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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Vähäisiä muutoksia on tullut muiden ohella kiinteistönmuodostamislakiin, kaupanvahvistajalakiin, maantielakiin ja valtion 
virkamieslain 18 §:ään, joka koskee virkamiehen sivutoimia. Uusi säätiölaki ja uusi ilmastolaki on annettu sekä eurooppalaisesta 
perintötodistuksesta on tullut säännökset. Maanmittauslaitoksen työjärjestystä on tarkistettu.
 Muutoksenhakusäännösten tarkistamista on annettu lakipaketti, johon liittyy hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten 
tarkistaminen niin, että oikaisuvaatimus on nykyistä laajemmin käytössä muutoksenhaun ensi vaiheena, jolloin hallintotuomiois-
tuimeen saa valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Lakipaketti sisältää myös sen, että valituslupasääntelyn 
soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
”Esityksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa oikeussuojan antamista hallintoasioissa sekä kehittää korkeimman 
hallinto-oikeuden roolia hallintoa ja hallintolainkäyttöä linjaratkaisuin ohjaavan tuomioistuimen suuntaan. Esityksellä pyritään 
myös yhtenäistämään ja selkeyttämään muutoksenhakusääntelyä eri asiaryhmissä.”

•  Laki hallintolainkäyttölain muutta-
misesta (891/2015).

 Voimaan 1.1.2016
• Laki hallintolain muuttamisesta 

(893/2015). 
 Voimaan 1.1.2016
• Laki uhkasakkolain 24 §:n muutta-

misesta (894/2015). 
 Voimaan 1.1.2016. 
Mm. seuraavat säädökset 174 muusta 
muutetusta säädöksestä, kaikki voimaan 
2016 alusta:
• Laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 33 §:n 
muuttamisesta (907/2015)

• Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n 
muuttamisesta (912/2015)

• Laki luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetun lain 26 §:n 
muuttamisesta (914/2015)

• Laki valtion maksuperustelain 11 b 
§:n muuttamisesta (951/2015)

• Laki arkistolain 21 §:n muuttamises-
ta (968/2015)

• Laki kiinteistönmuodostamislain 
285 §:n muuttamisesta (971/2015)

• Laki vesihuoltolain 32 §:n muutta-
misesta (979/2015)

• Laki vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä allekirjoituk-
sista annetun lain 49 §:n

• muuttamisesta (997/2015)
• Laki maantielain muuttamisesta 

(999/2015)
• Laki ratalain 92 §:n muuttamisesta 

(1001/2015)
• Laki vesiliikennelain 22 §:n muutta-

misesta (1003/2015)
• Laki kaivoslain 162 ja 164 §:n muut-

tamisesta (1005/2015)
• Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n 

muuttamisesta (1059/2015)
• Laki maastoliikennelain 31 §:n 

muuttamisesta (1060/2015)
• Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta 

(1062/2015)
• Laki kadun ja eräiden yleisten aluei-

den kunnossa- ja puhtaanapidosta 
annetun lain 18 §:n muuttamisesta 
(1065/2015)

• Laki rakennuksen energiatodistuk-
sesta annetun lain muuttamisesta 
(1066/2015) ja

• Laki etuostolain 22 §:n muuttami-
sesta (1067/2015).

• Maanmittauslaitoksen työjärjestys 
(782/2015).

 Voimaan 1.7.2015. Tehty eräitä teknisiä 
tarkistuksia työjärjestykseen.

• Laki oikeudenkäymiskaaren muut-
tamisesta (732/2015) ja laki oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain muuttamisesta (733/2015). 

 Säädökset tulevat voimaan 1.1.2016. Oi-
keudenkäymiskaaren todistelua yleisissä 
tuomioistuimissa koskevat säännökset 
uudistetaan. Säännökset tulisivat so-
vellettaviksi käräjä- ja hovioikeuksissa 
sekä korkeimmassa oikeudessa niiden 
käsitellessä riita- tai rikosasiaa. Samassa 
yhteydessä annetaan muun muassa laki 
oikeustoimen ja toimituksen todis-
tajan esteellisyydestä (734/2015) ja 
laki kaupanvahvistajista annetun 

lain 4 §:n muuttamisesta (753/2015). 
• Laki hallintolainkäyttölain muutta-

misesta (799/2015). 
 Voimaan 1.1.2016. Hallintolainkäyttölain 

todistelusäännöksiä tarkistetaan siten, 
että ne olisivat yhteensopivat oikeu-
denkäymiskaaren todistelusäännösten 
kanssa. Tähän liittyvät mm. myös laki 
oikeudenkäynnin julkisuudesta hal-
lintotuomioistuimissa annetun lain 
13 §:n muuttamisesta (800/2015), 
laki hallintolain 40 §:n muuttami-
sesta (801/2015), laki ympäristön-
suojelulain 207 §:n muuttamisesta 
(802/2015) ja laki vesilain 11 luvun 
15 §:n muuttamisesta (803/2015).

• Laki valtion virkamieslain muutta-
misesta (566/2015). 

 Voimaan 1.10.2015. Koskee muun muas-
sa 18 §:ää virkamiehen sivutoimista. 18 a 
§ koskee tuomaria.

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki 
(459/2015).

 Voimaan 1.1.2016. Laissa säädetään työ- 
ja virkasuhteeseen liittyvän pakollisen 
työtapaturma- ja ammattitautiturvan 
sisällöstä. Laki korvaa nykyiset tapa-
turmavakuutuslain, ammattitautilain 
ja tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain. Lain muuttamisesta seuraa tarve 
KML 10 a ja 10 b §:n tarkistamiseen.

• Säätiölaki (487/2015). 
 Tulee voimaan 1.12.2015. Vanha, vuo-

delta 1930 oleva säätiölaki korvataan 
uudella säätiölailla, jolla muun muassa 
lisätään säätiötoiminnan läpinäkyvyyttä. 
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Tavoitteena on, että lailla annettaisiin 
mahdollisimman hyvät puitteet re-
helliselle säätiötoiminnalle. Laissa on 
kuitenkin väärinkäytöksiä silmällä pitäen 
kiinnitetty huomiota oikeussuojajärjes-
telmän tosiasialliseen tehostamiseen. 
Samassa yhteydessä annettiin mm. laki 
julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta annetun lain 10 §:n 
muuttamisesta (498/2015), voimaan 
1.12.2015.

• Laki pohjoismaiden välillä tehdyn 
perintöä, testamenttia ja pesän-
selvitystä koskevan sopimuksen 
muuttamisesta tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 
(681/2015). 

 Voimaan tulosta säädetään asetuksella. 
Muutoksilla sopimuksen sovellettavaa 
lakia koskevat määräykset saatetaan 
vastaamaan Euroopan unionissa sovel-
lettavia sääntöjä. Lisäksi säädetään laki 
perintöasioista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
soveltamisesta (682/2015), voimaan 
17.8.2015. Laissa annetaan asetuksen 
soveltamisen edellyttämät täydentävät 
säännökset toimivaltaisista tuomiois-
tuimista ja eurooppalaisen perintöto-
distuksen antavasta viranomaisesta. 
Asetukseen viittaava säännös lisätään 
perintökaareen lailla perintökaaren 
26 luvun 20 §:n muuttamisesta 
(683/2015), voimaan 17.8.2015.

• Ilmastolaki (609/2015). 
 Voimaan 1.6.2015. Koskee Suomen 

ilmastopolittikan suunnittelua ja sen 
seurannan toteuttamista.

• Laki julkisen hallinnon tietohallin-
non ohjauksesta annetun lain 10 §:n 
muuttamisesta (498/2015). 

 Voimaan 1.12.2015. Julkisen hallinnon 
viranomaisen on pyrittävä järjestämään 
toimintansa siten, että se käyttää tässä 
pykälässä tarkoitettuihin tietojärjestel-
miin talletettuja tietoja, jos viranomaisen 
toiminta edellyttää näiden tietojen 
käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat 
VTJ, yhdistysrekisteri, kaupparekisteri, 
säätiörekisteri, KTJ ja yritys- ja yhteisö-
tietojärjestelmä.

• Valtiovarainministeriön asetus 
p e ru s ko ro n  va hv i s t a m i s e s t a 
(701/2015).

 Voimaan 15.6.2015. Valtiovarainminis-
teriö on vahvistanut peruskoroksi 0,25 

prosenttia vuodessa 1 päivästä heinä-
kuuta 2015 vuoden 2015 loppuun. 

• Suomen Pankin ilmoitus viitekoros-
ta ja viivästyskoroista (829/2015). 

 Voimassa 1.7.–31.12.2015. Korkolain 12 
§:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin 
viimeisimpään perusrahoitusoperaa-
tioon perustuva viitekorko on 0,5 pro-
senttia ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
viivästyskorko on 7,5 prosenttia vuodes-
sa sekä 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettu 
viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa 
on 8,5 prosenttia vuodessa.

• Valtioneuvoston asetus julkisen 
hallinnon turvallisuusverkkotoimin-
nasta (1109/2015). 

 Asetus on annettu julkisen hallinnon 
turvallisuusverkkotoiminnasta annetun 
lain (10/2015) nojalla. Lain tarkoituksena 
on normaalioloissa ja niiden häiriötilan-
teissa sekä poikkeusoloissa varmistaa 
valtion ylimmän johdon ja yhteiskun-
nan turvallisuuden kannalta tärkeiden 
viranomaisten ja muiden toimijoiden 
yhteistoiminnan edellyttämän viestin-
nän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä 
turvata päätöksenteossa ja johtamisessa 
tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja 
luottamuksellisuus.

• Valtioneuvoston asetus tuulivoima-
loiden ulkomelutason ohjearvoista 
(1107/2015).

 Voimaan 1.9.2015. Asetus on annettu 
ympäristönsuojelulain, 527/2014 §:n 142 
nojalla.

• Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kestävän metsätalouden 
rahoitukseen (KEMERA) liittyvien 
asiakirjojen sisältövaatimuksista 
(622/2015). 

 Voimaan 1.6.2015. Annettu kestävän 
metsätalouden määräaikaisen rahoitus-
lain (34/2015) nojalla. Sisältää säännöksiä 
muun muassa metsätien tekemisestä 
(6 ja 14 §). Ks. myös asetukset 593– 
594/2015.

• Valtioneuvoston asetus kuntien 
kielellisestä asemasta vuosina 
2013—2022 annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 4 §:n muuttamises-
ta(591/2015). 

 Voimaan vuoden 2016 alusta. Koskee 
eräitä kaksikielisiä Pohjanmaan kuntia.

• Valtioneuvoston päätös Säkylän 
ja Köyliön kuntien yhdistymisestä 
(726/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Päätöksellä Köyliön 
kunta lakkaa ja yhdistyy Säkylän kuntaan. 

• Valtioneuvoston päätös Lahden 
kaupungin ja Nastolan kunnan 
lakkauttamisesta ja yhdistämisestä 
perustamalla uusi Lahden kaupunki 
(727/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. 
• Valtioneuvoston päätös kunnan 

osan siirtämisestä Vihdin kunnasta 
Espoon kaupunkiin (728/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Vihdin kunnasta 
siirretään Espoon kaupunkiin kiinteistö 
927-430-1-83.

• Valtioneuvoston päätös kunnan 
osan siirtämisestä Kuopion kau-
pungista Rautavaaran kuntaan 
(729/2015). 

 Voimaan 1.1.2016. Kuopion kaupun-
gista siirretään Rautavaaran kuntaan 
seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen 
osat: 297-509-8-26 Koivula ja 297-509-
8-4 Lähteenpuro kokonaan sekä osat 
kiinteistöistä 297-509-8-25 Vimppula ja 
297-509-10-13 Niittyjärvi.

• Ulkoasiainministeriön asetus San-
sibarin maankäyttö- ja ympäristö-
hallinnan kehittämisen tukemisesta 
Tansanian hallituksen kanssa teh-
dyn sopimuksen muuttamisesta 
tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta (826/2015). 

 Voimaan 1.1.2016.
• Valtioneuvoston asetus maailman-

laajuista siviilisatelliittinavigoin-
tijärjestelmää (GNSS) koskevan 
Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden sekä Marokon kunin-
gaskunnan yhteistyösopimuksen 
voimaansaattamisesta (561/2015). 

 Voimaan 11.5.2015.
• Valtioneuvoston asetus Suomen ja 

Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-
muksen kalastussäännön 16 §:ssä 
tarkoitetun pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta (558/2015).

 Voimaan 11.5.2015
• Valtioneuvoston asetus ilmailulta 

rajoitetuista alueista annetun val-
tioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta (614/2015).

 Voimaan 28.5.2015
• Valtioneuvoston asetus metsätalo-

uden ympäristötuen laskennassa 
käytettävästä puukuutiometrin 
keskikantohinnasta (595/2015). 

 Voimaan 1.6.2015.


