
U U S I A  S Ä Ä D Ö K S I Ä
Vuokra-alueiden järjestelystä vuonna 1962 annettu laki (218/1962) on 

kumottu. Uusi ratalaki, jonka 5 luvussa on mm. säännökset ratatoimituk-

sesta, tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Pieniä muutoksia on tehty maan-

käyttö- ja rakennuslakiin, lunastuslakiin, metsälakiin ja maakaareen.

• Ratalaki (110/2007). 
 Lain tarkoituksena on 1§:n mukaan 

ylläpitää ja kehittää rautateiden 
henkilö- ja tavaraliikenteen vaatimia 
toimivia, turvallisia ja kestävää ke-
hitystä edistäviä rautatieyhteyksiä 
osana liikennejärjestelmää. Lisäksi 
lain tarkoituksena on turvata rauta-
teiden ylläpitäminen, kehittäminen 
ja rakentaminen valtakunnan eri osia 
yhdistävänä liikennemuotona sekä 
turvata osallistumismahdollisuudet 
rautatieliikenneratkaisuja koskevaan 
suunnitteluun toteuttamalla ja edistä-
mällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 
rataverkkoa koskevissa asioissa. Lain 
43–77 §:ssä (5 luvussa) on säännökset 
rata-alueiden hankkimisesta ja korva-
uksista sekä ratatoimituksesta. Kor-
vausten määräämisessä noudatetaan 
ratalain 43 §:n mukaan lähtökohtaisesti 
lunastuslakia. Laki tulee voimaan 2008 
vuoden alusta.

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (112/2007).

 Laki tulee voimaan 1.1.2008 ja sisältää 
uusia säännöksiä toimenpideluvasta, 
rakennuksen purkamisluvasta ja maise-
maluvasta. Muutokset liittyvät ratalain 
(110/2007) säätämiseen.

• VN:n asetus maankäyttö- ja 
 rakennusasetuksen muuttamisesta 
(118/2007).

 Asetus on tullut voimaan 1.3.2007. 
Säännöksiä mm. viranomaisneuvotte-
lusta ja rakennuskehotuksen tiedoksi-
antamisesta muutettu.

• KHO:n työjärjestys (193/2007).
 40 §:ää sisältävä työjärjestys tuli voi-

maan 1.3.2007.
• Laki eräiden ympäristön käyttöön 

vaikuttavien hankkeiden lunastus-
luvasta annetun lain 2 §:n muuttami-
sesta (111/2007).

 Voimaan 2008 alusta. Lain soveltamis-
alaa on hiukan muutettu entisestä.

• Kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain muuttamista koskeva laki 
(113/2007).

 Voimaan 1.1.2008. Muutettu lunastus-
lain 9 §:ää kuulemiskokousta kos kien.

• Laki vuokra-alueiden järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppaloissa anne-
tun lain kumoamisesta (87/2007).

 Vuonna 1962 annettu laki (218/1962) 
on kumottu 15.2.2007 lukien.

• Laki uusjakojen tukemisesta 
 annetun lain 10a §:n muuttamisesta 
(86/2007).

 Lakia sovelletaan 2008 vuoden alusta. 
Laki tuli voimaan 15.2.2007.

• Laki metsälain muuttamisesta 
(315/2007).

 Voimaan 1.5.2007. Metsälain (1093/ 
1996) muutoksessa on säännöksiä mm. 
metsien käsittelykielloista ja muutok-
senhausta. Samassa yhteydessä on 
muutettu myös lakia kestävän metsä-
talouden rahoituksesta (316/2007). Ks. 
myös muutos 85/2007.

• Valtioneuvoston asetus luonnon-
haittakorvauksista ja maatalouden 
ympäristötuista vuosina 2007–2013 
(366/2007). 

 Tuli voimaan 11.5.2007.
• Laki kiinteistörahastolain muuttami-

sesta (350/2007). 
 Voimaan 1.5.2007. Lailla on osin ku-

mottu ja osin muutettu eräitä kiinteis-
törahastolain (1173/1997) säännöksiä. 
Laki koskee kiinteistörahastotoimintaa 
(ks. uusi 1 §). Erikoissijoitusrahastoja 
koskee erillinen sijoitusrahastolaki 
(48/1999).

• Laki julkisista hankinnoista 
(348/2007).

 Valtion ja kuntien viranomaisten sekä 
muiden hankintayksiköiden on kilpai-
lutettava hankintansa siten kuin laissa 
säädetään. Laki, jossa on kaikkiaan 87 
§:ää, tulee voimaan 1.6.2007. Lailla 
kumotaan julkisista hankinnoista 
23 päivänä joulukuuta 1992 annettu 
laki (1505/1992) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen sekä asetus 
hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia 
julkisista hankinnoista (342/1994).

• Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muut-
tamisesta (346/2007).

 Tulee voimaan 1.7.2007. Säännös kos-
kee työrikosta ja työntekijöiden edus-
tajien oikeuksien loukkauksia. Samalla 
on annettu laki yhteistoiminnasta val-

tion virastoissa ja laitoksissa annetun 
lain 2 §:n muuttamisesta (347/2007).

• Laki virkamieslain 36 §:n muuttami-
sesta (343 /2007).

 Voimaan 1.7.2007. Koskee virkamiehen 
lomauttamista.

• Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 
(334 /2007).

 Voimaan 1.7.2007. Laissa on 69 §:ää ja 
sillä on kumottu vuonna 1978 annettu 
aikaisempi laki yhteistoiminnasta yri-
tyksissä.

• Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 
40 luvun 12 §:n muuttamisesta 
(282/2007).

 Voimaan erikseen säädettynä ajankoh-
tana. Koskee muutoksia säännöksiin 
rikoksista viranomaista vastaan sekä 
virkarikoksista.

• Laki viranomaisten  toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 
 muuttamisesta (385/2007).

 Voimaan 1.10.2007. Sisältää muutoksia 
säännöksiin asianosaisen oikeudesta 
tiedonsaantiin, asiakirjojen julkisuu-
desta ja asiakirjojen antamistavoista. 
Samaan aikaan on annettu laki maa-
kaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta 
(378/2007).

• Laki oikeudenkäynnin  julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa 
(370/2007).

 Ks. myös laki oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta 
(374/2007). Molemmat tulevat voimaan 
1.10.2007. Oikeudenkäynti on lähtö-
kohtaisesti julkista laissa (370/2007) 
säännellyin poikkeuksin.

• Laki kuntajakolain muuttamisesta 
(170/2007).

 Tuli voimaan 23.2.2007. Muun muassa 
uusia säännöksiä kuntien yhdistymi-
sen taloudellisesta tuesta (10 luku). 
Ks. myös 169/2007. Kuntajakoa on 
muutettu Seinäjoen ja Ilmajoen välillä 
(tarkemmin 165/2007).
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