annetun Euroopan unionin ase-
tuksen mukaista terminologiaa.

• Valtioneuvoston asetus 
 Maanmit tauslaitoksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 
muuttamisesta (1300/2015).

 Voimaan 1.1.2016. Muutetaan Maan-
mittauslaitoksen henkilöstöä koskevaa 
asetuksen 1 §:ää. MML:n keskushallintoa 
on vahvistettu tutkimusjohtajan viralla, 
johon liittyy professorin arvo. Maanmit-
tauslaitoksen työjärjestys (1543/2015) 
on muutettu asetuksen muutoksen 
seurauksena, voimaan 1.1.2016. 

• Maa- ja metsätalousministeriön 
 asetus kiinteistötoimitusmaksusta 
vuosina 2016 ja 2017 (1576/2015) 
on annettu ajalle 1.1.2016–
31.12.2017. 

 Maksuissa on lievää korotusta. Valtio-
konttorin julkisoikeudellisia ja liiketa-

loudellisia suoritteita puolestaan koskee 
säädösmuutos 1422/2015. Julkisoikeu-
dellisista suoritteista säädetään, että 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta tiedon esille 
hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 
momentissa tarkoitetusta tiedon an-
tamisesta jäljennöksenä tai tulosteena 
perittävistä maksuista päättää Valtio-
konttori noudattaen, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 
§:ssä säädetään.

• Laki yksityisistä teistä annetun 
lain 97 ja 98 a §:n  muuttamisesta 
(1627/2015), laki maantielain 79 §:n 
muuttamisesta (1628/2015), laki 
ratalain 69 §:n muuttamisesta 
(1629/2015, ks. myös 1395/2015) 
sekä laki kalastuslain 60 §:n muut-
tamisesta (1633/2015) johtuvat 
ELY- Ja TE -keskusten yhteyteen tulleen 
kehittämis- ja hallintokeskuksen (KeHa) 
toiminnan aloittamisesta. Muun muassa 
yksityisteiden saamat julkisyhteisöjen 
avustukset tai tietoimituksissa määrätyt 
korvaukset hoidetaan maksuteknisesti 
KeHasta. Lait tulivat voimaan 1.1.2016. Li-
säksi valtioneuvoston asetus yksityisistä 
teistä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 16 §:n muuttamisesta (1729/2015) 
tuli voimaan 1.1.2016.

• Laki rikoslain 48 luvun 
 muuttamisesta (1683/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Ks. myös teollisoi-
keuksista säädöskokoelman numero 
27/2016. Rikoslakiin lisättiin uusi tör-
keää luonnonsuojelurikosta koskeva 
rangaistussäännös. Rikoslakiin koh-
distuvien viittausten osalta annettiin 
samassa yhteydessä mm. laki luon-
nonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta 

(1684/2015, ks. myös 1710/2015) sekä 
laki Metsähallituksen erävalvonnasta 
annetun lain 9 §:n muuttamisesta 
(1687/2015). Lain 27/2016 yhteydessä 
on lisäksi tehty patenttilain muutos, 
23/2016, jonka voimaantulosta sääde-
tään VNa:lla.

• Laki Suomen metsäkeskuksesta 
annetun lain 39 §:n muuttamisesta 
(1708/2015).  

 Voimaan 1.1.2016. Suomen metsäkes-
kuksesta annetun lain siirtymäsäännöstä 
muutettiin siten, että Suomen metsä-
keskuksen liiketoiminnan eriyttäminen 
muusta toiminnasta tehdään vuoden 
2016 loppuun. 

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (28/2016). 

 Voimaan 1.2.2016. Koskee mm. maakun-
takaavaa. Lisäksi valtioneuvoston asetus 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
65 §:n muuttamisesta (1586/2015) tuli 
voimaan 1.2.2016 ja koskee naapurien 
kuulemista. Etuostolain 22 §:ää on 
muutettu, 1067/2015, koskien mm, 
muutoksenhakua kunnan päätökseen 
käyttää etuosto-oikeutta. Kielteisestä 
päätöksestä ei voi valittaa. Muutos tuli 
vuoden 2016 alusta voimaan.

• Valtioneuvoston asetus ilmailulta 
rajoitetuista alueista annetun val-
tioneuvoston asetuksen muutta-
misesta (1302/2015). 

 Voimaan 12.11.2015. Ks. myös aikaisempi 
614/2015.

• Valtioneuvoston asetus ympäristö-
ministeriöstä (1286/2015).

 Voimaan 1.11.2015. Ympäristöministeriön 
asetus ympäristöministeriön työjärjes-
tyksestä (1287/2015) tuli samalla voi-
maan 1.11.2015. Ks. myös YMa 29/2016, 
1.2.2016–31.1.2019.
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• Laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n 
muuttamisesta (1205/2015).

 Voimaan 1.1.2016 Uusi tilintarkastuslaki, 
1141/2015, ja uusi laki julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastuksesta. 1142/2015, 
on annettu. (ks. myös VNa 1377/2015) 
Useita lakeja muutetaan niitä vastaaviksi, 
kuten osakeyhtiölakia (1147/2015), Suo-
men metsäkeskuksesta annettua lakia 
sen 18 §:n muuttamiseksi (1171/2015) 
ja saamelaiskäräjistä annettua lakia (18 c 
§, 1176/2015). Vastaavasta syystä on an-
nettu myös mm. laki avoimesta yhtiöstä 
ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 
ja 10 luvun muuttamisesta (1207/2015), 
laki asunto-osakeyhtiölain muuttamises-
ta (1209/2015) ja laki kuntalain 122 §:n 
muuttamisesta (1236/2015). 

• Kalastuslain 60 §:n muutoksella, 
1633/2015, on säädetty  norppien 
suojelusta. Laki kolttalain 
 muuttamisesta (1677/2015).  

 Tuli voimaan 1.1.2016. Kolttien erityisiä 
kalastusetuuksia koskee muutoksen 9 §. 
Uusi VN:n kalastusasetus 1360/2015 tuli 
voimaan 1.1.2016. Kaupallisista kalastajis-
ta on annettu MMM:n asetus 1349/2015.

• Valtioneuvoston asetus maistraat-
tien toimialueista (1254/2015).

 Voimaan 1.1.2016. Eräiden maistraatin 
toimivallan määräytymistä koskevien 
säännösten muuttamiseksi on annettu 
seuraavat 1.1.2016 voimaan tulevat lait: 
– Laki väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen varmen-
nepalveluista annetun lain 80 §:n 
muuttamisesta (1396/2015);

– laki edunvalvontavaltuutuksesta 
annetun lain 25 §:n muuttamisesta 
(1397/2015); ja 

– laki holhoustoimesta annetun lain 
46 §:n muuttamisesta (1398/2015).

• Valtiovarainministeriön asetus 
peruskoron vahvistamisesta 
(1440/2015). 

 Voimaan 15.12.2015. Peruskorko on 0,00 
prosenttia vuodessa 1 päivästä tam-
mikuuta 2016 vuoden 2016 kesäkuun 
loppuun. Suomen Pankin ilmoitus viite-
korosta ja viivästyskoroista (1594/2015) 
on voimassa 1.1.–30.6.2016. Korkolain 
12 §:ssä tarkoitettu viitekorko on 0,5 
prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu viivästyskorko on 7,5 prosenttia 
vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa 
sopimuksissa on 8,5 prosenttia vuodessa. 

(Talousarvio 2016 on säädöskokoelman 
nrolla 1584/2016).

• Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015). 
 Voimaan 1.1.2016. Laki sisältää asian 

käsittelystä tuomioistuimessa perittä-
vät oikeudenkäyntimaksut. Esimerkiksi 
maaoikeusasiasta perittävä maksu kärä-
jäoikeudessa on jatkossa 500 euroa. Täysi 
maksu peritään jatkossa pääsääntöisesti 
myös sellaisissa asioissa, jotka jäävät sil-
lensä, raukeavat tai jätetään tutkimatta. 
Samassa yhteydessä annettiin myös laki 
hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttami-
sesta (1456/2015) sekä laki riita-asioiden 
sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta 
yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
28 §:n muuttamisesta (1457/2015). Oi-
keusministeriön asetus tuomioistuinten 
ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista vuosi-
na 2016–2018 (1558/2015) on voimassa 
1.1.2016–31.12.2018. Ks. myös 1744-
1745/2015).

• Laki asianajajista annetun lain  
3 §:n muuttamisesta (1391/2015), 
sekä laki tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 11 §:n muutta-
misesta (1392/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Sisältävät säännökset 
asianajajan pätevyydestä ja tuomarien 
kelpoisuudesta ym. Valtioneuvoston ase-
tus tuomareiden nimittämisestä annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta (1240/2015) on myös jo voimassa 
1.10.2015 alkaen. Valtioneuvoston asetus 
käräjäoikeuksien tuomiopiireistä anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 
muuttamisesta (1464/2015) tuli voimaan 
1.1.2016. OK 17:52 sisältää uuden sään-
nöksen oikeudenkäynnin videoinnista 
(11/2016, voimaan 1.3.2016). KHO:n 
työjärjestys on annettu nrolla 1496/2015.

• Valtioneuvoston asetus  valtion 
virkamiesasetuksen 18 §:n 
 muuttamisesta (1241/2015). 

 Voimaan 1.10.2015. Liittyy virkamiesten 
sivutoimilupiin, jota alkuvuodesta koski 
virkamieslain muutos, 566/2015.

• Verohallinnon päätös 
ilmoittamis velvollisuudesta ja 
 muistiinpanoista (1581/2015).   

 Voimaan 1.1.2016. Koskee veroilmoi-
tuksen antamista. Ks. korosta 1/2016, 
voimaan 4.1.2016.

• Laki perintökaaren muuttamisesta 
(1595/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Perintökaareen 

lisätään uusi perinnönjaon oikaisua 
ja omaisuuden palautusvelvollisuutta 
koskeva luku. Sääntely koskee tilanteita, 
joissa perillisen tai yleistestamentin 
saajan oikeus perintöön on aikaisemmin 
toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu 
tai lapsen ja vanhemman välinen suhde 
vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen.

 Samassa yhteydessä annettiin laki kuol-
leeksi julistamisesta annetun lain 14 ja 
20 §:n muuttamisesta (1399/2015 ja 
1598/2015) sekä laki oikeudenkäymis-
kaaren 10 luvun 17 §:n muuttamisesta 
(1597/2015). Valtioneuvoston asetus 
pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, 
testamenttia ja pesänselvitystä koskevan 
sopimuksen muuttamisesta tehdyn 
sopimuksen voimaansaattamisesta 
ja sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta 
(1080/2015) tuli voimaan 1.9.2015. Kirk-
kolain muutos, 1498/2015, koskee mm. 
seurakuntia ja näiden keskusrekisteriä 
rekisterin pitäjinä.

• Laki avoimesta yhtiöstä ja 
 kommandiittiyhtiöstä annetun 
lain muuttamisesta (1444/2015).

 Voimaan 1.1.2016. Lakia on muutettu 
muun muassa siten, että avoin yhtiö ja 
kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimi-
sellä. Lisäksi lakia on muutettu siltä osin, 
että avoimen yhtiön ja kommandiittiyh-
tiön yhtiömiehet voivat nykyistä jousta-
vammin sopia yhtiön purkamisesta ja 
yhtiömiehen osuuden lunastamisesta 
sekä sen osalta, että yhtiösopimuksessa 
voidaan sitovasti sopia yli kymmenen 
vuoden yhtiökaudesta. Laki pitää sisäl-
lään myös säännöksiä yhtiösopimuksen 
vähimmäissisällöstä. 

• Valtioneuvoston päätös Eurajoen 
ja Luvian kuntien yhdistymisestä 
(1471/2015). 

 Voimaan 1.1.2017. Päätöksellä Luvian 
kunta lakkaa ja yhdistyy Eurajoen kun-
taan. 


