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• Tuomioistuinlaki (673/2016). 
  Tuli voimaan 1.1.2017. Lailla kumotaan käräjäoikeuslaki, 

hovioikeuslaki, markkinaoikeudesta annettu laki, va-
kuutusoikeuslaki, tuomareiden nimittämisestä annettu 
laki sekä niiden nojalla annetut asetukset. Hallinto-
oikeuslain ja hallinto-oikeusasetuksen säännökset ku-
motaan pääosin ja siirretään tuomioistuinlakiin. KHO:n 
asiantuntijajäsenistä annettu laki sekä eräitä muita 
lakeja kumotaan. Laki koskee kaikkia tuomioistuimia ja 
sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuoma-
reista. Lakiin on koottu eri tuomioistuimia koskevissa 
laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten 
tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden 
jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Lakiin sisältyy myös 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen 
säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin 
virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely 
on tuomioistuinlaissa. 

• Tuomioistuinlain yhteydessä annettiin laki kiin-
teistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta 
(691/2016), joka tuli voimaan 1.1.2017 (ks. tarkemmin 
HE 7/2016 vp.). Pykälässä säädetään maaoikeuden 
päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Avioliittolain 17 a §:n 
muuttamislaissa (695/2016) säädetään siviilivihkimisen 
suorittamisesta 1.1.2017 alkaen.

• Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipai-
koista ja tuomiopiireistä (864/2016).

 Tuli voimaan 1.1.2017. 
• Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijain-

tipaikoista ja tuomiopiireistä (865/2016).
 Tuli voimaan 1.1.2017. Tuomioistuinlain nojalla on myös 

annettu seuraavat asetukset:
– Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien 

 istuntopaikoista (888/2016). 
 Tuli voimaan 1.1.2017.
– Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöö-

rien yhteistoiminta-alueista (889/2016).  
Tuli voimaan 1.1.2017.

•  Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta 
(617/2016) teollisoikeusrikoksesta. 

 Tuli voimaan 1.9.2016. Koskee mm. tavaramerkin, 
patentin, kasvinjalostajaoikeuden tai mallioikeuden 
loukkaamista ja taloudellisen vahingon aiheuttamista. 
Sanktiona on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vanke-
utta. Ks. myös mm. patenttilain 66 c §:n muuttamislaki 
(717/2016), voimaan 1.1.2017. (ks. HE 7/2016 vp.)

•  Laki tilintarkastuslain muuttamisesta (622/2016). 
 Tuli voimaan 19.8.2016. Samalla on muutettu tilintar-

kastusta koskien mm. osakeyhtiölakia, asunto-osakeyh-
tiölakia, osuuskuntalakia ja säätiölakia. Ks. tarkemmin 
HE 70/2016 vp. Esim. yhdistyslain 39 §:ssä (628/2016) 
säädetään luottamus- ja toimihenkilöiden sekä toimin-
nan- ja tilitarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Lilli Konttinen (tekniikan ylioppilas) on 
opintojensa loppusuoralla oleva kiinteis-
tötalouden ja -tekniikan opiskelija Aalto-
yliopistosta. Ensimmäisen kosketuksensa 
vesijättöjen lunastuksiin hän on saanut 

työskennellessään harjoittelijana Maanmittauslaitoksen 
asiakaspalvelussa.

vioinnissa käytettyjen menetelmienkin osalta. Alueiden väliset 
erot ovat pysyneet toimituksissa käytettyjen hintasuhteiden 
osalta samanlaisina kuin vuosituhannen alussakin. Näin ollen 
voitaneen todeta, ettei vesijättöjen lunastuksissa tehtävässä 
korvausarvioinnissa ole tapahtunut juurikaan muutoksia viimei-
sen vuosikymmenen aikana, vaikka arvioinnin valtakunnallinen 
yhtenäistäminen olikin tavoitteena Maanmittauslaitoksen toteut-
tamassa Vesijätön arvo -projektissa ja sen jälkeen keväällä 2007 
annetussa ohjeistuksessa. 

Tilanteen muuttumattomuuteen lienee vähintäänkin osasyy-
nä se, että edellä mainitun Maanmittauslaitoksen keskushallinnon 
arviointitoimitusten ydinprosessitiimin antama arviointiohjeistus 
on varsin yleispiirteinen, ja siinä vain suositetaan huomioimaan 
vesijätön arvossa sen vastainen käyttötarkoitus osana lunastaja-
kiinteistöä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen mukaisesti. 
Kyseisiä ennakkoratkaisuja ja yleisesti oikeuskäytäntöä on kui-
tenkin lukuisissa toimituksissa kritisoitu tai pidetty selkeytymät-
tömänä. Tämä ohjeistus ja oikeuskäytännön selkeytymättömyys 
vaikuttavat myös toimituksissa tehtyihin ratkaisuihin. 
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Juhana Hiironen (kiinteistötekniikan tohtori) 
on työskennellyt vuosituhannen alusta Maan-
mittauslaitoksessa mm. arviointi- ja tilus-
järjestelytoimitusten kehittämistehtävissä. 
Nykyään Hiironen vastaa kiinteistötekniikan 

opetuksesta ja tulevien toimitusinsinöörien koulutuksesta 
Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön laitoksella.
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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Tuomioistuinlaki lienee merkittävin säädösmuutos viime kuukausina. Tulevaan sääntelyyn on ympäristöministeriön sektorilta tulossa 
ympäristösuojelulain muutoksia, jossa luvanvaraisuutta on pyritty karsimaan ja lupien päällekkäisyyttä vähentämään. Lisäksi yhden 
luukun lakihanke YM:ön hallinnonalalla on käynnistymässä. Hallintolakiin on tulossa neuvontavelvoite lupa-asioissa sähköisten tietojär-
jestelmien kautta. Kiinteistötoimitusmaksu yksityishenkilöiltä ja kuolinpesiltä on perittävä kolmessa erässä maksun määrän ylittäessä 
3 000 euroa VN:n maksuasetuksen 6 §:n jo hyväksytyn muutoksen, 609/2016, mukaan. HE 143/2016 vp. koskien mm. poronhoitolain 
muuttamista on hyväksytty eduskunnassa. Valtakunnan rajalle, erityisesti Norjan rajalle rakennettavaa poroaitaa koskevat lunastus- 
ja KTJ:ään merkitsemissäännökset koskevat myös Maanmittauslaitosta. KTJ-maksuasetus ja KTJ:n tulonjakoasetus on annettu nroilla 
1116/2016 ja 1117/2016. Seurattu säädöksestä 609/2016 säädökseen 903/2016. 

•  Valtioneuvoston asetus merialue-
suunnittelusta (816/2016). 

 Tuli voimaan 1.10.2016. Koskee suun-
nittelua aluevesien ulkorajalta aavalle 
merelle päin ja Suomen talousvyöhyk-
keellä. Säädöksen antamisvaltuus on 
laissa 482/2016, uudessa MRL 67 b §:ssä.

•  Valtioneuvoston asetus maailman-
laajuista siviilisatelliittinavigoin-
tijärjestelmää (GNSS) koskevan 
Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden sekä Korean tasavallan 
yhteistyösopimuksen voimaansaat-
tamisesta (618/2016). 

 Tuli voimaan 15.8.2016.
•  Sisäministeriön asetus Rajavartio-

laitoksen kieltonauhoista ja muista 
kieltomerkeistä (609/2016). 

 Voimaan 1.10.2016.
•  Maa- ja metsätalousministeriön ase-

tus maa- ja metsätalousministeriön 
työjärjestyksestä (658/2016). 

 Tuli voimaan 1.9.2016. Ministeriön 
organisaatiota on tarkistettu. Ks. myös 
OM:ötä koskeva 833/2016. Lisäksi YM:ötä 
koskee 811/2016.

•  Laki kotikuntalain muuttamisesta 
(669/2016). 

 Tuli voimaan 1.10.2016. Esityönä HE 
41/2016 vp. kotikuntalain, väestötieto-
järjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista annetun lain 
ja verotusmenettelystä annetun lain 
muuttamisesta. Tavoitteena on mm. 
selkeyttää säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyä tietojen tallentamisessa 
väestötietojärjestelmään sekä virhei-
den korjaamista, oikaisuvaatimusta ja 
muutoksenhakua.

•  Valtioneuvoston asetus väestötieto-
järjestelmästä annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttamisesta 
(808/2016) 808/2016. 

 Tuli voimaan 1.10.2016. Lakiin lisätty uusi 
väestötietojärjestelmään talletettavia 
aluejakoja koskeva 28 §. 

•  Laki oikeushallinnon valtakun-
nallisesta tietojärjestelmästä 
annetun lain 17 §:n muuttamisesta 
(694/2016). 

 Tuli voimaan 2017 alusta. Oikeusrekiste-
rikeskus voi luovuttaa tietoja oikeushal-
linnon valtakunnallisesta tietojärjestel-
mästä teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti 17 §:ssä tarkoin 
luetelluista asioista. Ks. tarkemmin HE 
7/2016 vp.

•  Laki julkisyhteisöjen henkilös-
töltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
(693/2016). 

 Tuli voimaan 2017 alusta. Valtion hen-
kilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä 
kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulu-
tutkintoa, vaaditaan kaksikielisessä vi-
ranomaisessa viranomaisen virka-alueen 
väestön enemmistön kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen 
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista 
taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa 
edellytetään viranomaisen kielen erin-
omaista suullista ja kirjallista taitoa sekä 
toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen 
taitoa. Ks. HE 7/2016 vp. Ks. myös val-
tioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa 
edellyttävien tuomarin virkojen sijoitta-
misesta (866/2016).

•  VN:n asetus eräiden hallinnon yhteisten 
sähköisen asioinnin tukipalveluiden 
tuottamisesta (607/2016). 
Tuli voimaan ns. KaPA-lain (571/2016) 
yhteydessä 15.7.2016. Avoindata.fi-pal-
velusta vastaa VRK ja Lomake.fi-palvelusta 
Valtori. Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elin-
keinonharjoittajat saavat tarjotessaan 
avoimia tietoaineistojaan yleisölle käyttää 
Avoindata.fi-palvelua.

•  Verotusmenettelyä ja veronkantoa 
uudistetaan lailla oma-aloitteisten 
 verojen verotusmenettelystä 
(768/2016) sekä uudella veronkanto-
lailla (769/2016). 

 Lait tulivat voimaan 1.1.2017. Samassa 
yhteydessä muutetaan muun muassa 
varainsiirtoverolakia sekä kiinteistövero-
lakia. Varainsiirtoverolakia koskien mm. 
kiinteistön luovutuksensaajan vastuuaikaa 
aikaisemmista luovutuksista suoritettavista 
veroista lyhennettäisiin kymmenestä vuo-
desta kolmeen vuoteen ennen lainhuutoha-
kemuksen tekemistä. Lisäksi on annettu laki 
oma-aloitteisten verojen verotusmenette-
lystä (768/2016), veronkantolaki (769/2016) 
ja lait verotusmenettelystä annetun lain 
muuttamisesta (772/2016), varainsiirtove-
rolain muuttamisesta (785/2016) ja kiin-
teistöverolain muuttamisesta (786/2016). 
Ks. päätökset metsän ja pellon tuotosta ja 
salaojituslisästä (882-883/2016). Esim. sala-
ojituslisä on 358,90 euroa/ha.

•  Valtioneuvoston asetus metsästys-
asetuksen muuttamisesta (759/2016).  
Tuli voimaan osin 6.9.2016 ja osin 1.12017. 
Koskee rauhoitusaikoja, hirvestystä, luo-
tiaseita ja metsästyksen johtamista. Ks. myös 
ilvestä koskeva MMM:ön asetus 841/2016. 


