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• Laki maanmittauslaitoksesta anne-
tun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 
(1187/2011), voimaan 1.1.2012 ja laki 
Geodeettisesta laitoksesta annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta (1188/2011), 
voimaan 1.1.2012. 

 Maanmittauslaitoksesta annettua lakia 
muutettiin siten, että Maanmittauslaitok-
sen toimintaa johtava pääjohtaja määrää 
itse sijaisensa. Maanmittauslaitos ei enää 
suorita tilaustehtävänä veroluokituksia ja 
Maanmittauslaitoksen paikkatietoja kos-
kevia tehtäviä selkiytettiin. Geodeettisesta 
laitoksesta annettua lakia muutettiin siten, 
että laitoksen päällikkönä oleva ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriön asemesta 
määrää itse sijaisensa. 

• Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja 
siitä tuotettavasta tietopalvelusta 
annetun lain (ktJ-lain) muuttamisesta 
(1189/2011) ja laki kaupanvahvistajista 
annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 
(1190/2011) voimaan 1.1.2012. 

 Tietopalvelusta annettavat tuotteet ja 
palvelut voidaan hinnoitella maksupe-
rustelain mukaan julkisoikeudellisin ja 
nyt myös liiketaloudellisin perustein. 
Teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtu-
vaan tietojen saamiseen rinnastetaan nyt 
myös tietojen välittäminen. Kiinteistötie-
tojärjestelmää ylläpitävät viranomaiset 
ja oikeushallinnon viranomaiset saavat 
tiedot KTJ:stä teknisellä käyttöyhteydellä 
viranomaistoimintaan maksutta. Vuoden 
2012 alusta lakkasi järjestelmän toteutta-
mista, ylläpitoa ja tietopalvelua ohjaava 
kiinteistötietojärjestelmän neuvottelu-
kunta, kun sitä säätelevä valtioneuvoston 
asetus kiinteistötietojärjestelmän neuvot-
telukunnasta kumoutui. Maanmittauslai-
tos asettaa KTJ:n kehittämistä ja ylläpitoa 
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varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
yhteistyöryhmän, johon kutsutaan järjes-
telmän ylläpitäjien ja käyttäjien edustajia. 
Kaupanvahvistajista annettu laki muuttui 
siten, että syyttäjien oikeus toimia kau-
panvahvistajina poistettiin. Lakiin tehtiin 
lisäksi teknisluonteisia tarkistuksia.

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kiinteistötietojärjestelmän tulojen jaka-
misesta (1397/2011), voimaan 1.1.2012 
ja on voimassa joulukuun loppuun 2012. 

 Asetus sisältää KTJ-tulojen jakamista 
kuntien kesken koskevan perusteen.

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
maanmittauslaitoksen maksuista vuon-
na 2012 (1398/2011), voimaan 1.1.2012 
muilta kuin 5 b §:n osalta, joka tulee 
voimaan 1.5.2012. asetus on voimassa 
31 päivään joulukuuta 2012. 

 Asetuksen 5 b §:n mukaan kiintopiste-, 
ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen sekä 
maastotietoaineistojen käyttöoikeudesta 
ei peritä maksua. Myös aineistojen luovu-
tuksesta voidaan maksu jättää perimättä 
silloin, kun luovutuksesta aiheutuneet 
kustannukset ovat vähäiset.

• Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 
19 a §:n muuttamisesta (1408/2011), 
voimaan 1.1.2012. 

 Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin siten, 
että ensimmäisen veroluokan veroasteik-
koihin lisätään neljäs porras 200 000 euroa 
ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. 
Ylimmän portaan veroprosentti on 16, kun 
aikaisemmin ylin veroprosentti oli 13.

• Laki yhteismetsälain muuttamisesta 
(1420/2011), voimaan 1.1.2012. 

 Yhteismetsälain tilintarkastusta koskevat 

säännökset tarkistettiin. Yhteismetsän 
osakaskunnan tilintarkastukseen sovel-
letaan tilintarkastuslakia. Yhteismetsän 
erityispiirteisiin liittyvät täydentävät 
säännökset otettiin yhteismetsälakiin. Ti-
lintarkastaja voidaan jättää valitsematta ja 
tilintarkastus toimittamatta, jos sekä päät-
tyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä 
tilikaudella yhteismetsän osakaskunnan 
liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ei ole 
ylittänyt 200 000 euroa. Tilintarkastuslain 
periaatteiden mukaisesti maallikkotilin-
tarkastuksesta luovutaan. Osakaskunnan 
tilintarkastajan valitsee osakaskunnan 
kokous. 

• kansalaisaloitelaki (12/2012), voimaan 
1.3.2012, lukuun ottamatta lain 8 § 
ja 9 § 2 mom., jotka tulevat voimaan 
1.12.2012. 

 Kansalaisaloitelaissa säädetään perustus-
laissa säädetyn kansalaisaloitteen teke-
misessä noudatettavista menettelyistä. 
Laki sisältää myös tarpeelliset, Euroopan 
unionin sääntelyä täydentävät säännök-
set Euroopan unionin kansalaisaloitteen 
tekemisestä.  
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