
48 MAANKÄYTTÖ 3|2014

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
Markku Markkula

Maanmittauslaitoksen organisaation muuttamista koskevat lait on vahvistettu. Merkittäviä osia Maa- ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskuksesta sekä Geodeettinen laitos liitetään Maanmittauslaitokseen vuoden 2015 alusta. Kaavoitusmittausten 

valvonta on siirtynyt 1.5.2014 lukien pois Maanmittauslaitokselta maankäyttö- ja rakennuslain muutosten sekä kaavoitusmittaus-

asetuksen (1284/1999) kumoamisen jälkeen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään 2015 vuoden alusta uudeksi Luonnonvarakeskukseksi, joka jatkaa tutkimuslaitoksena 

maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

tehdä myös muu kuin kantelun kohtee-
na olevan asian asianosainen.

• Laki Luonnonvarakeskuksesta 
(561/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. MTT, Metla ja RKTL 
yhdistetään. Kysymyksessä olevaan 
uuteen lakiin sisältyvällä säännöksellä 
kumotaan Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskeskuksesta annettu laki 
(1395/1987), Metsäntutkimuslaitoksesta 
annettu laki (1131/1987) sekä Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 
annettu laki (1114/1999) ja näiden 
tutkimuslaitosten tehtävät siirretään 
Luonnonvarakeskukselle. Samassa yhte-
ydessä Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen tilastotuotantoon 
ja maataloustuotteiden hintaseurantaan 
liittyvät tehtävät siirretään Luonnon-
varakeskukseen. Lakipakettiin liittyvät 
säädökset 561–579/2014, joiden jou-
kossa ovat muun muassa laki maasto-
liikennelain muuttamisesta (572/2014) 
ja laki maaseutuelinkeinohallinnon 
tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n 
muuttamisesta (574/2014). Viimeksi mai-
nittu sisältää viittauksen Maanmittaus-
laitoksen oikeuteen käyttää ja päivittää 
tietoja.

• Valtioneuvoston asetus Valtion 
talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta annetun 
v altioneuvoston asetuksen 1 ja  
2 §:n muuttamisesta (324/2014). 

 Voimaan 1.5.2014. Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskus on 
valtiovarainministeriön hallinnonalaan 
kuuluva virasto, jonka tehtävänä on 
tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon 
tuki- ja asiantuntijapalveluja mm. val-

• Laki Maanmittauslaitoksesta 
annetun lain muuttamisesta 
(580/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Lain tavoitteena on 
toteuttaa maa- ja metsätalousministe-
riön hallinnonalan tieto- ja paikkatie-
totehtävien keskittäminen Maanmitta-
uslaitokseen. Laissa säädetään Maan-
mittauslaitokseen siirtyvistä tehtävistä 
sekä tehtävien uudelleen järjestämisen 
vaikutuksista Maanmittauslaitoksen 
organisaatioon. Maanmittauslaitokseen 
siirtyy myös tutkimustehtäviä. Samassa 
yhteydessä, kun lakia 900/2013 muute-
taan lailla 580/2014, kumotaan Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukes-
kuksesta annettu laki (1200/1992) sekä 
Geodeettisesta laitoksesta annettu laki 
(581/2000) erillisellä lailla (581/2014). 
Tässä yhteydessä on lisäksi annettu 
lait julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta annetun lain 10 §:n muut-
tamisesta (583/2014), maatalouden 
tukien toimeenpanosta annetun lain 42 
ja 49 §:n muuttamisesta (584/2014) sekä 
maaseutuhallinnon järjestämisestä kun-
nissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta 
(585/2014).

• Laki mittayksiköistä ja mitta-
normaalijärjestelmästä annetun lain 
14 §:n muuttamisesta (582/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Lisäksi on annettu 
valtioneuvoston asetus mittauslaitteista 
(471/2014), joka tuli voimaan 1.7.2014, ja 
koskee lähinnä ei-automaattisia vaakoja.

• Laki kaupanvahvistajista  annetun 
lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 
(318/2014). 

 Voimaan 1.5.2014. Tehtävään määrätyn 
kaupanvahvistajan enimmäisikää koro-

tettiin lain muutoksella 65 vuodesta 68 
vuoteen. Lisäksi virka-asemansa puolesta 
kaupanvahvistajana toimivia koskevaa 
lain 1 §:ää tarkistettiin siltä osin, että 
nimismies ei virkansa puolesta enää voi 
toimia kaupanvahvistajana. 

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (323/2014). 

 Voimaan 1.5.2014. Ks. lisäksi laki 917/2013 
MRL 206 §:n 3 momentin kumoami-
sesta, jonka voimaan tullessa 1.1.2014 
de facto sanotun kumoamislain nojalla 
kaavoitusmittausasetus jo kumoutui. 
Lain muutoksella siirrettiin kaavoitusmit-
tausten valvonta Maanmittauslaitokselta 
kokonaan kunnille. Lisäksi lakiin lisättiin 
vastaavat säännökset asemakaavan ja 
tonttijaon pohjakartasta sekä näiden 
pohjakarttojen ajantasaisuudesta. Sa-
malla tuli voimaan erillinen valtioneuvos-
ton asetus kaavoitusmittausasetuksen 
(1284/1999) kumoamisesta (328/2014). 
ks. myös MRL 134 §:n muuttamista kos-
kenut laki (547/2014), joka liittyy uuden 
ympäristönsuojelulain säätämiseen ja 
tulee voimaan 1.9.2014.

• Laki hallintolain muuttamisesta 
(368/2014). 

 Voimaan 1.9.2014. Hallintolakiin lisätään 
uusi hallintokantelua koskeva luku, joka 
sisältää hallintokantelun tekemistä ja 
käsittelyä sekä kantelun johdosta an-
nettavaa hallinnollista ohjausta koskevat 
säännökset. Samassa yhteydessä hallin-
tokanteluille säädetään kahden vuoden 
vanhentumisaika. Laissa säädetään nyt 
nimenomaisesti, ettei hallintokantelusta 
annettuun valtion keskusviraston vasta-
ukseen saa hakea valittamalla muutosta. 
Tähän liittyy se, että hallintokantelun voi 
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tion virastoille, laitoksille ja talousarvion 
ulkopuolisille rahastoille sekä eduskun-
nalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja 
yhteydessä toimiville yksiköille siten kuin 
niistä on palvelusopimuksissa sovittu. 
Palvelukeskuksen päätoimipaikka on 
Joensuun kaupungissa. Lisäksi palvelu-
keskuksella voi olla muita toimipaikkoja.

• Oikeusministeriön asetus käräjä-
oikeuksien kanslioiden ja istun-
topaikkojen sijainnista annetun 
oikeusministeriön asetuksen 1 §:n 
muuttamisesta (331/2014). 

 Voimaan 1.7.2014. Sisältää kattavan luet-
telon käräjäoikeuksien kanslioiden ja 
istuntopaikkojen sijaintipaikkakunnista. 
Lisäksi laissa oikeudenkäymiskaaren 2 
luvun muuttamisesta (339/2014), voi-
maan 1.5.2014, on joustavoitettu pää-
tösvaltaisuudesta rikosasiassa annettuja 
käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä. 
Käräjäoikeuslain 6 §:n muutoksen 
nojalla yli 65-vuotiasta ei saa valita 
lautamieheksi (340/2014).

• Laki julkisesta notaarista 
(420/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Julkisesta notaarista 
on annettu uusi laki, jolla samalla ku-
motaan nykyinen julkisesta notaarista 
annetun laki (287/1960). Tähän sisältyy 
myös laki konsulipalvelulain 34 §:n 
muuttamisesta (421/2014).

• Suomen Pankin ilmoitus 
 viitekorosta ja viivästyskoroista 
(479/2014). 

 Voimassa 1.7.2014–31.12.2014. Viite-
korko ajanjaksolla on 0,5 prosenttia ja 
viivästyskorko 7,5 prosenttia vuodessa. 
Viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa 
on 8,5 prosenttia vuodessa. Tähän on 
liittynyt valtionvarainministeriön asetus 
peruskoron vahvistamisesta (439/2014), 
voimaan 13.6.2014.  

• Laki kaivoslain 169 §:n 
 muuttamisesta (498/2014). 

 Voimaan 1.7.2014. Koskee tiettyjen 
päätösten täytäntöönpanoa muutok-
senhausta huolimatta. Ks. myös lain 3 §:n 
muutos (530/2014), joka tulee voimaan 
1.9.2014 ja liittyy uuden ympäristönsuo-
jelulain säätämiseen.

• Ympäristönsuojelulaki  
(527/2014). 

 Voimaan 1.9.2014. Uusi laki, jossa on 
kaikkiaan 240 pykälää, ja jolla kumo-
taan ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja 
laki ympäristönsuojelulainsäädännön 
voimaanpanosta (113/2000). Uusi ym-
päristösuojelulain säädöspaketti (sää-
döskokoelman numerot 527–560/2014) 
sisältää ympäristölupaa koskevan perus-
sääntelyn lisäksi muun muassa myös 
lait jätelain muuttamisesta (528/2014), 
vesilain muuttamisesta (531/2014), 
ilmailulain 87 §:n muuttamisesta 
(536/2014), Suomen talousvyöhykkeestä 
annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta 
(544/2014), hallinto-oikeuslain 5 §:n 
muuttamisesta (546/2014), luonnon-
suojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta 
(548/2014), maa-aineslain 5 a §:n 
muuttamisesta (555/2014) sekä eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 
19 §:n muuttamisesta (556/2014), kaikki 
voimaan 1.9.2014.

• Laki jätelain muuttamisesta 
(410/2014). 

 Voimaan 15.7.2014. Sisältää muun ohella 
uuden säännöksen (74 §) toissijaisesta 
siivoamisvelvollisuudesta. Ks. myös ym-
päristönsuojelulain säätämiseen liittyvä 
jätelain 3 §:n muutos (528/2014), joka 
tulee voimaan 1.9.2014.

• Valtioneuvoston asetus  Saimaan 
luonnonsuojelualueista 
(441/2014). 

 Voimaan 1.9.2014. Asetuksen liitekartassa 
määritellyt valtion omistamat alueet 
perustetaan luonnonsuojelualueiksi. 

• Valtioneuvoston päätös Kurikan 
kaupungin ja Jalasjärven kunnan 
yhdistymisestä sekä Seinäjoen 
kaupungin ja Jalasjärven kunnan 
yhdistymistä koskevan esityksen 
hylkäämisestä (446/2014). 

 Voimaan 1.1.2016. Päätöksellä Jalasjär-
ven kunta lakkaa ja yhdistetään Kurikan 
kaupunkiin. 

• Valtioneuvoston päätös Porin 
 kaupungin ja Lavian kunnan 
 yhdistymisestä (447/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Päätöksellä Lavian 

kunta lakkaa ja yhdistetään Porin kau-
punkiin. 

• Valtioneuvoston päätös Liedon ja 
Tervasjoen kuntien yhdistymisestä 
(448/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Päätöksellä Tervasjoen 
kunta lakkaa ja yhdistetään Liedon kun-
taan. 

• Ympäristöministeriön asetus 
 pohjarakenteista (465/2014). 

 Voimaan 1.9.2014. Asetuksen sovelta-
misalana on rakennusten pysyvien ja 
työnaikaisten pohjarakenteiden suunnit-
telu ja toteutus sekä pohjarakenteiden 
korjaus- ja muutostyöt. Ks. myös asetus 
477/2014.

• Valtioneuvoston asetus 
 asunto-osakeyhtiölain 7 luvun   
20 §:n 2 momentin voimaantulosta 
(521/2014). 

 Voimaan 1.8.2014. Voimaan tulevassa 
asetuksessa on kysymys yhteisön valit-
semisesta isännöitsijäksi.


