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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Tietoyhteiskuntakaari on nyt julkaistu Suomen säädöskokoelmassa nrolla 917/2014. Valtiota vastaan tehtyjen vahingonkorvaus-

vaatimusten käsittelyä ollaan keskittämässä Valtiokonttorille. Maanmittauslaitoksen toiminnasta tehtyjen vahingonkorvausvaa-

timusten käsittely on pysytetty Maanmittauslaitoksella, jolloin eräänä edellytyksenä on oikeusopillisen tutkinnon suorittaneiden 

henkilöiden toimiminen asioiden käsittelijöinä. Uusi kalastuslaki on edennyt eduskuntaan.

• Valtioneuvoston asetus rajavyöhyk
keestä ja rajavyöhykkeen takarajas
ta annetun valtioneuvoston asetuk
sen 3 §:n muuttamisesta (773/2014).

 Voimaan 1.10.2014
• Laki Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Oy nimisestä osakeyhtiöstä 
(761/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Suomen suurin 
tutkimuslaitos muutetaan osakeyhtiö-
muotoon.

• Laki Teknologian tutkimuskeskus 
VTT:n ja Mittatekniikan keskuk
sen muuttamisesta osakeyhtiöksi 
(762/2014).

 Voimaan 1.1.2015
• Laki mittayksiköistä ja mittanor

maalijärjestelmästä annetun lain 
muuttamisesta (765/2014).

 Voimaan 1.1.2015. Koskee vuodenvaih-
teessa osakeyhtiöksi muuttuvan VTT:n 
tehtäviä.

• Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 11 §:n 
muuttamisesta (825/2014). 

 Voimaan 1.12.2014 ] liittyy esitutkintalain 
muuttamista koskevaan lakiin ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.

• Valtioneuvoston asetus Kartoitus ja 
paikkatietojärjestelmän kehittä
misen yhteistyöstä Laosin kanssa 
tehdyn sopimuksen voimaansaat
tamisesta (836/2014).

 Voimaan 26.10.2014.

• Laki Euroopan unionin yhteistä 
etua koskevien energiahankkei
den lupamenettelystä (684/2014)). 

 Voimaan 1.9.2014; Lain tavoitteena on 
nimetä Euroopan unionin energiainf-
rastruktuuriasetuksen tarkoittama kan-
sallinen toimivaltainen viranomainen ja 
saattaa voimaan asetuksen mukaisten 
lupamenettelyjen edellyttämät lainsää-
dännön muutokset. Lakipaketti sisältää 
lisäksi mm. lain vesilain 11 luvun 1 §:n 
muuttamisesta (688/2014), voimaan 
1.9.201; lain maankäyttö ja raken
nuslain muuttamisesta (689/2014), 
voimaan 1.9.2014; sekä lain kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta (691/2014), voimaan 
1.9.2014. 

• Valtioneuvoston asetus Maanmit
tauslaitoksesta annetun valtioneu
voston asetuksen muuttamisesta 
(662/2014).

 Voimaan 1.1.2015. Asetus sisältää muun 
ohella säännökset Maanmittauslaitoksen 
paikkatietokeskuksen professorin arvoni-
mestä sekä nimittämismenettelystä.

• Valtioneuvoston asetus luonnonva
rakeskuksesta (715/2014).

 Voimaan 1.1.2015. Asetus liittyy vuonna 
2015 voimaan tulevan Luonnonvarakes-
kusta koskevan lainsäädännön täytän-
töön, jolloin Metsäntutkimuslaitos, MTT, 
ja RKTL liitetään yhteen (561/2014).

• Valtiovarainministeriön asetus 
maistraattien sijaintipaikoista ja 
yksiköistä (595/2014).

 Voimaan 1.1.2015 (1 §:n 9 momentti kos-
kien Itä-Suomea tulee kuitenkin voimaan 
vasta 1.6.2015)

• Valtioneuvoston asetus kansain
välisten vesistöjen muuhun kuin 
liikennekäyttöön sovellettavista 
säännöistä tehdyn yleissopimuksen 

voimaansaattamisesta (655/2014).
 Voimaan 17.8.2014. New Yorkissa tehty 

sopimus 21.5.1997 säädettiin tukemaan 
voimaan. Sopimus on Suomen sopimus-
sarjassa nro 73/2014. 

• Laki vuorotteluvapaalain muuttami
sesta (659/2014).

 Voimaan 1.9.2014. Vuorotteluvapaata 
koskevaa sääntelyä on uudistettu. 

• Laki EteläKonneveden kansallis
puistosta (661/2014).

 Voimaan 1.9.2014. Noin 1544 hehtaaria 
maata on rauhoitettu Konnevedellä ja 
Rautalammella. 

• Maa ja metsätalousministeriön 
asetus metsänkäyttöilmoituksesta 
annetun maa ja metsätalousminis
teriön asetuksen 1 §:n muuttamises
ta (663/2014).

 Voimaan 1.9.2014. Koskee kiinteistötun-
nuksia ja sijaintikuntaa. Ks lait 1134/2013 
ja 1135/2013 kiinteistötunnusuudistuk-
sesta.

• Laki vesihuoltolain muuttamisesta 
(681/2014).

 Voimaan 1.9.2014. Lain 20 d § tulee 
voimaan 1.1.2016. Lakimuutoksen ta-
voitteena on varmistaa turvallisten ja 
kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen 
saatavuus sekä parantaa hulevesien 
hallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden 
lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen 
määrän kasvaessa yhdyskunnissa. 
Tähän liittyy myös laki maankäyttö 
ja rakennuslain muuttamisesta 
(682/2014), voimaan 1.9.2014

• Valtioneuvoston asetus ympäristön
suojelusta (713/2014).

 Voimaan 10.9.2014. Liittyy uuteen ym-
päristönsuojelulakiin, 527/2014.

• Laki rajavartiolain muuttamisesta 
(749/2014).

 Voimaan 1.10.2014. Merkittävä rajavar-
tiota koskevan lainsäädännön uudistus. 


