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UUSIA SÄÄdöKSIÄ
Vuonna 2009 julkaistiin säädöskokoelmassa yhteensä 1 853 lakia ja asetusta ynnä muuta säädöstä. 

Säädösten suuri lukumäärä liittyi ennen muuta vuoden 2010 alun uudistuksiin valtiohallinnossa. Mer

kittäviä muutoksia olivat kirjaamisasioiden siirron sekä käräjäoikeusuudistuksen ohella uusien paikal

lishallinnon virastojen, aluehallintovirasto (AVI) ja elinkeino, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY) 

muodostamiset. Läänit, lääninhallitukset ja maaherrat jäivät historiaan. Tiehallinto, Merenkulkuhallinto, 

Ilmailuhallinto, Rautatiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus järjesteltiin Liikennevirastoksi ja Liikenteen 

turvallisuusvirastoksi. Hallituksen esitys HE 265/2009 eduskunnalle kiinteistönmuodostamislain ja 

eräiden muiden lakien muuttamiseksi on maa ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä.

– Laki kiinteistönmuodostamislain 

72 ja 205 §:n muuttamisesta 

(1476/2009).
 Tuli voimaan 1.1.2010. Lainmuutos 

liittyi AVI:en ja ELY:jen perustamiseen. 
KML 72 §:ssä tarkoitettu viranomainen 
on ELY. Kiinteistötoimituksessa talle
tettavaksi määrätty korvaus talletetaan 
sulkutilille AVI:oon.

– Laki kiinteistönmuodostamis

lain 241 a §:n muuttamisesta 

(1757/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja liittyi käräjä
oikeusuudistukseen. Maaoikeuksien 
nimien muutokset vahvistuivat. Vain 
Vantaan ja Oulun käräjäoikeudet py
syttivät entiset nimensä, kun muista 
kuudesta tuli maakunnallisia. Valtio
neuvoston asetus käräjäoikeuksien 
tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltä
viksi säädetyissä asioissa (1775/2009) 
tuli samalla voimaan. Tuomiopiireissä 
tapahtui vähäisiä muutoksia Turun 
seudulla VarsinaisSuomen ja Vantaan 
käräjäoikeuksien välillä. Maakaaren 
muutoksen (572/2009) mukaan myös 
kirjaamisasioiden valitusviranomainen 
on maaoikeus.

– Laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunastuk

sesta annetun lain muuttamisesta 

(1394/2009).
 Tuli voimaan 1.1.2010. Lunastuskor

vaus talletetaan aluehallintovirastoon, 
joka myös antaa 84 §:n mukaan tutki
musluvan. Poliisin virkaapua koskeva 
säännös on 101 §:ssä.

– Laki yksityisistä teistä annetun 

lain muuttamisesta (1290/2009).

 Tuli voimaan 2010 alusta. VNa yksi
tyisistä teistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta (1245/2009) 
koskee muun ohella ELY:lle siirtynei
tä yksityisteiden valtionavustuksiin 
liittyviä tehtäviä sekä eräitä Liikenne
virastolle tulleita muita tehtäviä.

– Kuntajakolaki (1698/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Kiinteistötoimi
tuksen yhteydessä tapahtuvan hallin
nollisen jaotuksen muuttamismenet
telyä kevennettiin, kun kameraalinen 
jaotus muuttuu. Kuntien välinen rajan
käynti on edelleen maanmittaustoimis
ton (kiinteistörekisteriviranomaisen) 
toimitettava. Valitusasioita edelleen 
pyrittiin keskittämään kiinteistörekis
teriä koskevissa asioissa maaoikeuksiin 
(hallintooikeuksien asemesta). Val
tioneuvoston päätös kuntajaon muut
tamisesta Lappeenrannan ja Imatran 
kaupunkien välillä (1089/2009) tulee 
voimaan 1.1.2011. Puolestaan valtio
neuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja 
rajavyöhykkeen takarajasta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muut
tamisesta (1349/2009) tuli voimaan 
2010 alusta.

– Laki kiinteistötoimitusmaksus

ta annetun lain muuttamisesta 

(960/2009). 

 Voimaan 1.1.2010. Perintäkulujen 
korvaamisessa noudatetaan saatavien 
perinnästä annettua lakia (513/1999).

– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus maa ja metsätalousminis

teriön maksullisista suoritteista 

(1196/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 sekä on voimas
sa 31.12.2012 saakka. Esim. yhteismet
sälain 33 §:ssä (109/2003) tarkoitetun 
luvan hinta on 385 euroa.

– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus maanmittauslaitoksen 

maksuista vuosina 2010 ja 2011 

(966/2009).

 Sisältää perusteet sekä eräille julkisoi
keudellisten suoritteiden hinnoille että 
liiketaloudellisin perustein hinnoitel
taville tuotteille. Asetus tuli voimaan 
2010 alusta. Asetusta on muutettu 
lisäämällä 2 §:ään 4 momentti uudella 
asetuksella 26/2010, joka tuli voimaan 

1.2.2010.
– Valtioneuvoston asetus maa 

ja metsätalousministeriöstä 

 annetun valtioneuvoston ase

tuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

(1288/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Valtioneuvos
ton asetus 905/2009 valtioneuvoston 
ohjesäännön muuttamisesta on annettu 
aikaisemmin, jolloin MMM:n toimi
alaan on luettu kiinteistöjen kirjaamis
asiat.

– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus kiinteistöjen kirjaamisasi

oiden maksuista sekä kaupanvah

vistuksesta perittävistä maksuista 

ja korvauksista vuonna 2010 

(827/ 2009). 

 Voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 
31.12.2010 saakka. Suoritteesta, jonka 
maksu on määrätty ennen tämän ase
tuksen voimaantuloa, peritään maksu 
tämän asetuksen voimaan tullessa voi
massa olleiden säännösten mukaisesti. 
Valtioneuvoston asetuksella tuomio
istuinten ja eräiden oikeushallintovi
ranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta (1229/2009) 
on vastaavat OM:n maksusäännökset 
muutettu. Asetuksella 26/2010 on sään
nelty kaupanvahvistajamääräyksen hin
naksi 79 euroa. VNa 1229/2009 sisältää 
MMM:n asetuksesta 827/2009 johtuvat 
muutokset kirjaamismaksuihin.

– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus metsäkeskusten ja Metsä

talouden kehittämiskeskus Tapion 

suoritteiden maksullisuudesta 

(1057/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 
31.12.2011 saakka. Asetuksessa on 
muun ohella luettelot metsäkeskusten 
maksuttomista ja kiinteähintaisista 
julkisoikeudellisista suoritteista sekä 
jälkimmäisten maksujen määristä.
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– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus kiinteistötietojärjestelmän 

suoritteista ja tietopalvelusta pe

rittävistä maksuista (1063/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 
31.12.2011 saakka. Maa ja metsäta
lousministeriön asetus kiinteistötie
tojärjestelmän tulojen jakamisesta 
(1064/2009) on vastaavasti voimassa.

– Maa ja metsätalousministeriön 

asetus maaseutuelinkeinojen vali

tuslautakunnan suoritteista perit

tävistä maksuista (1269/2009) .

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 
31.12.2012 saakka.

– Valtioneuvoston asetus kiinteis

tönmuodostamisasetuksen 103 

§:n muuttamisesta (866/2009) 

sekä valtioneuvoston asetus 

maanmittauslaitoksesta annetun 

asetuksen 19 §:n muuttamisesta 

(867/2009) liittyvät lainhuuto ja 

kiinnitysasioiden (kiinteistöjen 

kirjaamisasioiden) siirtymiseen 

käräjäoikeuksista maanmittauslai

tokseen. 
 KMA 103 §:n mukaan ilmoitukset 

omistusoikeusriidasta kiinteistötoimi
tuksen yhteydessä tehdään maanmit
tauslaitoksen keskushallinnolle sekä 
kirjaamisviranomaiseen. Asetuksen 
867/2009 §:n 19 nojalla maanmittaus
laitoksen työntekijä ei enää voi toimia 
asiamiehenä kirjaamisasiassa.

– Valtioneuvoston asetus paikka

tietoinfrastruktuurista annetun 

asetuksen 1 §:n muuttamisesta 

(1282/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Säädöksellä on 
muutettu VNa 725/2009:sta AVI:en, 
ELY:jen, Liikenteen turvallisuusviras
ton ja Liikenneviraston perustamisen 
vuoksi.

– Laki aluehallintovirastoista 

(896/2009, ks. myös 905/2009). 

 Laki tuli voimaan 1.1.2010 valtion 
aluehallinnon uudistamista koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta anne
tun lain (903/2009) nojalla. Samalla 
tuli voimaan valtioneuvoston asetus 
aluehallintovirastoista (906/2009). 
Ympäristöministeriön asetus ympäris
tölupavastuualueiden sijoittumisesta 
aluehallintovirastoihin ja niiden toi
mialueiden laajentamisesta (984/2009) 
tuli myös voimaan 1.1.2010. Lisäksi 
on annettu laki 898/2009 koskien 
ympäristönsuojelu ja vesiasioiden 
käsittelyä AVI:ssa, joka on lupavi

ranomainen. Edelleen laki vesilain 
muuttamisesta (1391/2009) on tullut 
voimaan 1.1.2010. Laki vesien hoidon 
järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta (1833/2009) tuli voi
maan 15.1.2010.

– Laki elinkeino, liikenne ja ympä

ristökeskuksista (897/2009). 

 Laki tuli voimaan 1.1.2010 valtion 
aluehallinnon uudistamista koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta anne
tun lain (903/2009) nojalla. Valtioneu
voston asetus elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskuksista (910/2009) tuli 
samoin voimaan 1.1.2010. ELY:lle kuu
luvat valtionhallinnon toimeenpano ja 
kehittämistehtävät.

– Laki Suomen ympäristökeskukses

ta (1069/2009). 

 Voimaan 1.1.2010 samalla kuin valtio
neuvoston asetus Suomen ympäristö
keskuksesta (1828/2009) tuli voimaan. 
VNa 1828/2009:n mukaan Suomen 
ympäristökeskus (Syke) kuuluu ym
päristöministeriön toimialaan.

– Laki Liikennevirastosta 

(862/2009). 
 Voimaan 1.1.2010. Samaan aikaan 

on tullut voimaan uusi ilmailulaki 
(1194/2009), jossa on yhteensä 188 
§:ää. Liikennevirasto vastaa liikenteen 
palvelutason ylläpidosta ja kehittämi
sestä valtion hallinnoimilla liikenne
väylillä. Lailla 862/2009 on kumottu 
Tiehallintoa (568/2000), Merenkulku
laitosta (939/2003) ja Ratahallintokes
kusta (1095/2005) koskeneet lait. VNa 
Liikennevirastosta on annettu nrolla 
862/2009.

– Laki Liikenteen turvallisuusviras

tosta (863/2009).

  Tuli voimaan 2010 alusta. Samalla on 
annettu VNa 865/2009. Virasto vas
taa liikennejärjestelmän sääntely ja 
valvontatehtävistä, edistää liikenteen 
turvallisuutta ja kestävää kehitystä 
ja tuottaa viranomaispalveluja. Lain 
863/2009 nojalla on kumottu lait Ajo
neuvohallintokeskuksesta (1592/1995), 
Rautatievirastosta ((1094/2005) ja 
Ilmailuhallinnosta (1247/2005).

– Laki pienten erillisten alueiden 

siirtämisestä kunnasta toiseen 

kuntaan annetun lain 5 §:n muut

tamisesta (1437/2009). 

 Tämän ns. enklaavilain muutos tuli 
voimaan 1.1.2010.

– Laki maantielain muuttamisesta 

(1242/2009).

 On tullut voimaan 1.1.2010 ja sisältää 
muutoksia AVI:en ja ELY:jen sekä Lii
kenneviraston ja Liikenteen Turvalli
suusviraston perustamisten johdosta. 
Lisäksi maantietoimituksessa voidaan 
virheen oikaisu tehdä KML 22 luvun 
säännösten mukaisesti. Ks. myös 
valtioneuvoston asetus maanteistä 
annetun valtioneuvoston asetuksen 2 
ja 5 §:n muuttamisesta (1246/2009).

– Laki ratalain muuttamisesta 

(1243/2009).

 Sisältää muun ohella muutetun 43 
§:n koskien ratatoimitusta. Asia, me
nettely tai kirjoitusvirheen oikaisuun 
sovelletaan KML:n 22 luvun säännös
töä. Esimerkiksi rautatietasoylikäytä
vän poistamisesta päättää Liikenteen 
turvallisuusvirasto ja puolestaan 
entisen Ratahallintokeskuksen useista 
tehtävistä vastaa Liikennevirasto. Val
tioneuvoston asetus radoista annetun 
valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n 
muuttamisesta (1247/2009) Molem
mat säädökset ovat tulleet voimaan 
1.1.2010.

– Laki muinaismuistolain muuttami

sesta (1443/2009).

 Voimaan 1.1.2010. ELY vahvistaa mui
naismuistoalueen rajat. Talletusviran
omaisena korvausten osalta on AVI.

– Laki rajakuntien tilusjärjeste

lylain 41 §:n muuttamisesta 
(1457/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Koskee AVI:n teh
täviä.

– Laki kiinteistöjen kauppahinta

rekisteristä annetun lain 4 §:n 

muuttamisesta (1461/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Koskee ELY:ä 
ja kaupanvahvistajaa.

– Laki yhteisaluelain 33 §:n muutta

misesta (1465/2009).

 Voimaan 1.1.2010, Tiedot AVI:oon 
osakaskunnasta ja sen toimielimestä.

– Laki yhteismetsälain 37 §:n muut

tamisesta (1491/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Talletusviranomai
sena on AVI.

– Laki ulkoilulain muuttamisesta 

(1572/2009).

 Voimaan 1.1.2010. ELY vahvistaa ul
koilureittisuunnitelman.

– Laki maaaineslain muuttamisesta 

(1577/2009) ja asetus vastaa

van asetuksen muuttamisesta 

(1820/2009).
 Tulivat voimaan 1.1.2010. Asetuksen 5 

ja 9 § koskevat AVI:n ja ELY:n tehtäviä.
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– Laki maankäyttö ja rakennuslain 

muuttamisesta (1589/2009).

 Tullut voimaan 1.1.2010. Asetuksen 
(MRA) muutos 1829/2009 annettiin 
tulemaan voimaan samaan aikaan. Se 
sisältää säännökset useista ELY:lle siir
tyneistä MRL:n mukaisista viranomais
tehtävistä.

– Valtioneuvoston asetus julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvot

telukunnasta annetun valtioneu

voston asetuksen muuttamisesta 
(1699/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja sisältää muu
tettuja säännöksiä neuvottelukunnan 
kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnan 
järjestämisestä.

– Valtioneuvoston asetus yliopistoista 

(770/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Säädös on annettu 
yliopistolain 558/2009 nojalla. Valtio
neuvoston asetus Suomen Akatemiasta 
(979/2009) tuli voimaan 1.1.2010 ja 
perustuu lakiin 922/2009. 

– Opetusministeriön asetus yleisistä 

kielitutkinnoista perittävistä mak

suista (1159/2009).

 Voimaan 1.1.2010 ja voimassa 31.12.2012 
saakka.

– Oikeusministeriön asetus oikeus

apupiireistä ja oikeusaputoimisto

jen toimipaikoista (819/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Oikeusminis
teriön asetus oikeusaputoimistojen 
edunvalvontaalueista (820/2009) tuli 
voimaan 1.12.2009.

– Oikeusministeriön asetus oikeusmi

nisteriön työjärjestyksestä annetun 

oikeusministeriön asetuksen muut

tamisesta (1630/2009) 
 Voimaan 1.1.2010.
– Laki käräjäoikeuslain muuttamises

ta (1751/2009).

 Tullut voimaan 1.1.2010. Muutos sisältää 
muun ohella uusien käräjäoikeuksien 
nimet. VN:n asetuksella on määrätty 
käräjäoikeuksien tuomiopiirit. Osake
yhtiölain soveltamista koskevia riita
asioita (1772/2009), yrityksen sanee
rausta (1773/2009), ulosottovalituksia 
(1774/2009) sekä käräjäoikeuksien kans
lioita ja sijoituspaikkoja (1776/2009) 
koskevat erilliset asetukset. Merioike
uksista on säädetty merilain 21:1:ssä 
(1754/2009). Tuomarien kieliasetus on 
säädöskokoelman numerolla 840/2009.

– Laki korkeimmasta oikeudesta 

annetun lain 13 §:n muuttamisesta 
(1213/2009).

 Voimaan 1.3.2010. Esittelijäneuvoksen 
viroista osa on määräaikaisia.

– Oikeusministeriön asetus oikeus

apupiireistä ja oikeusaputoimisto

jen toimipaikoista (819/2009). 

 Voimaan 1.1.2010.
– Oikeusministeriön asetus oikeus

aputoimistojen edunvalvonta

alueista annetun oikeusministe

riön asetuksen muuttamisesta 

(820/2009).

 Voimaan 1.12.2009.
– Valtioneuvoston asetus käräjä

oikeusasetuksen 4 §:n muuttami

sesta (1107/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Oikeudenkäymis
kaaren 19 luvussa tarkoitetun kiireelli
seksi määräämistä koskevan hakemuk
sen ratkaisee laamanni tai, jos siihen 
on aihetta, käräjätuomari sen mukaan 
kuin käräjäoikeuden työjärjestyksessä 
tarkemmin määrätään.

– Oikeusministeriön asetus menette

lystä oikeudenkäynnin viivästymi

sen hyvittämisessä (1109/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Kun tuomioistuin 
määrää oikeudenkäynnin viivästymi
sen hyvittämisestä annetussa laissa 
(362/2009) tarkoitetun hyvityksen, sen 
on viipymättä toimitettava ratkaisusta 
jäljennös oikeusministeriölle. Muussa 
asiassa kuin virallisen syyttäjän ajamas
sa rikosasiassa jäljennös on toimitettava 
hyvissä ajoin ennen valitusajan päät
tymistä. Kun hyvityksen määräämistä 
koskeva ratkaisu on tullut lainvoimai
seksi, tuomioistuimen on viipymättä 
ilmoitettava hyvityksen ja mahdollisen 
kulukorvauksen maksamiseksi tarpeel
liset tiedot oikeusministeriölle tai sen 
osoittamalle viranomaiselle.

– Valtioneuvoston asetus tuoma

reiden nimittämisestä annetun 

valtioneuvoston asetuksen muut

tamisesta (840/2009)

 Voimaan 1.1.2010.
– Laki ympäristönsuojelulain 

24 ja 25 b §:n muuttamisesta 

(1342/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Säännöksiä mm. 
Liikenteen turvallisuusviraston osalta 
sekä melutorjunnasta.

– Laki ympäristönsuojelulain muut

tamisesta (1676/2009).
 Tuli voimaan 1.1.2010. Muutos liittyy 

merenkulun ympäristönsuojelulakiin 
(1672/2009).

– Valtioneuvoston asetus ympäris

tönsuojeluasetuksen muuttami

sesta (1792/2009).

 Sisältää muun ohella laajan luettelon 
luvanvaraisista toiminnoista sekä 
säännöksiä AVI:ssa käsiteltävistä 
lupaasioista, kunnassa käsiteltävistä 
lupaasioista sekä lupahakemuksen 
käsittelystä.

– Valtioneuvoston asetus ympäris

töministeriöstä annetun asetuksen 

muuttamisesta (1827/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010.
– Ympäristöministeriön työjärjestys 

(1831/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 sisältäen 51 
§:ää.

– Laki luonnonsuojelulain muutta

misesta (1587/2009). 

 Useita viranomaistehtäviä on siirtynyt 
2010 alusta ELY:lle. 

– Valtioneuvoston asetus luonnon

suojeluasetuksen muuttamisesta 

(1819/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Luonnonsuo
jelualueen hankinta voidaan 6 §:n 
mukaan delegoida ELY:lle, jolla lisäksi 
on yhteistyövelvoitteita 12 §:n nojalla 
metsäkeskusten kanssa.

– Laki maastoliikennelain muuttami

sesta (1586/2009). 

 Eräitä MLL:ssa tarkoitettuja viran
omaistehtäviä on siirtynyt ELY:lle. Ks. 
myös asetus 1821/2009.

– Valtioneuvoston asetus oikeus

hallinnon tietotekniikkakeskuk

sesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen 2 §:n muuttamisesta 

(1377/2009).

 Tullut voimaan 1.1.2010 ja sisältää 
uuden säännöksen tietotekniikkakes
kuksen tehtävistä.

– Valtioneuvoston asetus tuomio

istuinten ja eräiden oikeushal

lintoviranomaisten suoritteista 

perittävistä maksuista annetun 

valtioneuvoston asetuksen muut

tamisesta (1229/2009).  

 Voimaan 1.1.2010.
– Oikeusministeriön asetus oikeus

ministeriön työjärjestyksestä 

annetun oikeusministeriön asetuk

sen muuttamisesta (1630/2009). 

 Laajahko muutos tuli voimaan 1.1.2010 
ja sisältää muun ohella eri osastojen, 
kuten oikeushallintoosaston (17 §) 
tehtäväluettelot.

– Valtion talousarviota vuodelle 

2010 (1382/2009).

 Sovelletaan eduskunnan päätöksen 
mukaisesti 1.1.2010 alkaen. Kohtaan 
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30.70.01 myönnettiin määrärahaa 55 
671 miljoonaa euroa ja uusjakojen ym. 
tukemiseen 6,5 miljoonaa. (30.70.02 
määräraha oli 3,68 miljoonaa.)

– Valtioneuvoston asetus rakennus

ten jälleenhankintaarvon perus

teista (1701/2009).

 Koskee vuotta 2009.
– Verohallinnon päätös pellon keski

määräisestä vuotuisesta tuotosta 

ja salaojituslisästä (860/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Päätöstä sovel
letaan vuodelta 2009 toimitettavassa 
verotuksessa. Salaojituslisä on 324,46 
euroa hehtaarilta.

– Verohallinnon päätös metsän kes

kimääräisestä vuotuisesta tuotos

ta (861/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Päätöstä sovelletaan 
vuodelta 2009 toimitettavassa verotuk
sessa. Rakennusmaan verotusarvon 
laskentaperusteista on vastaava asetus 
1702/2009.

– Laki kiinteistöverolain muuttami

sesta (969/2009ja 1739/2009).

 Molemmat voimaan 1.1.2010. Yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi on määrät
ty vähintään 0,6 ja enintään 1,35 ja 
asuinrakennuksille vastaavasti 0,32 ja 
0,75. Toinen muutos koskee Helsingin 
yliopistoa.

– Verohallinnon päätös vuodelta 

2010 toimitettavassa verotukses

sa noudatettavista luontoisetujen 

laskentaperusteista (1020/2009).

 Voimaan 1.1.2010 ja sitä sovelletaan 
toimitettaessa ennakonpidätystä vuon
na 2010 ja vuodelta 2010 toimitettavas
sa verotuksessa.

– Valtiovarainministeriön asetus 

peruskoron vahvistamisesta 

(1036/2009).

 Voimaan 15.12.2009
– Verohallinnon päätös verovapaista 

matkakustannusten korvauksista 

vuonna 2010 (1087/2009)

 Voimaan. Päätöstä sovelletaan työ
matkaan tai sen osaan, joka tehdään 
vuonna 2010. Matkakorvaus on 45 c/
km ja osapäiväraha on enimmillään ve
rovapaana 16 euroa ja kokopäiväraha 36 
euroa. Verohallinnon päätös matkaku
luvähennyksen määrästä vuodelta 2009 
toimitettavassa verotuksessa (833/2009) 
tuli puolestaan voimaan 20.11.2009.

– Laki korkolain 4 §:n muuttamises

ta (846/2009).

 Tuli voimaan 1.2.2010. Viivästyskorkoa 
koskevaa pykälää on muutettu.

– Suomen Pankin ilmoitus viite

korosta ja viivästyskorosta 

(1703/2009). 
 Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä 

elokuuta 1982 annetun korkolain 
(633/1982) 12 a §:n nojalla, sellaisena 
kuin se on 3 päivänä toukokuuta 2002 
annetussa laissa (340/2002), että kor
kolain 12 §:ssä tarkoitettu, Euroopan 
keskuspankin viimeisimpään perusra
hoitusoperaatioon perustuva viitekorko 
on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosent
tia vuodessa kuuden kuukauden ajan 1 
päivästä tammikuuta 30 päivään kesä
kuuta 2010. VM:n asetus (1036/2009) 
peruskoron vahvistamisesta sisältää 
säännöksen 1,25 prosentin vuotuisesta 
peruskorosta 30.6.2010 saakka.

– Luettelo kuntien ja seurakuntien 

tuloveroprosenteista vuonna 2010 

(989/2009). 

 Perustuu verotusmenettelylakiin 
1558/1995.

– Sisäasiainministeriön asetus 

poliisin suoritteiden maksulli

suudesta vuosina 2010 ja 2011 

(1081/2009).

 Voimaan 1.1.2010 ja voimassa 31.12. 
2011 saakka. Esim. passi maksaa 48 
euroa ja ampumaaseen hankinta ja 
hallussapitolupa 68 euroa. Lupa tien 
sulkemiseen maksaa 330 euroa ja tila
päinen sulkeminen 25 euroa.

– Valtioneuvoston asetus työmark

kinaalueista (1275/2009). 
 Tuli voimaan 1.1.2010. Laki työvoi

mapalveluista (1295/2002) sisältää 
ELY:jen mukaan määräytyvistä työ
markkinaalueista annetun asetuksen 
antovaltuuden.

– Työ ja elinkeinoministeriön asetus 

työssäkäyntialueista (1153/ 2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010 ja on annettu 
työttömyysturvalain (1290/2002) 1:9:n 
nojalla. Sisältää ELYkohtaiset kuntalu
ettelot työssäkäyntialueista.

– Valtioneuvoston asetus rekisteri

hallintoasetuksen muuttamisesta 

(1700/2009). 
 Vuoden 2010 alun muutos sisältää luet

telon rekisterihallinnon viranomaisista 
ja yhteistyöryhmästä. Vanhaa asetusta 
248/1996 on muutettu sellaisena 
kuin säännökset olivat asetuksessa 
147/2008.

– Laki laajakaistarakentami

sen tuesta hajaasutusalueilla 

(1186/2009).

 Voimaan 1.1.2010. Tavoitteena on 
turvata monipuoliset viestintäpalvelut 
koko maassa.

– Asuntoosakeyhtiölaki 

(1599/2009).

 Tulee voimaan asuntoosakeyhtiö
lain voimaanpanosta annetun lain 
(1600/2009) mukaisesti 1.7.2010. 
Laajassa kokonaisuudistuksessa on 
kumottu vanha laki, säädöskokoelman 
nro 809/2001 muutoksineen. Laissa on 
29 lukua. Samalla on muutettu muuta 
lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia.

– Laki kuluttajasuojalain 7 luvun 

muuttamisesta (844/2009). 

 Tuli voimaan 1.2.2010 ja koskee kulu
tusluottoja.

– Laki rikoslain 36 luvun 6 §:n 

muuttamisesta (845/2009).

 Tuli voimaan 1.2.2010. Muutos koski 
kiskontapykälää. Vuoden 2010 alun 
rikoslain 49:2:n muutos (1281/2009) 
koski puolestaan teollisoikeusrikosta. 
Rikoslain säännöksiä mm. ympäristö
rikoksista (48 luku) on myös muutettu 
(1680/2009)

– Joukkoliikennelaki (869/2009).

 Voimaan 3.12.2009 ja osittain 1.11.2009. 
Ks. myös LVM:n asetus 1074/2009 ja 
laki autokiinnityslain muuttamisesta 
1338/2009.

– Laki alueiden kehittämisestä 

(1651/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010, jolloin alettiin 
soveltaa myös samaa asiaa koskevaa 
asetusta 1837/2009. Sisältävät sään
nöksiä mm. maakuntaohjelmasta. 
ItäUudenmaan maakunta lakkaa 2011 
alusta (799/2009).

– Laki palvelujen tarjoamisesta 

(1166/2009).

 Tuli voimaan 28.12.2009. Sen 11–13 
§:ää sovelletaan vasta kuuden kuu
kauden kuluttua lain voimaantulosta. 
Nimenomaisen säännöksen mukaan 2 
§:n kohdassa 11 laki ei koske kaupan
vahvistajan tarjoamia palveluja.

– Laki puolustusvoimista annetun 

lain muuttamisesta (1617/2009).

 Tuli voimaan 1.1.2010. Muutoksen 14 
§:ssä säännellään puolustusvoimille 
kuuluvaa oikeutta kiinteistöjen tila
päiseen käyttöön sekä velvollisuutta 
vahinkojen korvaamiseen maanomis
tajalle.

UUSIA SÄÄdöKSIÄ

Markku Markkula


