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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Uusi kalastuslaki tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Maanmittauslaitoksen entiset tehtävät pääosin säilyivät uudenkin 

lain mukaan. Ylä-Lapin kalastussäännöksiä tarkennettiin, jolloin muun ohella kiinteistömääritystoimituksen yhteydessä 

ratkaistavia asioita on lisätty. Erityisen kalastusoikeuden haltijan ja vesialueen omistajan kalastusoikeuksien yhteensovit-

tamisesta on nyt säännökset. Kulkuyhteys kalastusoikeusalueelle järjestyy jatkossa muutoin kuin kalastuslain säännöksin. 

Viime vaiheessa poistettiin kalastuksenhoitomaksu eläkeläisiltä, jolloin maksun määrä nousi 39 euroon vuodelta. MRL:n 

muutoksessa säädettiin muun muassa kunnan maapolitiikasta. Maakuntajaosta 2016 voimaan tuleva laki vaikuttaa muun 

ohella maaoikeuksien tuomiopiireihin.

• Kalastuslaki (379/2015), laki luon
nonsuojelulain muuttamisesta 
(380/2015), laki rikoslain 2 a luvun 
9 §:n muuttamisesta (381/2015) ja 
laki oikeudesta yleisiin vesialuei
siin annetun lain 4 §:n muuttami
sesta (382/2015). 

 Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Kalastus-
lain kokonaisuudistus antaa puitteet 
kalavarojen ekologisesti, sosiaalises-
ti ja taloudellisesti kestävän käytön 
järjestämiseen. Lain avulla luodaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset 
kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle 
ottaen huomioon kalakantojen tila. Li-
säksi kalastuslain mukaisten toimijoiden 
roolia selkeytetään. Kalastusoikeudet 
säilyvät pääpiirteissään nykyisenlaisina ja 
kalastuslain soveltamisalassa ei tapahdu 
merkittäviä muutoksia. Yleiskalastus-
oikeuksia ja valtion kalastusmaksuja 
yksinkertaistetaan sekä laajennetaan 
yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja 
viehekalastuslupa yhdeksi kalastonhoi-
tomaksuksi, jolla henkilö oikeutetaan 
kalastukseen yhdellä vieheellä koko 
maassa erityiskohteita lukuun ottamatta.

• Laki valtion virkamieslain muutta
misesta (283/2015).

 Voimaan 1.5.2015 Valtion ylimpien 
virkamiesten virkaan ilmoittautumisme-
nettelystä luovutaan ja siirrytään yleiseen 
viran hakumenettelyyn. Lakiin lisätään 
säännös ylimmän johdon nimittämisestä 
pääsääntöisesti aina viiden vuoden mää-
räajaksi. Lisäksi säädetään ylimmän joh-
don yhteisistä kelpoisuusvaatimuksista. 
Samassa yhteydessä annettiin muun 
muassa laki Maanmittauslaitoksesta 

annetun lain 8 §:n kumoamisesta 
(291/2015) (MML:n pääjohtajan kel-
poisuusvaatimukset tulivat siten yleisen 
virkamieslainsäädännön mukaisiksi). 

• Valtioneuvoston asetus luonnon
vara ja ympäristötutkimuksen 
yhteenliittymästä (213/2015).

 Voimaan 1.4.2015. Luonnonvara- ja 
ympäristötutkimuksen yhteenliittymä 
LYNET laajenee. Jäseniä ovat 1.4.2015 al-
kaen Elintarviketurvallisuusvirasto, Geo-
logian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, 
Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos 
ja Suomen ympäristökeskus. Asetuksella 
mahdollistetaan myös Teknologian tutki-
muskeskus VTT Oy:n liittymisen LYNETin 
jäseneksi erillisellä sopimuksella.

• Maa ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötietojärjestel
män tulojen jakamisesta annetun 
maa ja metsätalousministeriön 
asetuksen 3 §:n muuttamisesta 
(366/2015).

 Voimaan 1.5.2015. Koskee Loviisan kau-
punkia. Muutettu MMM:n asetusta nro 
1140/2014.

• Valtioneuvoston asetus perustuki
järjestelmän kansallisen varannon 
käytöstä (59/2015).

 Voimaan 3.2.2015. Asetuksen 5 § koskee 
tilusjärjestelyjä. Ks. myös MMM:n asetus 
327/2015.

• Kuntalaki (410/2015).
 Voimaan 1.5.2015. Uusi kuntalaki säädet-

tiin korvaamaan vuoden 1995 kuntalain. 
Kuntalaki on edelleen kunnan hallintoa, 
päätöksentekomenettelyä ja taloutta 
koskeva yleislaki. Laissa otetaan huo-
mioon kuntien toimintaympäristön ja 

kuntahallinnon rakenteiden sekä lain-
säädännön muuttuminen. Lain raken-
netta ja käsitteitä uudistetaan. Kuntalain 
uudistuksen johdosta myös muutettiin 
muun muassa kuntarakennelakia lail-
la kuntarakennelain muuttamisesta 
(411/2015) sekä kielilakia lailla kielilain 
muuttamisesta (412/2015). 

• Laki viranomaisten asiakirjojen 
julkisuudesta tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 
(16/2015). 

 Voimaantulosta säädetään asetuksella. 
Ks. tarkemmin HE 116/2014 eduskun-
nalle.

• Laki vahvasta sähköisestä tunnis
tamisesta ja sähköisistä allekirjoi
tuksista annetun lain muuttami
sesta (139/2015).

 Voimaan 1.1.2016; 12 a §:ää sovelletaan 
kuitenkin vasta 1.5.2017.

• Laki ympäristönsuojelulain muut
tamisesta (423/2015), voimaan 
1.5.2015. Laki maaaineslain muut
tamisesta (424/2015).

 Voimaan 1.7.2016. Maa-aineslain ja 
ympäristönsuojelulain samaa hanketta 
koskevien erillisten lupamenettelyjen 
yhdistetään siten, että yhteiskäsittelyssä 
noudatettaisiin ympäristönsuojelulain 
menettelysäännöksiä. Lisäksi maa-
aineslain menettelysäännöksiä yhden-
mukaistetaan ympäristönsuojelulain 
menettelysäännösten kanssa. Ympäris-
tölupamääräysten tarkistamismenettely 
korvataan säännökseen valvontaan 
liitettävän valvontaviranomaisen velvol-
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lisuudella tarkastella luvan muuttamisen 
perusteiden olemassaoloa. Ks. myös 
449/2015.

• Ympäristöministeriön asetus Na
tura 2000 verkostoon kuuluvien 
alueiden luettelosta (354/2015).

 Voimaan 17.4.2015. Sisältää luettelon ja 
kartat Natura 2000 -alueista. Ks. myös 
VNa 52/2015.

• Valtioneuvoston asetus talousjäte
vesien käsittelystä viemäriverkos
tojen ulkopuolisilla alueilla anne
tun valtioneuvoston asetuksen 10 
§:n muuttamisesta (343/2015). 

 Voimaan 1.4.2015. Määräaikaa on piden-
netty 15.3.2018 saakka tiettyjen jäteve-
sijärjestelmien saattamiseksi säännösten 
mukaisiksi. Muutettu asetusta 209/2011.

• Kestävän metsätalouden määräai
kainen rahoituslaki (34/2015). 

 Voimaan asetuksel la ,  vo imassa 
31.12.2020 asti. Laissa säädetään metsä-
talouden tukien myöntämisen perusteis-
ta ja yleisistä edellytyksistä. Tuet ovat har-
kinnanvaraisia. Tukien myöntämiseen, 
maksamiseen, valvontaan ja muihin 
vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyi-
hin sovellettaisiin tämän lain lisäksi myös 
valtionavustuslakia. Tavoitteena on lisätä 
tukien vaikuttavuutta sekä selkeyttää 
ja yksinkertaistaa tukiehtoja. Samassa 
yhteydessä kumottiin kestävän metsä-
talouden rahoituslaki (544/2007) ja kiin-
teistön yhteisomistajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä 
tarkoitettuun toimenpiteeseen annettu 
laki (1349/1996) sekä kestävän met-
sätalouden rahoituksesta annettu laki 
(1094/1996).

• Maa ja metsätalousministeriön 
asetus Suomen  metsäkeskuksen 
julkisen palvelun yksikön 
 suoritteiden maksullisuudesta 
(130/2015). 

 Voimassa 1.3.2015–31.12.2016. Asetus 
sisältää säännökset maksuttomista suo-
ritteista, kiinteähintaisista suoritteista, 
muista julkisoikeudellisista suoritteista ja 
muista omakustannusarvon mukaisista 
suoritteista kuin julkisoikeudellisista suo-
ritteista.

• Laki maankäyttö ja rakennuslain 
muuttamisesta (204/2015). 

 Voimaan 1.4.2015. Lakia koskevassa 
muutoksessa säädetään muun muassa 
kunnan velvollisuudesta huolehtia yh-
dyskuntien kehittämisen edellyttämästä 
maapolitiikan harjoittamisesta. Samassa 
yhteydessä annettiin laki maankäyttö 
ja rakennuslain muuttamisesta an
netun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta (205/2015). Ks. myös 
laki 301/2015, voimaan 1.5.2015, ja VN:n 
asetus 215/2015, joka tulee voimaan 
1.6.2015.

• Laki rakennusten energiatodistus
tietojärjestelmästä (147/2015). 

 Voimaan 1.5.2015. Uuden lain säännök-
set koskevat rakennusten energiatodis-
tustietojärjestelmän käyttötarkoitusta, 
tietojärjestelmän tietosisältöä sekä 
tietojen käsittelyä. Tietojärjestelmään 
sisältyisivät rekisterit energiatodistusten 
laatijoista, energiatodistuksista sekä 
valvontatiedoista. Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ylläpitäisi tietojärjestel-
mää. Ks. myös laki 148/2015 energiato-
distuksista.

• Ryhmärakennuttamislaki (190/ 
2015).

 Voimaan 1.9.2015. Lailla on tarkoitus 
edistää ryhmärakennuttamista turvaa-
malla ryhmärakennuttamishankkeisiin 
osallistuvien oikeudellinen asema ja 
edesauttamalla sen myötä rahoituksen 
saamista hankkeille. Lakiin liittyy laki 
asuntokauppalain 2 ja 7 luvun 
muuttamisesta (191/2015), voimaan 
1.9.2015

• Valtioneuvoston asetus valtion 
kiinteistövarallisuuden hankinnas
ta, vuokraamisesta, hallinnasta ja 
hoitamisesta (242/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Asetus on annettu lain 
973/2002 §:n 15 nojalla.

• Valtioneuvoston päätös maakun
nista (100/2015). 

 Voimaan 1.1.2016
• Valtiovarainministeriön päätös 

kuntajaon muuttamisesta Ori
mattilan kaupungin ja Nastolan 
kunnan välillä (8/2015). 

 Voimaan 1.1.2016.
• Valtioneuvoston päätös Hollolan ja 

Hämeenkosken kuntien yhdistymi
sestä (339/2015).

 Voimaan 1.1.2016. Hämeenkosken kunta 
lakkaa ja yhdistyy Hollolan kuntaan.

• Valtiovarainministeriön päätös 
kuntajaon muuttamisesta Alavu
den kaupungin ja Ähtärin kaupun
gin välillä (340/2015). 

 Voimaan 1.1.2016.

http://www.edilex.fi/lainsaadanto/19961094

