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UUSIA SÄÄNNÖKSIÄ
– Laki tuomioistuinten ja eräiden

oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain 3 ja 11 §:n
muuttamisesta (974/2001). Laki
tuli voimaan 1.1.2002.
Esim. KKO:n ratkaisu muussa
kuin rikosasiassa maksaa 170
euroa ja maaoikeuden tuomio
135 euroa. Uusi muutos 3, 6 ja
10 §:ään (1546/2001); voimaan
1.3.2002.

– Maa- ja metsätalousministeriön
asetus maanmittauslaitoksen
maksuista (959/2001).
Asetus on voimassa 1.1.2002–
31.12.2003. Asetuksessa erotel-
laan maksuttomat julkisoikeu-
delliset suoritteet, maksulliset
julkisoikeudelliset suoritteet
sekä liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet. Esim. kiinteistön
nimen tai laadun muuttaminen maksaa 67
euroa. Kauppahintatieto on 0,50 euroa/luo-
vutus.

– Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Tiehallinnon maksuista (953/2001).
Voimassa 1.1.2002–31.12.2003. Esim. liit-
tymälupa maksaa 88 tai 175 euroa.

– Laki kalastuslain muuttamisesta (1001/
2001).
Laki tuli voimaan 1.1.2002. Kalastuksen-
hoitomaksu on pääsääntöisesti 15 euroa
kalenterivuodelta 88 §:n mukaan. Samassa
lainkohdassa on määritelty onkiminen ja
pilkkiminen. Viehekalastusmaksu on pää-
säännön mukaan 27 euroa kalenterivuo-
delta. (Ks. myös MMM:n asetus kalatalout-
ta koskevista rekistereistä annetun MMM:n
päätöksen rekisteriin merkittäviä kalastajia
koskevan 12 §:n muuttamisesta (1309/
2001).)

– Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupa-
maksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muutta-
misesta (1002/2001).
Valtioneuvosto vahvistaa riistanhoitomak-
sun ja pyyntilupamaksun, edellisen ollessa
enintään 50 euroa ja jälkimmäisen enin-
tään 135 euroa 1.1.2002 alkaen.

– MMM:n asetus maa- ja metsätalousminis-
teriön maksullisista suoritteista (1188/
2001); voimassa 1.1.2002–31.12.2004.
Esim. perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukai-
nen lausunto velotaan käytetyn ajan mu-
kaan 34 euroa/tunti). Ks. myös maa- ja met-
sätalousministeriön asetus maa- ja metsä-
talousministeriön tietopalvelukeskuksen
maksullisista suoritteista (1291/2001), voi-
massa 1.1.2002–31.12.2004.

– Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suo-
ritteista perittävistä maksuista annetun
asetuksen muuttamisesta (1035/2001).
Voimaan 1.1.2002. Säädöksen 3 §:ssä on
säännökset käräjäoikeuden eri hakemusasi-
oista perimistä maksuista. Esim. lainhuuto
maksaa ”normaalitapauksessa” 50 euroa ja
kiinnitys 35 euroa. Lisäksi 4 §:n mukaan
haastemiehen suorittaman tiedoksiannon

Uusia säännöksiä on annettu vuoden vaih-
teessa muun muassa erilaisista viranomais-
ten maksuista, jotka ovat 1.1.2002 alkaen
euromääräisiä. Esim. kiinteistörekisterinottei-
den, lainhuutotodistusten ja rasitustodistus-
ten maksut on nyt annettu euroissa. Työmat-
kan kestoajasta riippuen päivärahojen enim-
mäismäärät ovat 13 euroa (osapäiväraha) ja
28 euroa (kokopäiväraha). Matkakustannus-
ten korvauksen enimmäismäärä on 38 sent-
tiä/km. Kiinteistötoimitusmaksulakia on muu-
tettu 1.1.2002 alkaen.

toimitusmaksu on 20 euroa ja 5 §:n mu-
kaan hovioikeuden hakemusasian ha-
kemusmaksu on 60 euroa. Todistusmak-
sut ovat 6 §:n mukaan mm. rasitustodis-
tuksesta 20 euroa ja lainhuutotodistuk-
sesta 10 euroa. Oikeaksi todistettu ote
tai jäljennös tuomioistuimen tuomiosta
tai arkistossa säilytettävästä asiakirjasta
on 2 euroa/sivu. Oikeaksi todistamaton
jäljennös tai ote maksaa ensimmäisen
sivun osalta 1 euron ja kultakin seuraa-
valta sivulta 50 senttiä jne. (7 §) Viiväs-
tysmaksu on 10 §:n mukaan 10 euroa/
suorite.

– Valtioneuvoston asetus kaupanvahvis-
taja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta
(1036/2001).
Asetus tuli voimaan 1.1.2002. Kaupan-
vahvistuksesta perittävä maksu on 70
euroa kaupalta tai muulta luovutuksel-
ta. Jäljennösmaksu on 2 euroa/sivu. Mak-
sut voidaan maksaa 28.2.2002 asti myös
markoilla, jolloin muuntokerroin on
5,94573, jolla euromäärä saadaan muu-
tettua markoiksi.

– Valtioneuvoston asetus päiväsakon ra-
hamäärästä annetun asetuksen muut-
tamisesta (1037/2001).
Voimaan 1.1.2002. Päiväsakon vähin ra-
hamäärä on 6 euroa. Mukana myös sään-
nökset peruskulutusvähennyksestä, ela-
tusvelvollisuuden huomioon ottamises-
ta, varallisuuden huomioon ottamises-
ta, senttimäärien pyöristyksestä sekä sa-
kon vähimmästä kokonaisrahamäärästä.
Viimeksi mainittu koskee vain ylinope-
ussakkoja, joille ylärajaa ei Suomen lain-
säädännössä ole asetettu. Ks. myös VN:n
asetus rikesakkorikkomuksista annetun
asetuksen muuttamisesta (1038/2002).
Ylinopeudesta rikesakkomäärät ovat 85
ja 115 euroa, jos suurin sallittu ajonope-
us on enintään 60 km/h ja muulloin
vastaavat määrät ovat 70 ja 100 euroa
(8 §). Kun ylinopeus on yli 20 km/h,
tulee sakko laskettavaksi asetuksen
1037/2001 mukaisten päiväsakkojen mu-
kaan.

– Liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetus tieliikenteen liikenne-
valoista (1012/2001), voimaan
1.1.2002.
Sisältää liikennevaloja koskevia
yleisiä säännöksiä mm. risteysten
ja rautatietasoylikäytävien osalta.
– Sisäasiainministeriön asetus
pysäköintivirhemaksusta (1086/
2001), voimaan 1.1.2002.
Pysäköintivirhemaksu on esim.
Helsingissä 40 euroa, Kauniaisissa
25 euroa, Mikkelissä 30 euroa sekä
Piikkiössä 10 euroa.
– Laki työsuojeluhenkilörekis-
teristä (1039/2001); voimaan 1.1.
2002.
Työnantajalla on velvollisuus il-
moittaa rekisteriä varten laissa sää-
dettyjä tietoja sosiaali- ja terveys-
ministeriölle.

– Arpajaislaki (1047/2001), voimaan 1.1.
2002.
Esim. tavara-arpajaisiin tarvitaan viran-
omaisen lupa, ks. 25 §.

– Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
(1051/2001), voimaan 1.1.2002.
RL 17:16a sisältää säännöksen arpajaisri-
koksesta, josta sanktiona voi olla sakkoa tai
enintään 6 kk vankeutta.

– Laki kuluttajasuojalain muuttamisesta
(1258/2001), voimaan 1.1.2002.
Kuluttajakauppaa koskevia virhe- ym. sään-
nöksiä 5. luvussa on muutettu. Samoin ta-
loelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa
koskevia säännöksiä 9. luvussa on täyden-
netty mm. takuuta koskevilta osin.

– Laki yleisistä teistä annetun lain muutta-
misesta annetun lain voimaantulosäännök-
sen muuttamisesta (1059/2001).
YlTL:n (342/1998) voimaantulosäännöksen
4 momenttia on muutettu 1.12.2001 alka-
en. Muutos koskee eräiden tiesuunnitelmi-
en voimassaoloajan jatkamista VN:n pää-
töksellä.

– Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
annetun VN:n asetuksen muuttamisesta
(1302/2001), voimaan 1.1.2002.
Muutos koskee yksityistien laskennallisia
kunnossapitokustannuksia sekä tiekuntien
valtion avustuksia.

– Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oi-
keuksien lunastuksesta annetun lain muut-
tamisesta (1433/2001); voimaan 1.2.2002.
Lunastuksen perusteella syntyneen erityi-
sen oikeuden tai rajoituksen muuttaminen,
lakkauttaminen tai siirtäminen voidaan
eräissä tapauksissa muuttaa maanmittaus-
toimiston päätöksellä. (72d §). Lisäksi sään-
nökset lunastuksen hakijan vaihtamisesta
(76 §) ja sekä eräiden ratkaisujen täytän-
töönpanosta ja täytäntöönpanon keskeyttä-
misestä tai kieltämisestä (88 §).

– Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun
lain muuttamisesta (1434/2001).
Laki tuli voimaan 1.1.2002. Muutoksessa
on säännöksiä mm. kiinteistötoimitusmak-
sun omakustannusarvosta sekä uudesta työ-
korvauksen määräytymistavasta, osamak-
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susta, ennakkomaksusta sekä väärin peri-
tystä kiinteistötoimitusmaksusta. Lisäksi
14 §:ssä on huomioon otettavia siirtymä-
säännöksiä lain voimaan tullessa kesken-
eräisten toimitusten osalta sekä lain voi-
maan tullessa lopetetun toimituksen osal-
ta. Ks. myös VN:n asetus kiinteistötoimi-
tusmaksusta 1560/2001 ja MMM:n asetus
kiinteistötoimitusmaksusta 1561/2001. Sis.
mm. lohkomisen kiiteistötoimitusmaksut.
Voimassa 1.1.2002–31.12.2004.

– VN:n asetus yleisestä oikeusavusta ja mak-
suttomasta oikeudenkäynnistä annetun
asetuksen muuttamisesta (1065/2001), voi-
maan 1.1.2002.
MOK -edun myöntämistä koskevia sään-
nöksiä on muutettu lähinnä euroon siirty-
misen johdosta. Ks. myös VN:n asetus ylei-
sen oikeusavun ja maksuttoman oikeuden-
käynnin palkkioperusteista annetun asetuk-
sen muuttamisesta (1066/2001), voimaan
1.1.2002. Esim. oikeudenkäyntiasiamiehen
(avustajan) palkkio avustamisesta asian
suullisessa käsittelyssä on 303 euroa, jos
käsittely kestää enintään 3 tuntia.

– VN:n asetus valtion varoista maksettavis-
ta todistelukustannuksista annetun asetuk-
sen muuttamisesta (1070/2001), voimaan
1.1.2002.
Korvausten maksamista koskevia säännök-
siä on muutettu.

– Laki tuomarien nimittämisestä annetun
lain muuttamisesta (1544/2001), voimaan
1.3.2002.
Laissa tarkoitettuna tuomarin virkana pi-
detään maaoikeutena toimivan käräjäoikeu-
den maaoikeusinsinöörin virkaa.

– Oikeusministeriön asetus OM:n ja eräiden
hallinnonalalla toimivien viranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista (1159/
2001), voimassa 1.1.2002–31.12.2003.
Säädös sisältää luettelot sekä julkisoikeu-
dellisista että liiketaloudellisista suoritteis-
ta ja näistä perittävistä maksuista. Esim.
luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantore-
kisteristä maksaa 0,29 euroa/kiinteistö.

– OM:n asetus julkisen notaarin suorittei-
den maksuista (1102/2001).
Voimassa vuoden 2002. Ei koske kaupan-
vahvistuksia (ks. 1036/2001 edellä).

– Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisteri-
karttaa koskevista suoritteista perittävis-
tä maksuista (1160/2001), voimassa
1.1.2002 – 31.12.2004.
Asetuksessa erotellaan maksulliset julkis-
oikeudelliset suoritteet (2 §), laajojen ja
massaluonteisten tietojen luovuttaminen (3
§) sekä liiketaloudellisin perustein hinnoi-
teltavat suoritteet (4 §). Esim. kiinteistöre-
kisteriote (3 §) maksaa 8,40 euroa.

– Valtiovarainministeriön asetus peruskoron
vahvistamisesta (1185/2001).
Asetus tuli voimaan 14.12.2001. Peruskor-
ko on 3,5 % / vuosi 1.1.2002–30.6.2002. Ks.
myös VM:n ilmoitus vahvistetusta viiteko-
rosta ja viivästyskorosta (1186/2001)
1.1.2002 alkaen. Korkolain 3 §:n 2 mom.
tarkoitettu ministeriön vahvistama viitekor-

ko on 4 % / v. ja korkolain 4 §:n 3 mom.
tarkoitettu viivästyskorko on 11 % vuo-
dessa.

– VN:n asetus metsäveroasetuksen muut-
tamisesta (995/2001), tuli voimaan
20.11.2001.
Sisältää mm. kunnittaiset metsäverolu-
vut, verokuutiometriin sisältyvät puu-
tavaralaji- ja hukkapuumäärät ja vero-
kuutiometrin raha-arvon laskennassa
käytettävät suhteelliset vähennykset.

– Verohallituksen päätös pellon keski-
määräisestä vuotuisesta tuotosta ja sa-
laojituslisästä (1078/2001); voimaan
1.1.2002.
Asetuksessa on vahvistettu kunnittain
pellon keskimääräinen vuotuinen tuot-
to. Jos maatalousmaa on salaojitettu, sen
arvoa korotetaan 290,46 eurolla/ha.

– Laki kiinteistöverolain 11 §:n muutta-
misesta (1266/2001), voimaan 1.1.2002.
Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-
teistöveroprosenttien suuruuden vuosit-
tain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Muutos liittyy kunnallisen veroäyrin kä-
sitteestä luopumiseen ja on siten luon-
teeltaan lainsäädäntötekninen.

– Laki yksityisyyden suojasta televiestin-
nässä ja teletoiminnan tietoturvasta an-
netun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
(1148/2001).
Laki tuli voimaan 1.2.2002. Lain 7 §:ssä
on säännös teleyrityksen palveluksessa
olevan tai olleen vaitiolovelvollisuudes-
ta mm. televiestien sisällöstä, viestien
tunnistamistiedoista tai matkaviestimi-
en sijaintitiedoista. Lain 18 §:n mukaan
teleyritys on velvollinen luovuttamaan
tietoja mm. poliisin hälytyskeskukselle
ja meripelastuskeskukselle.

– Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta
(1118/2001), voimaan 1.1.2002.
RL 38 luku sisältää säännökset tieto- ja
viestintärikoksista. Uusi RL 38:8a sisäl-
tää säännöksen suojauksen purkujärjes-
telmärikoksesta. Ks. myös eräiden suo-
jauksen purkujärjestelmien kieltämises-
tä annettu laki (1117/2001) 3 §. Suoja-
uksen purkujärjestelmällä tarkoitetaan
sellaista laitetta, tietokoneohjelmaa tai
muuta järjestelmää taikka järjestelmän
olennaista osaa, jonka tarkoituksena on
poistaa televerkon avulla tarjottavan pal-
velun erityisellä teknisellä järjestelmäl-
lä toteutettu suojaus.

– Radiolaki (1015/2001), voimaan 1.1.2002.
– Ympäristöministeriön asetus yleisim-

pien jätteiden ja ongelmajätteiden luet-
telosta (1129/2001), voimaan 1.1.2002.
Luettelo on annettu jätelain (1072/1993)
75 §:n 1 kohdan nojalla ja kumoaa YM:n
päätöksen 867/1996. Ks. myös VN:n ase-
tus jäteasetuksen liitteen 4 muuttami-
sesta (1128/2001), jossa esitetään omi-
naisuudet, joiden perusteella jätteet luo-
kitellaan ongelmajätteiksi ja ominai-
suuksien tulkinnassa sovellettavat raja-
arvot.

– YM:n asetus ympäristöministeriön maksul-
lisista suoritteista (1332/2001).
Maksut on jaoteltu omakustannusarvon
mukaan perittävien julkisoikeudellisten
suoritteiden maksuiksi, kiinteämaksuisiksi
julkisoikeudellisiksi suoritemaksuiksi ja lii-
ketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin
suoritteisiin.

– YM:n asetus alueellisten ympäristökeskus-
ten tehtävistä luonnonsuojelualueiden han-
kinnassa annetun ympäristöministeriön
päätöksen kumoamisesta (1063/2001).
Asetuksella on kumottu 1.1.2002 alkaen
YM:n asetus 298/1996.

– VN:n asetus oikeudesta luovuttaa valtion
maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuk-
sia annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
(1084/2001).
Säännöksen mukaan maaomaisuuden arvo
on suuri, jos ylittää 5 000 000 euroa ja vä-
häinen, jos käypä arvo jää alle 1 700 000
euroa.

– Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 8
§:n muuttamisesta (1292/2001), voimaan
1.1.2002.
Valtion liikelaitos saa ottaa lyhytaikaista
lainaa (tai lainaa takaisinmaksuajalla 12 kk)
enintään 336 400 000 euroa toimintaansa
varten. VN:n asetuksella säädetään asiasta
tarkemmin.

– Verohallituksen päätös verovapaista mat-
kakustannusten korvauksista vuonna 2002
(1261/2001), voimassa vuoden 2002.
Matkakustannusten ”peruskorvaus” on
enintään 38 senttiä/km, korvaus ”lisähen-
kilöstä” on 1 sentti/km. Osapäiväraha (yli
6 h) on verovapaa enintään 13 euroon saak-
ka ja kokopäiväraha (yli 10 h) 28 euroon
saakka. Ateriakorvauksesta (7 euroa tai 14
euroa) on säädetty 14 §:ssä.

– Laki perintökaaren muuttamisesta (1228/
2001) sekä laki avioliittolain muuttamises-
ta (1226/2001).
Eräitä avioliittoa ja perimystä koskevia kan-
sainvälisen yksityisoikeuden alaan kuulu-
via säännöksiä on uudistettu. Lisäksi mm.
uuden AL 6 §:n mukaan avioliittoon ei voi
mennä henkilö, jolla on rekisteröity pari-
suhde voimassa. Voimaan 1.3.2002.

– Osuuskuntalaki (1488/2001), joka voimaan-
panolain (1489/2001) nojalla tuli voimaan
1.1.2002.
Osuuskuntia koskevan lainsäädännön ko-
konaisuudistus. Muutoksia myös muuhun
yhteisölainsäädäntöön.

– Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttami-
sesta (1515/2001), voimaan 1.1.2002.
Varainsiirto veroa ei ole suoritettava, kun
kiinteistö esim. fuusion takia siirtyy toi-
mintaa jatkavalle yhteisölle. Muutos johtuu
uusista osuuspankkilaista (1504/2001) ja
säästöpankkilaista (1502/2001).


