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– Laki kiinteistönmuodostamislain muut-
tamisesta (914/2011), laki yhteisaluelain 
muuttamisesta (915/2011), laki yksityi-
sistä teistä annetun lain muuttamisesta 
(916/2011), laki kiinteän omaisuuden 
ja erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta annetun lain muuttamisesta 
(917/2011), laki maakaaren muuttami-
sesta (918/2011) ja laki ulkoilulain 6 ja 
15 §:n muuttamisesta (919/2011).

 Voimaan 1.10.2011. Eräitä kiinteistön-

muodostamislain kiinteistötoimituksia 

koskevia säännöksiä on muutettu. Merkit-

tävimmät muutokset liittyvät kiinteistö-

toimitustuotannon tehostamiseen sekä 

kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden 

parantamiseen ja kiinteistönmuodosta-

mislakiin sisältyvien osittamisrajoitusten 

tarkistamiseen. Yhteisaluelakiin on tehty 

eräitä sen menettelyllisiä säännöksiä sel-

ventäviä muutoksia. Muutokset koskevat 

muun muassa osakaskunnan sääntöjen 

vahvistamista, äänestämistä osakaskunnan 

kokouksessa ja osakkaan moiteoikeutta. 

Lisäksi yhteisaluelakiin, kiinteän omaisuuden 

ja erityisten etuuksien lunastamisesta an-

nettuun lakiin, yksityisistä teistä annettuun 

lakiin, maakaareen ja ulkoilulakiin on tehty 

eräitä pääosin teknisluonteisia tarkistuksia. 
Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, 

että annettavan lain vaikutuksia seurataan ja 

että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja 

metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 

2013 loppuun mennessä.

– Mittauslaitelaki (707/2011).
 Voimaan 1.7.2011. Mittauslaitelain tavoittee-

na on turvata mittauslaitteiden toiminnan, 

mittausmenetelmien ja mittaustulosten 

luotettavuus. Laki toimii mittaamisen 

yleissäädöksenä Suomessa. Elinkeinotoi-

minnassa kyse on tuotteen tai palvelun 

hinnan määrittämisestä mittaustulosten 

perusteella. Kulutusmittauksessa määri-

tetään käytetyn veden, kaasun, sähkö- tai 

lämpöenergian hinta. Mittaaminen voi 

liittyä myös yleiseen terveyteen ja turvalli-

suuteen, esimerkiksi terveydenhuollossa tai 

liikenneturvallisuuden valvonnassa. Lakia 

sovelletaan myös viranomaisen mittaus-

tulokseen perustuvaan päätöksentekoon. 

Laissa on lisäksi säännökset pakattujen 

tuotteiden sisällön määrän määrittämisestä. 

Kiinteistönmuodostamista koskeva lakipaketti tulee voimaan 1.10.2011. siihen tullee liittymään kiinteistötoimitusmaksuasetusta koskeva 
muutos, joka on maa ja metsätalousministeriön käsittelyssä. uusi kaivoslainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2011 sisältäen mm. säännökset 
kaivostoimituksesta ja merkittävästä määrästä kiinteistörekisterimerkintöjä mm. kullanhuuhdontaluvista. Vesilainsäädännön voimaantulo 
vuoden 2012 alusta merkitsee myös teknisiä muutoksia eräisiin KML:n pykäliin.
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Laissa on myös säännökset mittauslaittei-

den markkinoille saattamisesta, käytöstä, 

vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, 

merkinnöistä ja huollosta. Lain noudattamis-

ta valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

ja aluehallintoviranomaiset. Lakiin otetaan 

myös mittauslaitteiden markkinavalvontaa 

ja tarkastustoimintaa koskevat säännökset 

sekä rangaistussäännökset.

– kaivoslaki (621/2011), laki ydinener-
gialain muuttamisesta 622/2011), laki 
maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta 
(623/2011), laki säteilylain 3 ja 5 §:n 
muuttamisesta (624/2011), laki erämaa-
lain 6 §:n muuttamisesta (625/2011), 
laki saamelaiskäräjistä annetun lain 
9 §:n muuttamisesta (626/2011), laki 
luonnonsuojelulain 53 §:n muuttami-
sesta (627/2011), laki ympäristövahin-
kojen korvaamisesta annetun lain 12 
§:n muuttamisesta (628/2011) ja laki 
Suomen talousvyöhykkeestä annetun 
lain muuttamisesta (629/2011).

 Voimaan 1.7.2011. Kaivoslaissa turvataan 

kaivostoiminnan ja malminetsinnän edel-

lytykset yhteiskunnallisesti, taloudellisesti 

ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lailla 

turvataan myös kuntien vaikuttamismah-

dollisuudet, varmistetaan asianosaisten 

oikeusturvan toteutuminen sekä otetaan 

huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallis-

tumista koskevat vaatimukset. Lupaharkinta 

perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. 

Lupa käyttää toiselle kuuluvaa aluetta kai-

vostoimintaan edellyttää kaivoshankkeen 

täyttävän yleisen tarpeen vaatimuksen. Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) toimii 

laissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena.

– Vesilaki (587/2011), laki ympäristön-
suojelulain muuttamisesta (588/2011), 
laki maankäyttö- ja rakennuslain muut-
tamisesta (589/2011), laki vesistö-
hankkeiden johdosta suoritettavista 
tilusjärjestelyistä annetun lain muut-
tamisesta (590/2011), laki Suomen 
talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 
12 §:n muuttamisesta (591/2011), laki 
peruskuivatustoiminnan tukemisesta 
annetun lain muuttamisesta (593/2011), 
laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n 
muuttamisesta (594/2011), laki maas-
toliikennelain 4 §:n muuttamisesta 

(596/2011), laki kiinteistönmuodosta-
mislain muuttamisesta (597/2011) ym. 
lakien muuttamisesta.

 Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Vesilain 

säätämisen lisäksi tehdään lähinnä tek-

nisluonteisia tarkistuksia 15 lakiin. Vesilain 

soveltamisalassa ja perusperiaatteissa ei 

tapahdu merkittäviä muutoksia. Vesilain 

mukainen lupaharkinta perustuu hank-

keesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen 

punnintaan, jota täydentää kielto aiheuttaa 

huomattavan haitallisia vaikutuksia. Edus-

kunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eräistä 

vesien käyttämistä varten myönnettävistä 

oikeuksista annetun lain (266/1961) kumoa-

miseksi siten, että lainsäädäntöehdotus anne-

taan eduskunnalle viimeistään vuonna 2017. 

2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää 

pohjavesialueiden kartoitukseen, luokituk-

seen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin 

liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset 

kehittämistarpeet. 3) Eduskunta edellyttää, 

että hallitus pitää huolta ympäristöhallinnon 

toimivuudesta turvaamalla sille osoitettujen 

tehtävien hoitamiseksi riittävät resurssit ja 

ryhtyy toimenpiteisiin ympäristönsuojelun 

jälkivalvonnan tehostamiseksi.

– Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta 
(608/2011), laki hovioikeuslain muut-
tamisesta (609/2011), laki hallinto-
oikeuslain muuttamisesta (610/2011)

 Voimaan 1.10.2011. Tuomioistuinharjoit-

telijoiden toimivaltaa laajennetaan ja sitä 

koskevia säännöksiä selkiytetään. Tuomio-

istuinharjoittelua suorittavan henkilön 

virkanimike on käräjänotaari. Lisäksi toimi-

valta käräjänotaarin nimittämiseen siirretään 

hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannille. 

Tuomioistuinharjoittelu laajennetaan hovi- 

ja hallinto-oikeuksiin.

– Laki julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta (634/2011) ja laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta 
(635/2011).

 Voimaan 1.9.2011. Julkisen hallinnon tie-

tohallinnon yleisestä ohjauksesta huolehtii 

VM. Yhteentoimivuuteen pyritään ottamalla 

käyttöön yhtenäiset julkisen hallinnon 

kokonaisarkkitehtuurien suunnittelu- ja 

kuvaamisjärjestelmät, yhteentoimivuuden 
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edellyttämät kuvaukset ja määritykset sekä 

julkisen hallinnon tietohallinnon yhteiset 

palvelut sekä yhtenäisen toiminnan kannalta 

tarpeelliset muut toimenpiteet. Viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 

muutetaan siten, että laista poistetaan valtion 

hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten tietojär-

jestelmien yhteensopivuutta koskevat vel-

voitteet sekä velvoitteet osallistua yhteiseen 

asiakaspalvelujärjestelmään. Tietohallintolais-

sa mm. mainitaan perusrekistereinä MML:n 

ja GL:n ylläpitämiä aineistoja. Eduskunnan 

lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen 

seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, ku-

ten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja 

kustannustehokkuuden, toteutumista sekä 

ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli 

ilmenee, etteivät lainsäädännön tavoitteet 

toteudu. Eduskunta edellyttää lisäksi, että 

hallintovaliokunnalle annetaan perustuslain 47 

§:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys 

saavutetuista tuloksista mukaan lukien vapaa-

ehtoisen yhteistyön eteneminen seuraavan 

vaalikauden aikana.

– tasavallan presidentin asetus Suomen ja 
Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuk-
sen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoite-
tun pöytäkirjan voimaansaattamisesta 
(438/2011).

 Voimaan 16.5.2011. Pöytäkirja sisältää mää-

räyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. 

Ne koskevat tapaa, jolla kiinteistä pyydyksistä 

päivittäin vapautetaan niihin joutuneita lohia 

ja taimenia, siikalipon määritelmää ja perin-

teisiin kalastuspaikkoihin tehtäviä korjauksia.

– Vn asetus tornionjoen kalastusalueella 
sovellettavista kansallisista kalastusmää-
räyksistä. (436/2011).

 Voimaan 16.5.2011. Asetuksella toimeenpan-

naan kansallisia kalastusmääräyksiä Suomen 

ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen 

kalastussäännön 11 §:n 7 momentin mu-

kaisesti. Kalastusmääräyksillä rajoitetaan 

Suomen puoleisella merialueella kalastusta 

kiinteillä pyydyksillä tiukemmin kuin mitä 

Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö 

edellyttää. Kalastusmääräykset perustuvat 

rajajokisopimuksen voimaansaattamislain 4 

§:n 1 momenttiin, jonka mukaan kalastus-

ajoista tai pyydysrajoituksista säädettäessä 

otetaan huomioon pyrkimys kestävään 

kalastukseen ja kalastajien yhdenvertainen 

kohtelu Suomen puoleisen Pohjanlahden 

rannikkoalueilla. Lisäksi ne perustuvat voi-

maansaattamislain 4 §:n 2 momenttiin, joka 

muodostaa oikeusperustan kalastuksen 

valvontatoimiin.

– Vn asetus kevennettyjen rakentamis- ja 
kaavamääräysten kokeilusta (293/2011).

 Voimaan 1.5.2011 ja on voimassa 1.1.2014 

saakka. Asetuksella mahdollistetaan Jy-

väskylän Palokunnanmäen ja Kankaan 

asemakaava-alueilla tontin ajokelpoisen 

yhteyden ja teknisen huollon järjestäminen 

autopaikkojen korttelialueen kautta kahden 

tontin sijasta enintään viidelle tontille.

– laki sipoonkorven kansallispuistosta 
(325/2011), voimaan 1.5.2011. 

 Sipoonkorven alueelle perustetaan kansallis-

puisto nykyisen luonnonsuojelualueen tilalle. 

Perustettavan kansallispuiston pinta-ala on 

1 857 ha. Sipoonkorven kansallispuiston 

perustamisella täydennetään kansallispuis-

toverkostoa eteläisimmän Suomen metsä- ja 

kallioluonnon osalta.

– Laki Selkämeren kansallispuistosta 
(326/2011).

 Voimaan 1.7.2011. Selkämeren alueelle 

perustetaan kansallispuisto. Perustettavan 

Selkämeren kansallispuiston omistaa valtio ja 

sen pinta-ala on noin 91 200 ha. Vesialueiden 

osuus pinta-alasta on noin 89 660 ha. Selkä-

meren kansallispuiston perustamisella turva-

taan erityisesti vedenalaisten luontotyyppien 

sekä näillä esiintyvien luonnonkalakantojen 

säilymistä.

– Laki maankäyttö- ja rakennuslain muut-
tamisesta (319/2011).

 Osittain voimaan 15.4.2011. Vähittäiskaupan 

sijainnin ohjausta koskeviin säännöksiin 

tehdään muutoksia. Muutosten tavoitteena 

on saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan 

toimintaympäristössä ja kaupan toiminnassa 

tapahtuneita muutoksia ja selkeyttää sijainnin 

ohjauksen tavoitteita laissa. Vähittäiskauppaa 

koskevat säännökset kootaan omaan lukuun 

maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakiin ote-

taan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat 

erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja 

yleiskaavoille. Vähittäiskaupan suuryksikön 

määritelmään ja sitä kautta erityisen sijain-

nin ohjauksen piiriin sisällytetään paljon 

tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. Lain 

71 a §:ää sovelletaan muutoin heti, mutta 

paljon tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan 

vasta neljän vuoden kuluttua lain voimaan-

tulosta. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta 

edellyttää, että hallitus selvittää sitä, miten 

olemassa olevat työssäkäyntialueet otetaan 

riittävästi huomioon kaupan suuryksiköiden 

sijoittamista koskevien kaavaratkaisujen vaiku-

tusarvioinneissa. 2) Eduskunta edellyttää, että 

hallitus selvittää maankäyttö- ja rakennuslain 

toimivuusarvioinnin yhteydessä mahdollista 

tarvetta säätää muiden toimintojen sijainnin 

ohjauksesta täsmällisemmin laissa ottaen 

huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden oikeudellisen aseman sekä selvittää 

maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn 

liittyviä käytännön näkökohtia ja kehittämis-

tarpeita. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus 

seuraa yleisesti lain täytäntöönpanon vaiku-

tuksia palveluverkon ja palvelujen saatavuuden 

kehittymiseen ja kaupan kilpailuedellytyksiin, 

kehittää asianmukaisia tietojärjestelmiä sekä 

selvittää muiden, erityisesti taloudellisten, ohja-

uskeinojen käyttömahdollisuuksia tavoitteiden 

edistämiseksi. 4) Eduskunta edellyttää, että 

lainsäädäntöä uudistettaessa maankäyttö ja 

rakentaminen sekä valtakunnalliset alueiden 

käyttötavoitteet saadaan nykyistä paremmin 

parlamentaariseen ohjaukseen. Alueiden kehit-

tämisestä annetun lain (1651/2009) 5 ja 6 §:ien 

mukaan maakunnan liitot vastaavat alueen 

kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslakia 

on arvioitava ja uudistettava kunnioittaen 

maakunnallista näkemystä kiinnittäen erityistä 

huomiota maakuntakaavojen vahvistamiseen. 

Suuria kauppakeskuksia koskevissa kaavamää-

räyksissä ja rakentamisnormeissa on painotet-

tava ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä 

keinoja, kuten puurakentamista.

– Vn asetus ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun Vn asetuksen 6 
§:n muuttamisesta (359/2011).

 Voimaan 1.6.2011. Asetuksen 6 §:n hanke-

luetteloon lisätään tuulivoimalahankkeet. 

Tuulivoimalahankkeisiin sovelletaan ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyä, kun 

yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 

kymmenen kappaletta tai kokonaisteho on 

vähintään 30 megawattia. Uusina hanketyyp-

peinä luetteloon lisätään myös hiilidioksidin 

talteenotto, kuljetus siirtoputkissa ja varas-

tointi geologisiin muodostumiin. Samassa 

yhteydessä muutetaan patohankkeiden 

määritelmä YVA-direktiivin mukaiseksi.

– Vn asetus maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 62 ja 63 §:n muuttamisesta 
(283/2011).

 Voimaan 1.5.2011. Lämpökaivot tulivat luvan-

varaisiksi.

– Vn asetus verkkokalastuksen rajoittami-
sesta saimaannorpan poikasten suojele-
miseksi (294/2011).

 Voimaan 15.4.2011 ja on voimassa 31.12.2015 

saakka. Asetuksella säädetään kalastusra-

joituksista, joilla kielletään saimaannorpan 

poikasille haitallisten verkkopyydysten käyttö 

15.4.–30.6.

– Vn astus eräistä kalastusrajoituksista 
Saimaalla (295/2011).

 Voimaan 1.5.2011 ja on voimassa 30.4.2016 

saakka. Asetuksella säädetään kalastusrajoi-

tuksista, joilla on tarkoitus kieltää saimaan-

norpalle haitallisimpien pyydysten käyttö 

saimaannorpan keskeisillä elinalueilla vuoden 

2016 huhtikuun loppuun saakka.


