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Luonnonsuojelulakia on muutettu koskien rajojen merkitsemistä maastoon. Metsähallituksesta annettu lainsäädäntö vaikuttaa myös tie- ja 
 ratatoimituksissa valtiolle maksettaviin korvauksiin. Eduskunnan käsittelyssä ovat olleet ns. KaPA-laki (HE 59/2016 vp.), KML:n muutospaketti 
(HE 102/2015 vp.) ja ratojen rajaamistoimitukseen liittyvä lakipaketti (HE 49/2016 vp.). Uusi tuomioistuinlaki (HE 7/2016 vp.) merkitsisi muun 
ohella maaoikeuksien toimintaan liittyvää uutta sääntelyä. Yksityistielain kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu LVM:ön johdolla.

• Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta 
(195/2016). 

 Voimaan 15.4.2016. Velvollisuutta mer-
kitä luonnonsuojelualueet maastoon 
kevennetään ja tähän liittyen lain rangais-
tussäännöstä muutettaisiin. Liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskevasta 
rajausmenettelystä luovutaan. Lisäksi laissa 
säädetään toimivallasta poiketa yksityistä 
luonnonsuojelualuetta koskevasta rauhoi-
tusmääräyksestä. Ympäristöministeriön ase-
tus luonnonsuojelualueen merkitsemisestä 
maastoon (261/2016) tuli myös voimaan 
15.4.2016.

• Laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta 
(236/2016). 

 Tuli voimaan 15.4.2016. Se koskee kalastusta 
valtion vesialueilla, niin merellä kuin esim. 
Ylä-Lapissa. Valtioneuvoston asetus eräistä 
kalastusrajoituksista Saimaalla (259/2016) 
on myös tullut voimaan 15.4.2016.

• Laki maankäyttö ja rakennuslain 
muuttamisesta (196/2016) sekä laki 
kevennettyjen rakentamis ja kaava
määräysten kokeilusta annetun lain  
3 §:n kumoamisesta (197/2016). 

 Lait tulevat voimaan 1.4.2016. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksille kuulunut 
poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan 
kunnille. Lisäksi alueellisen poikkeamisen so-
veltamisalaa laajennetaan koskemaan myös 
asemakaava-alueella olemassa olevan liike- 
tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista 
asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaan käyttöön. Valtioneu-
voston asetus maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen muuttamisesta (119/2016), tuli 
voimaan 1.3.2016. Ks. myös 233/2016, joka 
tuli voimaan 15.4.2016. Valtioneuvoston 
asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
muuttamisesta (233/2016) saatettiin voi-
maan 15.4.2016.

• Laki maantielain 84 §:n muuttamisesta 
(241/2016) sekä laki ratalain 74 §:n 
muuttamisesta (242/2016).

 Ks. HE 132/2015 vp. Muutokset liittyvät 
uuteen Metsähallituksesta annettuun lain-

säädäntöön, joka tuli voimaan 15.4.2016. 
Lisäksi on vastikään annettu hallituksen 
esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja 
ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi (HE 49/2016 vp.). Ehdote-
tuilla säädöksillä muutetaan tilusjärjestelyjä 
koskevaa sääntelyä ja tehdään mahdolliseksi 
rata-alueiden rajaamistoimitus ilman rata-
suunnitelmaa.

• Laki Suomen metsäkeskuksen metsätie
tojärjestelmästä annetun lain muutta
misesta (110/2016). 

 Tuli voimaan 15.2.2016. Luottolaitosten 
tiedonsaantia laajennettiin. Valtioneuvoston 
asetus Metsähallituksesta on säädetty Met-
sähallituksesta annetun lain (234/2016) 39 
§:n 3 momentin, 41 §:n ja 43 §:n nojalla. Laki 
valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016) 
sisältää muun ohella talousmetsiä koskevan 
käyttöoikeussääntelyn. Säädökset tulivat 
voimaan 15.4.2016.

• Laki ilmailulain muuttamisesta 
(61/2016). 

 Pääosin voimaan 1.2.2016. Sisältää uusia 
säännöksiä mm. lentoesteistä, ilmailulta 
rajoitetuista alueista ja vaara-alueista.

• Valtioneuvoston asetus viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö
vaikutusten arvioinnista annetun 
valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muut
tamisesta (199/2016). 

 Voimaan 1.4.2016. Sisältää luettelon YVA:a 
edellyttävistä suunnitelmista ja ohjelmista. 
Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 22 §:ssä tarkoitetut valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet ovat luettelossa 
mukana.

• Ympäristöministeriön asetus ympäristö
ministeriön maksullisista suoritteista 
(29/2016). 

 Voimassa 1.2.2016–31.1.2019. Sisältää sään-
nökset julkisoikeudellisista suoritteista, joista 
peritään omakustannusarvoa vastaava mak-
su tai kiinteä maksu sekä muista maksullisista 
ns. liiketaloudellisista suoritteista, kuten esim. 
valokopioista ja paperitulosteista.

• Valtioneuvoston asetus elinkeino, 

liikenne ja ympäristökeskuksista 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta (208/2016). 

 Voimaan 1.4.2016. Lakisääteisiä tehtäviä on 
keskitetty eri ELY-keskuksille uuden ase-
tuksen sisältämän tarkemman sääntelyn 
mukaisesti.

• Valtioneuvoston asetus työ ja elin
keinoministeriöstä annetun valtio
neuvoston asetuksen muuttamisesta 
(216/2016). 

 Voimaan 6.4.2016. Säännöksiä muun muassa 
tehtävistä ja ministeriön alaisista keskusviras-
toista, kuten Patentti- ja rekisterihallituksesta, 
ja ministeriön ohjaamista valtion yhtiöistä, 
kuten Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Oy:stä.

• Laki avioliittolain muuttamisesta 
(249/2016). 

 Tulee voimaan 1.3.2017, ja koskee myös 
lakia rekisteröidystä parisuhteesta anne-
tun lain muuttamisesta (250/2016) ja lakia 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain 13 §:n muuttamisesta (251/2016). Lait 
säädettiin kansalaisaloitteen tekemisen 
jälkeen.

• Laki vuosilomalain muuttamisesta 
(182/2016). 

 Voimaan 1.4.2016. Äitiys-, isyys- ja vanhem-
painvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään 
kuuden kuukauden ajalta. Työntekijän, 
virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairau-
den tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi 
vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä 
työkyvyttömyyspäivää olisivat omavastuu-
päiviä, jotka eivät oikeuttaisi lomapäivien 
siirtoon. Työntekijälle, virkamiehelle tai 
viranhaltijalle, joka on lomanmääräytymis-
vuoden aikana ansainnut vähintään neljän 
viikon vuosiloman, turvattaisiin omavastuu-
päiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina 
oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen 
vuosilomaan. 

• Valtioneuvoston asetus valtion virka
ehtosopimusasetuksen 10 §:n muutta
misesta (49/2016). 
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 Tuli voimaan 1.2.2016. Esim. Maanmittaus-
laitoksessa ovat pääjohtajan ja ylijohtajan 
ohella työnantajavirkamiehiä keskushal-
linnon johtaja, paikkatietoinfrastruktuurin 
palveluiden osaston johtaja, tutkimusjohtaja, 
tulosyksikön johtaja ja henkilöstölakimies.

• Laki kunnallisesta viranhaltijasta an
netun lain muuttamisesta (191/2016), 
laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 
26 §:n kumoamisesta (192/2016) sekä 
laki valtion virkamieslain 35 §:n muut
tamisesta (193/2016). 

 Lait tulevat voimaan 1.4.2016. Säännöksillä 
on muun muassa kunnallisen viranhaltijan 
ja valtion virkamiehen eroamisikää nostettu 
porrastetusti aina 70 ikävuoteen asti. Ks. 
tarkemmin HE 138/2015 vp.

• Valtioneuvoston asetus vahvan säh
köisen tunnistuspalvelun tarjoajien 
luottamusverkostosta (169/2016). 

 Voimaan 18.3.2016 ja sovelletaan ensimmäi-
sen kerran 1.5.2017. 

• Laki hallinnon yhteisistä sähköisen 
asioin nin tukipalveluista sekä laki val
tion yhteisten tieto ja viestintäteknis
ten palvelujen järjestämisestä annetun 
lain muuttamisesta (HE 59/2016 vp.). 

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
valtion yhteisistä sähköisen asioinnin tuki-
palveluista, eli ns. KaPA -laki, jossa säädet-
täisiin tukipalvelujen toiminnallisuuksista, 
palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä 
sekä henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelystä tukipalvelujen tuottamiseksi. 
Lisäksi säädettäisiin velvollisuuksista ja oi-
keuksista käyttää yhteisiä tukipalveluja. Lait 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2016. Keskeisenä toimijana on 
VRK. Maanmittauslaitosta mm. koskisi hal-
linnon karttapalvelun (hkp) järjestäminen. 
Lakipaketti on eduskunnan käsittelyssä. 

• Verohallinnon päätös rakentamiseen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 
(171/2016). 

 Voimaan 15.3.2016 (sovelletaan ensimmäi-
sen kerran tammikuulta 2016 annettaviin 
tietoihin). Asetuksen antaminen perustuu 
verotusmenettelystä annettuun lakiin, 
1558/1995. Urakoitsijalla ym. on tietyt tie-
donantovelvollisuudet Verohallinnolle.

• Valtiovarainministeriön asetus vero
vuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, 
ennakonpalautusten maksamisesta 
verovuodelta 2015, Ahvenanmaan 
maakunnan metsähoitomaksun eräpäi
västä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 
kiinteistöveron eräpäivistä annetun 

valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n 
muuttamisesta (224/2016).

 Voimaan 6.4.2016
• Valtioneuvoston asetus tutkimus ja 

innovaationeuvostosta (162/2016). 
 Tutkimus- ja innovaationeuvosto on hyvin-

vointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä 
tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 
kehittämistä varten. Voimaan 1.4.2016. 

• Laki yhdistetystä patenttituomiois
tuimesta tehdyn sopimuksen lainsää
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja sopimuksen 
soveltamisesta (22/2016). 

 Voimaan tulosta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Samassa yhteydessä annettiin 
muun muassa laki patenttilain muuttami-
sesta (23/2016). 

• Valtiovarainministeriön asetus maist
raattien sijaintipaikoista ja yksiköistä 
annetun valtiovarainministeriön ase
tuksen 1 §:n muuttamisesta (170/2016). 

 Voimaan 1.1.2016 (1 § 1 mom.) ja 1.10.2016 
(1 § 8 mom.). Oikeusministeriön asetus 
ulosottovirastojen toimipaikoista annetun 
oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muut-
tamisesta (54/2016) tuli voimaan 1.2.2016. 
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien 
kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista 
annetun oikeusministeriön asetuksen 1 
§:n muuttamisesta (173/2016) tuli voimaan 
1.4.2016.

• Tuomioistuinlaki (HE 7/2016 vp.). 
 Sisältää myös maaoikeuksia koskevia sään-

nöksiä, ks. TL 2:7. Maaoikeusinsinöörillä pysyy 
tuomarin status. Kohdassa 1.19 s. 154 on 
lisäksi KML 243 §:n muutosesitys. Lakipaketti 
on valiokuntakäsittelyssä. Ehdotetussa KML 
243 pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
maaoikeus säilyttää päätösvaltaisuutensa, 
vaikka monijäsenisen kokoonpanon jäse-
nistä yhdelle olisi tullut este pääkäsittelyn 
tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. 
Kokoonpanossa olisi kuitenkin aina oltava 
yksi lainoppinut jäsen. Maaoikeus olisi 
myös päätösvaltainen, kun lautamiehiä on 
vähintään yksi. Estetilanteet ovat hyvin 
poikkeuksellisia. Mikäli sellainen kuitenkin 
tulisi, on asianosaisten edun mukaista, ettei 
kokoonpanon jäsenen este aiheuttaisi asian 
käsittelyn viivästymistä ja lisäkustannuksia.

• Kiinteistönmuodostamislain ja eräiden 
muiden lakien muuttamista koskeva 
lakipaketti (HE 102/2015 vp.).

 Lakipaketin yhtenä tavoitteena on paran-
taa kiinteistötietojärjestelmän selvyyttä 
ja luotettavuutta saattamalla kiinteistöre-

kisteriin erillisinä vesijättöinä rekisteröidyt 
yksiköt lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi 
yksiköiksi. Esityksen mukaan erilliset vesi-
jätöt voitaisiin muodostaa tiloiksi tai liittää 
muuhun rekisteriyksikköön niiden erillisenä 
toimituksena tapahtuvan omistusoikeuksien 
selvittämisen yhteydessä. Erillisiä vesijättöjä 
on erityisesti Pohjois-Savossa. Lisäksi kiin-
teistötoimituksen toimitusinsinöörin kel-
poisuusvaatimuksia muutettaisiin siten, että 
laista poistettaisiin toimitusinsinöörin tut-
kintoon sidottu toimivaltuus tehdä erilajisia 
kiinteistötoimituksia. Esityksessä ehdotetaan 
lisäksi muutettaviksi kiinteistörekisterilakia, 
kiinteistöjen kauppahintarekisteristä an-
nettua lakia, kiinteistötietojärjestelmästä ja 
siitä tuotettavasta tietopalvelusta annettua, 
ns. KTJ -lakia ja kiinteistötoimitusmaksula-
kia. Nimenomaisesti kiinteistötunnuksia ja 
kiinteistöjaotusta koskeva tieto tulee KTJ-
laissa uuden sääntelyn kohteeksi. Teknisen 
käyttöyhteyden kautta luovutettu kiinteis-
tötunnusta ja kiinteistöjaotusta koskeva 
tieto olisi jatkossa maksutonta. KTJ -otteet 
ovat jatkossa maksullisia kuten nytkin. Li-
säksi esityksessä ehdotetaan kumottaviksi 
rajakuntien tilusjärjestelystä annettu laki 
sekä eräistä vesitilusjärjestelyistä annettu laki, 
koska lakeihin perustuvat tilusjärjestelytoimi-
tukset ovat tulleet suoritetuiksi. Lakipaketti 
on jo hyväksytty eduskunnassa (ks. MmVm 
5/2016 vp.)

• Maakaaren muutos (HE 8/2016 vp.). 
 Tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

(EV 28/2016 vp.) Sanotun päivän jälkeen 
annetaan kirjaamisviranomaisesta vain 
sähköisiä panttikirjoja. Lain tarkoituksena on 
edistää kiinteistöpanttauksen digitalisaatiota 
ja siihen liittyen paperisten panttikirjojen 
massamuuntoa digitaalisiksi. Sähköinen 
panttikirja merkitsee haltijamerkintää kiin-
nitysrekisterissä. Muutoslain voimaan tuloon 
liittyy siirtymäkausi. Ennen lain voimaan-
tuloa tehtyihin kiinnityksen vahvistamista 
ja muuttamista sekä panttikirjan muodon 
muuttamista koskeviin hakemuksiin sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa 1.6.2017 
voimassa olleita säännöksiä. Panttioikeu-
teen, joka perustetaan ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 luovuttamalla 1.6.2017 
voimassa olleiden säännösten nojalla annet-
tu kirjallinen panttikirja velkojalle saamisen 
vakuudeksi, sovelletaan 1.6.2017 voimassa 
olleita säännöksiä. Vuoden 2020 alusta uusi 
kiinteistöpanttioikeus voi syntyä vain sähköi-
sen panttikirjan perusteella.


