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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

 Toimitusinsinöörin kelpoisuutta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2017. Maanmittausalan AMK-insinöörin tutkinto on riittävä perustutkinto 
Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin tehtäviin. Samalla on kumottu eräitä vanhoja tilusjärjestelysäädöksiä sekä pyritään lakkauttamaan 
historiallisia kiinteistörekisteriyksiköitä, joiden säilyttämiseen ei ole oikeudellisia perusteita. Yleisiin tarpeisiin erotettujen vanhojen kirkkojen 
ja hautausmaiden alueiden ym. lakkauttamisen lisäksi 1.1.2017 lähtien tavoitteena on KRL 2 §:ssä säädetystä kiinteistön laaduista vähitellen 
lakkauttaa erilliset vesijätöt, joita on erityisesti Pohjos-Savossa. Sähköisiin panttikirjoihin ollaan siirtymässä 1.6.2017 lukien. Paperisten pantti-
kirjadokumenttien perusteella ei uusia lainoja enää voida myöntää kiinteistövakuuksia 1.1.2020 lukien. Rautatiealueiden rajaamistoimituksen 
ilman erillistä ratasuunnitelmaa tulevat mahdollisiksi 15.8.2016 lukien. 16.7.2016 tuli voimaan hallinnon yhteisistä sähköisten tukipalveluista. 

• Laki erillisten vesijättöjen lakkautta-
misesta kiinteistöinä (373/2016) ja laki 
kiinteistönmuodostamislain muutta-
misesta (374/2016). 

 Molemmat voimaan 1.1.2017. Tavoitteena on 
parantaa kiinteistötietojärjestelmän selvyyttä 
ja luotettavuutta saattamalla kiinteistöre-
kisteriin erillisinä vesijättöinä rekisteröidyt 
yksiköt lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi 
yksiköiksi. Erilliset vesijätöt voidaan muo-
dostaa tiloiksi tai liittää muuhun rekiste-
riyksikköön niiden erillisenä toimituksena 
tapahtuvan omistusoikeuksien selvittämisen 
yhteydessä. Samassa yhteydessä muutettiin 
toimitusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksia 
siten, että laista poistettaisiin toimitusin-
sinöörin tutkintoon sidottu toimivaltuus 
tehdä erilajisia kiinteistötoimituksia. Uudis-
tuksella ei muuteta Maanmittauslaitoksen ja 
kiinteistörekisteriä pitävän kunnan asiallista 
toimivaltajakoa tehdä kiinteistötoimituksia 
asemakaava-alueella. Lakien säätämisen 
yhteydessä tehtiin pääosin teknisluontoisia 
muutoksia kiinteistörekisterilakiin, kiinteis-
töjen kauppahintarekisteristä annettuun 
lakiin, kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta annettuun 
lakiin ja kiinteistötoimitusmaksusta an-
nettuun lakiin. (Laki kiinteistörekisterilain 
2 §:n muuttamisesta (375/2016), laki kiin-
teistötietojärjestelmästä ja siitä tuotetta-
vasta tietopalvelusta annetun lain 6 ja 7 §:n 
muuttamisesta (376/2016), laki kiinteistöjen 
kauppahintarekisteristä annetun lain 2 ja 5 
§:n muuttamisesta (377/2016)sekä laki kiin-
teistötoimitusmaksusta annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta (378/2016). Tuomioistuinlain 
säätämisen yhteydessä on lisäksi muutettu 
mm. KML 243 §:ää, joka koskee maaoikeuden 
päätösvaltaista kokoonpanoa. Tuomiois-
tuinlain 2:7:ssä säädetään maaoikeuden 
jäsenistä.

• Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 
kumoamisesta (379/2016) sekä laki 
eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun 
lain kumoamisesta (380/2016).

 Voimaan 1.1.2017. Edellisten lakien yhtey-
dessä kumottiin rajakuntien tilusjärjestelyistä 
annettu laki sekä eräistä vesitilusjärjestelyistä 
annettu laki, koska lakeihin perustuvat tilus-
järjestelytoimitukset ovat tulleet suoritetuiksi.

• Laki maakaaren muuttamisesta 
(418/2016). 

 Voimaan 1.6.2017. Maakaarta muutetaan 
sähköisten panttikirjojen käyttöönoton 
edistämiseksi. Lain mukaan uusista kiinni-
tyksistä annettaisiin 1.6.2017 lukien vain 
sähköisiä panttikirjoja. Sähköisiä panttikirjoja 
ei myöskään enää muutettaisi hakemuksesta 
kirjalliseen muotoon. Lisäksi kiinnityksiä muu-
tettaessa kirjaamisviranomainen muuttaisi 
kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon. 
Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voisi enää 
vuoden 2019 lopussa päättyvän siirtymäkau-
den jälkeen käyttää uuden panttioikeuden 
perustamiseen. Maakaareen säädetään myös 
muita muutoksia, joiden tarkoituksena on 
muun muassa edistää vanhojen kirjallisten 
panttikirjojen massamuuntamista sähköisiksi.

• Laki maantielain muuttami-
sesta (566/2016), laki ratalain 
 muuttamisesta (567/2016) ja laki 
maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n 
muuttamisesta (569/2016). 

 Voimaan 15.8.2016. Tarkoituksena on yhden-
mukaistaa maantielain ja ratalain säännöksiä ja 
lakien kirjaustapaa. Muutoksilla mahdollistetaan 
nykyistä laajemmin myös talousarviorahoi-
tuksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie- ja 
ratahankkeiden toteuttamiseksi. Lisäksi tehdään 
mahdolliseksi tien- tai radanpitäjän osallistumi-
nen muun kuin maantie- tai rataverkon rahoi-
tukseen erityisistä syistä, kun toimenpiteellä on 
liityntä tien- tai radanpitäjän tehtäviin. 

 Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa 
tiealueelle siirrytään ilmoitusmenettelyyn 
eräissä tilanteissa. Tienvarsimainosten ja 
-ilmoitusten asettamisessa myös siirrytään 
ilmoitusmenettelyyn, ja mainosten ja ilmoi-
tusten asettamisedellytyksiä kevennetään. 
Liikennevirasto valtuutetaan antamaan 
tiealueelle sijoitettavia rakenteita, raken-
nelmia ja laitteita sekä tienvarsimainoksia ja 
-ilmoituksia koskevia määräyksiä.

 Maanomistajan oikeutta vaatia kiinteistönsä 
lunastamista laajennetaan sekä lisätään tie- ja 
ratasuunnitelmaan perustuvaa väylänpitäjän 
lunastusoikeutta. Lakien säännöksiä yleis-, 
tie- ja ratasuunnitelmien voimassaoloajoista 
yhdenmukaistetaan. Rata-alueen rajaaminen 
tulee mahdolliseksi ilman ratasuunnitelmaa 
eräissä tilanteissa.

 Oikeutta ohjata poikkeustilanteissa tila-
päisesti yksityisille teille yleistä liikennettä 
laajennetaan ja maantiealueiden osittaisesta 
lakkauttamisesta otettaan lakiin säännökset. 
Rautateiden tasoristeyslupasäännöksiä tar-
kistetaan ja ratojen suoja- ja näkemäalueet 
tulevat suoraan lakiin perustuviksi koko 
valtion rataverkolla. Elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskuksille siirretään eräitä radan-
pitoon liittyviä tehtäviä.

 Lakien rangaistussäännökset kumotaan. Hal-
linnollisia pakkokeinoja koskeva toimivalta 
siirretään aluehallintovirastolta tien- ja ra-
danpitoviranomaisille. Valituslupajärjestelmä 
laajennetaan koskemaan kaikkia maantielain 
ja ratalain mukaisia asioita. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista kadunpitomenette-
lyä ehdotetaan laajennetaan muutettaessa 
maantie kaduksi.

• Laki hallinnon yhteisistä sähköisen 
asioinnin tukipalveluista (571/2016). 

 Voimaan 15.7.2016. Samalla on säädetty laki 
valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten 
palvelujen järjestämisestä annetun lain muut-
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tamisesta (572/2016). Niin sanotun KaPA-lain 
keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa 
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteut-
tamisohjelmassa rakennettujen sähköisen 
asioinnin tukipalveluiden ja muiden julkisen 
hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tuki-
palveluiden laaja käyttö koko yhteiskunnassa. 
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi laissa 
määritetään sähköisen asioinnin tukipalvelut, 
joiden toteuttaminen on annettu vastuu-
viranomaisten eli palvelutuottajien lakisää-
teisiksi tehtäviksi. Tukipalvelut on keskitetty 
etupäässä Väestörekisterikeskukseen, joka 
tuottaa ja kehittää kansallista palveluväylää, 
palvelutietovarantoa, palvelunäkymää, tun-
nistuspalveluja, asiointivaltuuspalvelua sekä 
viestinvälityspalvelua.

 Pieni osa palvelutuotannosta on annettu 
muiden viranomaisten tehtäväksi. Lain 4 §:n 
nojalla Maanmittauslaitoksen tuotettavaksi 
ja kehitettäväksi säädetty tukipalvelu on 
hallinnon karttapalvelu. Tämä tukipalvelu 
tarjoaa käyttäjäorganisaatiolle mahdollisuu-
den käyttää ja yhdistää omissa sähköisissä 
palveluissaan tietoaineistojaan ja paikkatie-
toinfrastruktuurista annetun lain mukaisessa 
kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa 
tarjottavaa tietoa. Hallinnon karttapalvelua 
koskevan kokonaisuuden sisällön ja raken-
teen strategisesta ohjauksesta vastaavat 
valtiovarainministeriö ja maa- ja metsäta-
lousministeriö yhdessä.

 Lisäksi tulevat voimaan 15.7.2016 valtio-
neuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja 
viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä 
annetun valtioneuvosto asetuksen muutta-
misesta (598/2016) ja valtiovarainministeriön 
asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen 
asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta 
(607/2016). Myös laki tietoyhteiskuntakaaren 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-
sesta (456/2016) tuli voimaan 20.6.2016.

• Laki vahvasta sähköisestä 
 tunnistamisesta ja sähköisistä 
 allekirjoituksista annetun lain 
 muuttamisesta (533/2016). 

 Tuli voimaan 1.7.2016, johon liittyen on myös 
muun muassa annettu laki sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 
muuttamisesta (534/2016), laki maakaaren  
9 a luvun 1 §:n muuttamisesta (536/2016), 
laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain muuttamisesta (538/2016).

• Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisra-
kentamisesta ja -käytöstä (276/2016) 
ja laki tietoyhteiskuntakaaren muutta-

misesta (277/2016). 
 Tulivat voimaan 1.7.2016.
• Valtioneuvoston asetus maa- ja metsä-

talousministeriöstä annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttamisesta 
(576/2016). 

 Voimaan 1.9.2016. 
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

kestävän metsätalouden rahoitukseen 
liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuk-
sista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta 
(266/2016). 

 Voimaan 18.4.2016.
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 

muuttamisesta (482/2016) ja laki Suo-
men talousvyöhykkeestä annetun lain 
3 §:n muuttamisesta (483/2016). 

 Voimaan 1.10.2016. Maankäyttö- ja rakennus-
lakiin lisätään merialuesuunnittelua koskevat 
säännökset, jotka tulisivat samalla sovelletta-
viksi Suomen talousvyöhykkeellä. Lailla pan-
naan täytäntöön merten aluesuunnitellun 
puitteista annettu Euroopan Parlamentin 
ja neuvoston direktiivi. Merialuesuunnittelu 
on uusi, alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmästä erillinen suunnittelumuoto, joka 
koskisi aluevesiä ja talousvyöhykettä. Meri-
aluesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne 
maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu 
aluevesiä. Ympäristöministeriön tehtävänä 
on merialuesuunnittelun yleinen kehittämi-
nen ja ohjaus sekä yhteistyö naapurimaiden 
kanssa. Merialuesuunnitelmien tarkoitukse-
na on edistää merialueen eri käyttömuotoja 
kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen 
luonnonvarojen kestävää käyttöä sovittamal-
la yhteen eri käyttömuotojen tarpeita.

• Valtioneuvoston asetus räjäytys- 
ja louhintatyön turvallisuudesta 
 annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta (484/2016). 

 Voimaan 1.9.2016.
• Laki kaivoslain muuttamisesta 

(515/2016). 
 Voimaan 1.7.2016. Lailla mm. muutettiin kul-

lanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-alaa ja 
kullanhuuhdontaluvan voimassaoloaikaa.

• Laki rakennuksen energia-
todistuksesta annetun lain 3 §:n 
muuttamisesta (326/2016). 

 Voimaan 1.7.2016. Lisäksi on annettu laki 
rakennusten energiatodistustietojärjestel-
mästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 
(546/2016). 

• Ympäristöministeriön asetus raken-
nuksen energiatodistuksesta annetun 

ympäristöministeriön asetuksen liit-
teen 1 ja 2 muuttamisesta (353/2016). 

 Voimaan 1.7.2016.
• Laki Saimaan kanavan Venäjälle 

 kuuluvan osan ja siihen liittyvän 
alueen vuokraamisesta Suomen tasa-
vallalle sekä Saimaan kanavan kautta 
tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän 
kanssa tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja sopimuksen 
soveltamisesta annetun lain 3 ja 6 §:n 
muuttamisesta (314/2016). 

 Voimaan 1.5.2016. 
• Valtioneuvoston asetus Venäjän kans-

sa Suomen ja Venäjän välisen valta-
kunnanrajan ylityspaikoista tehdyn 
sopimuksen muutoksen voimaansaat-
tamisesta (262/2016). 

 Voimaan 18.4.2016.
• Valtioneuvoston asetus Euroopan 

 unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Norjan kungaskunnan välisen satel-
liittinavigointia koskevan yhteistyö-
sopimuksen voimaansaattamisesta 
(321/2016). 

 Voimaan 2.5.2016.
• Valtioneuvoston asetus Suomen ja 

Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-
muksen kalastussäännön 16 §:ssä 
tarkoitetun pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta (351/2016). 

 Voimaan 18.5.2016. 
• Sisäministeriön asetus Rajavartio-

laitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta 
koskevista liikkumisrajoituksista 
ja -kielloista annetun sisäasiainmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta 
(397/2016). 

 Voimaan 1.6.2016.
• Laki pakkohuutokaupalla  myytävien 

kiinteistöjen lunastamisesta val-
tiolle annetun lain kumoamisesta 
(362/2016). 

 Voimaan 1.6.2016. (Perusteena lain kumo-
amiselle on sen tarpeettomuus ja halli-
tusohjelman mukainen turhan sääntelyn 
purkaminen).

• Valtioneuvoston päätös Vimpelin 
kunnan ja Alajärven kaupungin 
 yhdistymistä koskevan esityksen 
hylkäämisestä (395/2016).

• Valtioneuvoston päätös  Rääkkylän 
kunnan ja Kiteen kaupungin 
 yhdistymisestä (396/2016). 

 Voimaan 1.1.2017. Päätöksellä Rääkkylän kunta 
lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin. 
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• Valtioneuvoston päätös 
 Juankosken ja Kuopion 
 kaupunkien yhdistymisestä 
(459/2016). 

 Voimaan 1.1.2017. Päätöksellä Juankos-
ken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion 
kaupunkiin. 

• Valtiovarainministeriön asetus 
peruskoron vahvistamisesta 
(439/2016). 

 Voimaan 15.6.2016. Peruskorkona on 
0,00 prosenttia vuodessa 1 päivästä hei-
näkuuta 2016 vuoden 2016 joulukuun 
loppuun.

• Suomen Pankin ilmoitus 
 viitekorosta ja viivästyskoroista 
(518/2016). 

 Voimassa 1.7.2016–31.12.2016. Korkolain 
12 §:ssä tarkoitettu viitekorko on 0,0 pro-
senttia ja korkolain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko on 7,0 prosent-
tia vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa 
sopimuksissa on 8,0 prosenttia vuodessa. 

• Sisäministeriön päätös poliisi-
laitosten toimipisteiden sijainti-
paikoista (476/2016). 

 Voimaan 22.6.2016
• Laki valtion oikeusapu- ja edun-

valvontapiireistä (477/2016). 
 Voimaan 1.10.2016. Lailla toteutetaan 

valtion oikeusaputoimistojen rakenne-
uudistus siten, että muutoksen jälkeen 
Suomessa olisi kuusi virastoina toimi-
vaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. 
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä 
johtaisivat päätoimiset määräaikaset 
johtajat, joiden apuna toimisi tarvittava 
määrä muuta henkilökuntaa. Oikeus-
aputoiminta ja edunvalvontapalvelut 
muodostettaisiin rinnakkaisiksi toimin-
noiksi. Samassa yhteydessä kumotaan 
laki valtion oikeusaputoimistoista 
(258/2002) ja laki holhoustoimen edun-
valvontapalveluiden järjestämisestä 
(575/2008). Lain johdosta annettiin 
oikeusministeriön asetus oikeusapu- ja 
edunvalvontapiireistä, oikeusaputoi-
mistojen ja edunvalvontatoimistojen 
toimipaikoista sekä kunnista, joiden 
edunvalvontapalveluista oikeusapu- ja 
edunvalvontapiiri vastaa (608/2016), 
jotka tulevat voimaan 1.10.2016.

UUTISIA

KIRA-DIGI – RAKENNETUN 
YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN 
DIGITALISAATIO 
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen 
digitalisaatio -hanke, KIRA-digi, toteuttaa 
julkisten palveluiden digitalisoimisen kär-
kihanketta. Vuoden 2018 loppuun kestä-
vän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 
16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa 
valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. 
Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat 
ja ministeriöt.

Kiinteistö- ja rakentamisala on ensim-
mäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset 
viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirit-
tääkseen koko toimialan digitalisaatiota. 
Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaa-
voituksen julkinen tieto avataan kaikkien 
käyttöön, yhteen toimivat järjestelmät 
ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat 
prosesseja ja kokeiluhankkeet luovat uutta 
liiketoimintaa.

Hanke kokoaa saman sateenvarjon alle 
useita kiinteistö- ja rakentamisalan digitali-
saatioon liittyviä toimia. Alan toimintaym-
päristöä parannetaan mm. yhtenäistämällä 
tietojärjestelmiä ja niiden käyttämää ter-
mistöä, purkamalla digitalisaation esteitä ja 
perkaamalla lainsäädäntöä. Rakentamiseen 
liittyvän tiedon avoimuutta lisätään ja sen ja-
kamista helpotetaan, jotta julkinen tieto olisi 
kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ JYVÄSKYLÄN 
KAUPUNKISUUNNITTELUSSA
Yritysvaikutusten arvioinnin eli tuttavalli-
semmin YRVA:n uudet toimintatavat ote-
taan käyttöön syksyn 2016 aikana Jyväskylän 
kaavoituksessa. YRVA on apuna, kun halu-
taan arvioida ennakkoon kaupunkisuun-
nittelussa tehtävien päätösten vaikutuksia 
yritysten toimintaan ja kehittymiseen. Uu-
sien toimintatapojen tavoitteena on myös 
lisätä päätöksenteon avoimuutta hyvissä 
ajoin tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. 
YRVA on osa muuta kaavoitukseen liittyvää 
vaikutusten arviointia ja sen tarkoituksena 
on tuottaa tietoa kaavan valmistelijoille, 
päättäjille ja eri sidosryhmille.

Kaavahankkeilla luodaan kehittämis-
suunnat pitkälle tulevaisuuteen ja ne voivat 
koskea laajojakin alueita, mikä lisää kaavojen 
yritysvaikutusten arvioinnin haastavuutta. 
Vaikutusten arvioinnissa tärkeää onkin 

tunnistaa ja ottaa huomioon muuttuva 
toimintaympäristö. Pidemmällä tähtäimellä 
arvioinnilla on erityistä merkitystä myös 
kaupungin vetovoimalle: yritysten tarpeet 
huomioon ottamalla luodaan pohjaa yritys-
ten menestykselle ja sitä kautta alueelliselle 
hyvinvoinnille.

Yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin 
kanssa seurataan YRVA-toimintaa vuosittain, 
jolloin käydään läpi myös kaavoitusohjel-
massa esitetyt kaavahankkeet. Vuosittain 
pidettävässä tapaamisessa käydään myös 
muita maankäyttöön liittyviä ajankohtaisia 
asioita.

KOLME KOVAA K:TA OVAT 
TULEVAISUUDEN KUNNAN 
KESKEISET TEHTÄVÄT
Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät 
ovat kiteytettävissä kolmeen asiaan: kehitys, 
koulutus ja kaavoitus eli kolme kovaa K:ta. 
Näin todetaan 13.9.2016 julkistetussa Kun-
nat tekojen paikkana -selvityksessä, jonka 
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI 
on tehnyt valtiovarainministeriön tilauk-
sesta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään 
Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen 
työryhmän työssä.

Selvitys liittyy hallitusohjelman Tule-
vaisuuden kunta -reformin toteutukseen. 
Selvityksen tulokset perustuvat jokaiselle 
Suomen luottamushenkilölle ja kuntien 
johtohenkilölle tehtyyn kyselyyn, haastatte-
luihin ja fokusryhmäkeskusteluihin. Kyselyyn 
vastasi 3 505 henkilöä.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä 
Suomi palveluistuu. Myös hallinto muuttuu 
kansalaisten palveluksi. Julkiset palvelut 
sekä muuttuvat että mukautuvat aina 
käyttäjien tarpeen mukaan. Palveluja myös 
kehitetään yhä vuorovaikutteisimmin.  Kun-
tien kehittäminen ja päätöksenteko tulevat 
perustumaan enemmän aktiiviseen vuoro-
puheluun päättäjien, asiantuntijoiden ja 
kansalaisten välillä.

PAIKKATIETOKESKUS TUTKII 
DRONEVALLANKUMOUSTA
Pieniin miehittämättömiin ilma-aluksiin 
perustuvat kaukokartoitusmarkkinat ovat 
kasvaneet kiihtyvällä vauhdilla viime vuo-
sina. Dronet ovat lyhyessä ajassa löytäneet 
tiensä niin ammattilaisten kuin tavallisten 
kuluttajienkin käsiin. 

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-
kuksessa dronejen sensoritekniikkaa ja kau-


