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– Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta 
laitoksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta (995/2010).

 Voimaan 1.3.2011 lukien. GL:n toimintaan 

liittyviä uusia säännöksiä, jolloin asetus 

697/2000 on kumottu. Antamisvaltuus on 

lain 581/2000 §:ssä 5.

– Laki uusjakojen tukemisesta annetun 
lain muuttamisesta (990/2010).

 Voimaan 1.1.2012 lukien. Säännöksiä tuke-

misvarojen takaisinperinnästä on muutettu.

– Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon 
muuttamisesta (998/2010). 

 Voimaan 1.1.2011. Asetusta on muutettu 

säädöksellä (1236/2010) 1.1.2011 alkaen. 

Asetukset on annettu vuoden 2010 alusta 

voimaan tulleen kuntajakolain (1698/2009) 

nojalla.

– Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötoimitusmaksuista 
(1084/2010). 

 Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voi-

massa vuoden 2012 loppuun. Maksujen 

keskimääräinen korotus on 3 prosentin luok-

kaa. Vesijätön lunastusten maksut nousevat 

eniten.

– Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden 
maksuista sekä kaupanvahvistuksesta 
perittävistä maksuista ja korvauksista 
vuosina 2011 ja 2012 (997/2010). 

 Voimassa 1.1.2011 – 31.12.2012. Lainhuudon 

maksu on noussut, mutta toisaalta eniten ky-

sytty tuote eli kiinnitys on nykyistä halvempi 

vuoden 2011 alusta.

– Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn 
rajajokisopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta, sopimuksen soveltami-
sesta ja eräiden lakien kumoamisesta 
20.8.2010/722 (SopS 90/2010)

– tasavallan presidentin asetus Suomen 
ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-
muksen voimaansaattamisesta, raja-
jokisopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaatta-

Eduskunnassa on yhä käsittelyssä paljon keskustelua herättäneet kaivoslainsäädännön 
(hE 273/2009 vp.) ja vesilainsäädännön (hE 277/2009 vp.) uudistamista koskevat halli-
tuksen esitykset. niissä molemmissa on myös Maanmittauslaitosta koskevia säännöksiä 
huomattava määrä. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa koskeva lakipaketti hE 146/2010 
vp. on jo hyväksytty eduskunnan täysistunnossa ja on menossa tasavallan presidentin 
vahvistettavaksi. kiinteistönmuodostamislain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön 
muutospaketti hE 265/2009 vp. on maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Se sisältää paljon 
toimitusten suorittamisen käytäntöä helpottavia uudistuksia.

misesta, sopimuksen soveltamisesta ja 
eräiden lakien kumoamisesta annetun 
lain voimaantulosta sekä eräiden 
Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten 
voimaansaattamista koskevien ase-
tusten kumoamisesta 17.9.2010/817 
(SopS 91/2010).

 Liittyvät mm. kalastuksen harjoittamiseen 

Tornionjoessa ja muissa Suomen ja Ruotsin 

rajalla virtaavissa joissa ja muissa vesistöissä.

– Laki maanvuokralain muuttamisesta 
(1140/2010). 

 Voimaan 1.2.2011. Samalla on perintökaar-

ta muutettu, jolloin PK 25 luvun 1a §:n 4 

momentti on kumottu (1141/2010). Esim. 

viljellyn maan vuokrasopimuksen lakisää-

teistä enimmäiskestoaikaa on pidennetty 

ja lain terminologiaa on ajanmukaistettu.

– Valtioneuvoston asetus metsien kestä-
västä hoidosta ja käytöstä (1234/2010).

 Voimaan 1.1.2011.

– Verohallinnon päätös rakennusmaan 
verotusarvon laskentaperusteista 
(1404/2010). 

 Koskee vuotta 2010.

– Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja 
viivästyskorosta (1395/2010). 

 Viitekorko on edelleen 1 prosenttia ja vii-

västyskorko 8 prosenttia kesäkuun loppuun 

2011.

– Vn:n asetus Senaatti-kiinteistöistä 
(1292/2010). 

 Voimaan 2011. Annettu lain 1062/2010 

nojalla.

– Laki tuomioistuinten ja eräiden oi-
keushallintoviranomaisten suoritteista 
perittävistä maksuista annetun lain 
muuttamisesta (1213/2010). 

 Voimaan 1.1.2011. Muutoksella korotetaan 

mm. maaoikeuskäsittelystä perittävää oikeu-

denkäyntimaksua. Oikeudenkäyntimaksu 

maaoikeusasiassa, joka päättyy täysilukuisen 

kokoonpanon pääkäsittelyssä (tämä on siis 

se toimitusten valitusosoituksissa perin-

teisesti mainittu hinta) on 1.1.2011 alkaen 

182 €. Ks. myös asetus (1385/2010), joka 

koskee Etelä-Savoa.
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ferenssit. Ensimmäinen FIG Young Surveyors 
Conference tullaan pitämään Italiassa juuri 
ennen ensi vuoden Working Weekiä. Kon-
ferenssi liittyy FIG:n tavoitteeseen luoda 
uusia helpompia ja halvempia mahdolli-
suuksia osallistua kansainväliseen toimin-
taan. Yhdessä nuorten ja opiskelijoiden 
verkoston kanssa sekä sosiaalisen median 
käyttöä kehittämällä se voi merkittävästi 
madaltaa kynnystä kansainvälistymiseen. 
Tavoitteena on samalla edistää tietoutta 
maanmittarin ammatista ja lisätä sen 
vetovoimaa, sillä useimmat maat kärsivät 
opiskelijapulasta.

Yleiskokousten keskusteluilmastoa on 
tarkoitus edistää järjestämällä varsinaisten 
hallintokokousten ohessa erityisiä fooru-
meita eri jäsenryhmille. Maanmittauslai-
tosten pääjohtajakokouksen innostamana 
oma foorumi tullaan järjestämään myös 
akateemiselle jäsenille. Presidenttien ja 
sponsoreiden omat kokoukset tulevat 
luonnollisesti jatkumaan.

FIG:n Working Week 2011 pidetään 
Marrakechissa 18.–22. toukokuuta. Kon-
ferenssin ammatillinen ohjelma käsittää 
noin 500 esitelmää 90 luentotilaisuudessa 
ja foorumissa. Yli tuhannen osanottajan 
määrällä ja näyttelyn laajuuden perusteella 
FIG 2011 tulee olemaan FIG:n historian 
suurin vuotuinen konferenssi. Luonnolli-
sesti kaikki esitelmät tullaan julkaisemaan 
FIG:n sivustolla.

Lisätietoa Marrakechin konferenssista: 
www.fig.net/fig2011 ja FIG:n toiminnasta 
www.fig.net.
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