
32 MAANKÄYTTÖ 3|2017

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

 Uudet säädökset koskevat YVA-lainsäädännön muutosta, rahanpesun estämistä ja jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla. Maanmittaus-
laitos on saanut uuden työjärjestyksen elokuun alussa 2017. Tenojoen kalastusta on järjestelty uudelleen Norjan kanssa allekirjoitetussa 
kalastussäännössä sovitulla tavalla. Syksyllä mahdollisesti ovat menossa eduskuntaan kolmiulotteista kiinteistöä koskeva lakipaketti, 
uusi yksityistielaki, laki avaruustoiminnasta sekä maantielain muutos. Kiinteistönmuodostamislain muuttamista paremmin vastaamaan 
digitalisaation, ketterän ja sujuvan prosessin haasteisiin aletaan suunnitella vuodeksi 2019.

• Maanmittauslaitoksen työjärjestys 
(501/2017).

 Voimaan 1.8.2017. Työjärjestystä on 
muutettu muun muassa yleishallinnon 
organisoinnin muuttamisen takia. 
Työjärjestyksen antaminen perustuu 
Maanmittauslaitoksesta annettuun 
lakiin (900/2013).

• Laki ympäristönsuojelulain muutta-
misesta (19/2017). 

 Voimaan 3.4.2017. Muutoksella ympäris-
tönsuojelulain haja-asutuksen talousjä-
tevesien kiinteistökohtaista käsittelyä 
koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan 
ja selkeytetään eräiltä osin. Muutokset 
koskevat ennen vuotta 2004 voimassa 
olleisiin rakentamisajankohdan mu-
kaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn 
rakennuslupaan perustuvia jätevesien 
käsittelyjärjestelmiä koskevaa sääntelyä. 
(Ks. tarkemmin HE 128/2016 vp.) Lisäksi 
laki ympäristönsuojelulain muuttamises-
ta (437/2017) tuli voimaan 1.9.2017. Ks. 
myös säädös 215/2017 ja valtioneuvos-
ton asetus talousjätevesien käsittelystä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(157/2017), voimaan 3.4.2017

• Laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (252/2017).

 Voimaan 16.5.2017. Säädetty uusi laki 
ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä korvaa aikaisemmin voimassa 
olleen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain. Samassa 
yhteydessä muutettiin 15 muuta lakia. 
Lakien tarkoituksena on panna täytän-
töön tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin muutos 
sekä sujuvoittaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ja eräitä muita 
ympäristöllisiä menettelyjä. (Ks. HE 
259/2016 vp.)

 Lain johdosta on tehty mm. seuraavat 
lainmuutokset:
– Laki maankäyttö- ja rakennuslain 

muuttamisesta (254/2017)
– Laki luonnonsuojelulain 65 §:n muut-

tamisesta (255/2017)
– Laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 

§:n muuttamisesta (256/2017)
– Lak i  ves i la in  muuttamisesta 

(257/2017)
– Laki maa-aineslain muuttamisesta 

(258/2017)
– Laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muutta-

misesta (259/2017)
– Laki maantielain 18 ja 29 §:n muutta-

misesta (261/2017)
– Laki ratalain 11 ja 24 §:n muuttami-

sesta (262/2017)
– Laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta 

(263/2017)
– Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain muuttamisesta (264/2017).

• Valtioneuvoston asetus ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017). Voimaan 16.5.2017.

• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen muuttamisesta 
(278/2017). 

 Voimaan 16.5.2017. Molemmat liittyivät 
em. YVA -lainsäädännön muuttamiseen.

• Laki tilusten rauhoittamisesta koti-
eläinten vahingonteolta annetun lain 
kumoamisesta (376/2017).

 Voimaan 1.7.2017. Kumotussa säädökses-
sä oli säädetty mm. aitausvelvollisuudesta.

• Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja 
pinta-alaperusteisten Euroopan unio-
nin rahoittamien tukien valvonnasta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
7 §:n muuttamisesta (399/2017). 

 Koskee mm. tukikelvottomia pinta-aloja. 
Tuli voimaan 27.6.2017.

• Laki kalastuksesta Tenojoen vesistös-
sä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja 
soveltamisesta (176/2017).

 Voimaan VN:n asetuksen 195/2017 no-
jalla 1.5.2017. Muun ohella laki 501/1991 
Tenojoen kalakorvauksista vuodelta 
1991 kumottiin (So. laki Tenojoen ka-
lastussääntöä koskevan sopimuksen ja 
kalastussäännön eräiden määräysten ai-
heuttamien menetysten korvaamisesta, 
501/1991).

• Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 
Tenojoen vesistössä Norjan kanssa 
tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta 
(195/2017). 

 Voimaan 1.5.2017. Ks. myös 297/2017.
• Laki kalastuslain muuttamisesta 

(177/2017). 
 Voimaan em. VN:n asetuksen (196/2017) 

nojalla 1.5.2017.
• Maa- ja metsätalousministeriön ase-

tus kalastuksesta Tenojoen vesistössä 
Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen 
perustuvista kalastusluvista vuonna 
2017 (243/2017). 

 Voimassa 10.5.2017–31.12.2017. 
• Valtioneuvoston asetus Tornion 

joen kalastusalueella sovellettavista 
kansallisista kalastusmääräyksistä 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
1 ja 4 §:n muuttamisesta (237/2017). 

 Voimaan 29.4.2017. Ks. myös valtioneu-
voston asetus Suomen ja Ruotsin välillä 
tehdyn rajajokisopimuksen kalastus-
säännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta (251/2017), 
voimaan 15.5.2017).
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• Laki kaivoslain muuttamisesta 
(307/2017). 

 Voimaan 1.6.2017. Muutoksia tulee 
mm. Maanmittauslaitoksen ilmoitus-
velvollisuuteen kaivosviranomaiselle 
kaivostoimituksen merkitsemistä kiin-
teistötietojärjestelmään. (uusi 93 §) 
Kaivoslakia on lisäksi muutettu eräiden 
malminetsintää ja kaivostoimintaa kos-
kevien säännösten osalta. Muutoksia on 
tehty kaivosturvallisuuslupaa koskeviin 
säännöksiin, kaivoslain mukaisten lupien 
raukeamismenettelyyn ja kaivoskartto-
jen toimittamisvelvoitteeseen. Kaivos-
viranomaiselle tulee nykyistä laajempia 
valtuuksia tarveharkintaan tietyissä 
kaivoslain mukaisissa menettelyissä. Ks. 
tarkemmin HE 10/2017 vp.

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (230/2017). 

 Voimaan 1.5.2017. Muutoksilla toteu-
tetaan hallitusohjelman kaavoituksen 
ja rakentamisen lupien sujuvoittamista 
koskevia toimenpiteitä. Tavoitteena 
on vähentää kaavoitukseen ja raken-
tamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä ra-
kentamismahdollisuuksia sekä edistää 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
ja toimivan kilpailun kehittymistä. Ks. HE 
251/2016 vp.)

• Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017). 

 Voimaan 1.1.2018.
• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen muuttamisesta 
(298/2017). 

 Voimaan 1.6.2017. Ks. myös valtioneu-
voston asetus maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen muuttamisesta (145/2017), 
voimaan 10.3.2017.

• Laki Hossan kansallispuistosta 
(296/2017), voimaan 17.6.2017.

• Laki julkisen hallinnon yhteispalve-
lusta annetun lain (223/2007) muut-
tamisesta (247/2017). 

 Voimaan 1.6.2017 Tavoitteena on edis-
tää julkisen hallinnon viranomaisten 
asiakaspalvelun saatavuutta yhden-
vertaisesti koko maassa sekä parantaa 
viranomaisten toiminnan tehokkuutta. 
Lailla pyritään tukemaan digitalisaatio-
kehitystä ja mahdollistamaan riittävän 
asiointipisteverkon kustannustehokas 
ylläpitäminen luomalla puitteet valtion 
ja kuntien asiakaspalvelutehtävien 
hoitamiseksi yhteispalveluna. Erityisesti 
yhteispalvelujärjestelmään tehdyillä 

muutoksilla voidaan osaltaan turvata 
niiden henkilöiden asiointitarpeet, jotka 
eivät osaa tai joilla ei ole teknisiä mahdol-
lisuuksia hoitaa asiointiaan yksinomaan 
esim. ns. KaPA-laissa, 571/2016, tarkoi-
tettujen sähköisten palveluiden avulla.

• Laki osakeyhtiölain muuttamisesta 
(349/2017) ja laki osuuskuntalain 
muuttamisesta (357/2017). 

 Voimaan 21.6.2017. (Sanotut lait sekä 
eräät muut samalla kertaa muutetut 
tässä yksilöimättömät lait liittyvät hal-
lituksen esitykseen eduskunnalle laiksi 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-
minnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi). Taustalla on EU:n ns. arvopape-
rikeskusasetus. 

• Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja 
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 
annetun lain 21 §:n muuttamisesta 
(67/2017). 

 Voimaan 1.4.2017. Muutos koskee 
muutoksenhakua aluehallintoviraston 
päätökseen. Samalla on muutettu laa-
jemminkin eri lakeja vastaavilta osin. Ks. 
tarkemmin HE 28/2016 vp. Ks. myös laki 
465/2017 jäljempänä.

• Laki kaupparekisterilain muuttami-
sesta (306/2017 ja 447/2017). 

 Pääosin voimaan 3.7.2017. Koskee lakia 
rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämisestä, laiksi rahanpesun 
selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi. Ks. mm. myös laki kiin-
teistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuo-
neiston välitysliikkeistä annetun lain 
muuttamisesta (465/2017) Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi kauppare-
kisterilakia. Esityksen tarkoituksena on 
panna täytäntöön keskus-, kauppa- ja 
yhtiörekistereiden yhteen liittämistä 
sääntelevä Euroopan neuvoston ja 
parlamentin direktiivi. Lakiehdotuksen 
mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen 
olisi poistettava rekisteristä ulkomaisten 
elinkeinonharjoittajien Suomeen rekis-
teröity sivuliike, kun yhtiö on purettu tai 
poistettu rekisteristä sen rekisteröinti-
valtiossa. Patentti- ja rekisterihallitus oli-
si velvollinen osallistumaan direktiivissä 
säädettyyn tietojenvaihtoon. Lisäksi 
lakiin lisättäisiin säännökset tiedon-
vaihdosta rajat ylittäviä sulautumisia ja 
jakautumisia koskevissa tilanteissa. (Ks. 
HE 14/2017 vp.)

• Laki konkurssilain muuttamisesta 
(364/2017) ja Laki yrityksen sanee-

rauksesta annetun lain muuttamises-
ta (365/2017). 

 Lait tulevat voimaan 26.6.2017. Lakien 
tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntö 
yhteensopivaksi Euroopan unionin 
uudelleen laaditun maksukyvyttömyys-
asetuksen kanssa.

• Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n 
muuttamisesta (207/2017) ym. 

 On poistettu eräitä virkamiehen lo-
mauttamiseen ja irtisanomiseen liitty-
viä työantajan ilmoitusvelvollisuuksia 
1.5.2017 lukien. Ks. myös kuntia koskeva 
206/2017.

• Valtiovarainministeriön asetus perus-
koron vahvistamisesta (339/2017). 

 Voimaan 15.6.2017. Peruskorko on 0,00 
prosenttia vuodessa 1.7.2017 lukien 
vuoden 2017 joulukuun loppuun. 

• Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 
ja viivästyskoroista (416/2017). 

 Voimassa 1.7.2017–31.12.2017. Kor-
kolain 12 §:ssä tarkoitettu Euroopan 
keskuspankin viimeisimpään perusra-
hoitusoperaatioon perustuva viitekorko 
on 0,0 prosenttia ja 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 vuodes-
sa.

• Oikeusministeriön asetus käräjäoi-
keuksien kanslioiden ja istuntopaik-
kojen sijainnista (81/2017). 

 Voimaan 1.2.2018. (Käräjäoikeuksia kos-
kien on jo prosessissa ja siten mahdolli-
nen edelliseen jo toteutuvaan liittymä-
tön jatkouudistus, jossa käräjäoikeuksien 
määrää edelleen pyritään vähentämään, 
esim. mahdollisesti Espoon ja Länsi-
Uudenmaan KäO:t yhdistämällä ym.)

• Valtiovarainministeriön päätös kun-
nan osan siirtämisestä Oulun kaupun-
gista Iin kuntaan (212/2017). 

 Voimaan 1.1.2018. Oulun kunnasta siir-
retään Iin kuntaan päätöksessä mainitut 
kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut 
kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyk-
siköt ja rekisteriyksiköiden osat.

• Valtioneuvoston päätös kunnan osan 
siirtämisestä Sipoon kunnasta Van-
taan kaupunkiin (407/2017). 

 Voimaan 1.1.2018. Sipoon kunnasta 
siirretään Vantaan kaupunkiin kiinteistö 
753-431-1-27.


