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– Laki maakaaren muuttamisesta 
(96/2011), laki avioliittolain 66 §:n 
muuttamisesta (97/2011), laki perintö-
kaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta 
(98/2011) ja laki ulosottokaaren muut-
tamisesta (99/2011).

 Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta 

tulee voimaan 1.3.2011. Muiden lakien 

voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön 

kauppaa, panttausta ja kirjaamismenette-

lyä koskevat säännökset. Osapuolet voivat 

tehdä kiinteistön kauppakirjan ja muun 

luovutuskirjan sähköisesti ilman kaupanvah-

vistajaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä 

asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset 

panttikirjat voidaan korvata sähköisillä 

panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuu-

to- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauk-

silla. Myös kiinnityshakemukset ja sähköisen 

panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset 

voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslai-

toksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä.

– Laki avopuolisoiden yhteistalouden 
purkamisesta (26/2011), laki perin-
tökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muutta-
misesta (27/2011), laki perintö- ja 
lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta 
(28/2011), laki oikeudenkäymiskaaren 
10 luvun muuttamisesta (29/2011), 
laki takaisinsaannista konkurssipesään 
annetun lain muuttamisesta (30/2011), 
laki maistraattien eräistä henkilörekis-
tereistä annetun lain muuttamisesta 
(31/2011) ja laki holhoustoimesta 
annetun lain 34 §:n muuttamisesta 
(32/2011).

 Voimaan 1.4.2011. Laki avopuolisoiden 

yhteistalouden purkamisesta sisältää sään-

ennen vuoden 2010 valtiopäivien päättämistä vuoden 2011 maaliskuulla annettiin lukuisia lakeja, joilla on merkitystä maanmittausalan 
kannalta. Lisäksi kaikkiaan yli 20 hallituksen esitystä siirtyi seuraavalle eduskunnalle eli ne joudutaan antamaan eduskunnalle uudelleen. 
esimerkiksi maastoliikennelain uudistusta ei ympäristövaliokunta ehtinyt käsitellä mm. vesilainsäädäntöpaketin ja jätelain laajojen sekä 
riitaistenkin valiokuntakäsittelyjen takia. Kiinteistönmuodostamislain (KmL) muutoksia tuli sekä em. vesilakipaketin hyväksymisen yhtey-
dessä että hallituksen esityksen he 265/2009 vp. ja siihen liittyvän maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön hyväksymisen yhteydessä. 
Tätä kirjoitettaessa ei tasavallan presidentti ole vielä vahvistanut kumpaakaan edellä mainittua lakipakettia, eikä liioin eduskunnan maa-
liskuulla hyväksymää kaivoslakia, jossa on kaiken muun ohella sääntely uudesta toimituslajista, kaivostoimituksesta. Kaivoslakiin hyväk-
syttiin korvausperusteeksi lunastettavasta alueesta puolitoistakertainen käypä hinta, millä seikalla saattaa olla merkitystä laajemminkin 
pakkolunastusta koskevaa korvaussääntelyä tulevaisuudessa nykyaikaistettaessa. hallituksen esityksen he 265/2009 hyväksymisen myötä 
KmL:n osittamisrajoitusten kiinteistöjärjestelmän selvyyttä ja luotettavuutta heikentävät haitalliset vaikutukset jonkin verran vähenevät. 
Julkissektorin tietohallintoa koskeva lakipaketti, jossa muun ohella maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmä ja Geodeettisen laitoksen 
nimetyt tietojärjestelmät rinnastetaan perusrekistereihin, hyväksyttiin maaliskuun alkupäivinä eduskunnan täysistunnossa. Jäljempänä 
on luetteloa pelkästään suomen säädöskokoelmassa jo julkaistuista laeista, asetuksista ja muista säädöksistä.
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nökset avopuolisoiden omaisuuden erotte-

lusta ja yhteistalouteen annetun panoksen 

hyvittämisestä avoliiton päättyessä. Laissa 

määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa 

asuvat parisuhteen osapuolet, joiden asumi-

nen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään 

viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen 

tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Sään-

nöksistä voi pääsääntöisesti sopia toisin. Pe-

rintökaaren 8 lukuun tehtävillä muutoksilla 

täydennetään avopuolison suojaa avoliiton 

päätyttyä siten, että avopuoliso voi saada 

harkinnanvaraista avustusta toimeentulonsa 

turvaamiseksi toisen avopuolison kuoleman 

jälkeen.

– Valtioneuvoston asetus uusjakojen 
tukemisesta annetun asetuksen muut-
tamisesta (254/2011).

 Voimaan 1.1.2012. Ennen asetuksen voi-

maantuloa vireille tulleiden uusjakojen 

valtion varoista maksettujen kustannusten 

takaisinperintään sovelletaan asetuksen 

(254/2011)voimaan tullessa voimassa 

olleita säännöksiä. Asetuksen 13 pykälää 

muutetaan siten, että valtion varoista 

maksettujen kustannusten takaisin maksu 

alkaa toisena vuotena sen vuoden jälkeen, 

jolloin maanmittaustoimiston uusjako-

jen tukemisasetuksen 8 §:ssä tarkoitettu 

päätös annettiin. Samalla asetuksen 5 ja 8 

§:ään tehdään tarkistukset, jotka johtuvat 

viranomaisorganisaation aikaisemmista 

muutoksista.

– Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (134/2011).

 Voimaan 1.4.2011. Yleiskaavan käyttö-

mahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen 

ohjaamisessa laajennetaan siten, että tuuli-

voimaloiden rakennuslupien myöntäminen 

voi aiempaa useammin perustua suoraan 

yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkea-

mispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta 

kunnille.

– Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n muut-
tamisesta (283/2011).

 Voimaan 1.5.2011. Toimenpideluvanvarai-

seksi toimenpiteeksi säädetään maalämmön 

hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon 

poraaminen tai lämmönkeruuputkiston 

asentaminen rakennuksen lämmitysjärjes-

telmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka 

käytettäväksi lisälämmönlähteenä.

– Laki kalastuslain muuttamisesta 
(270/2011).

 Voimaan 1.4.2012. Lain 108 §:n 1 momentin 

3 kohta tulee voimaan kuitenkin 1.4.2011. 

Kalastuslakia muutetaan siten, että valan 

tai vastaavan vakuutuksen antaneen ka-

lastuksenvalvojan toimivaltuudet ja asema 

määritellään vastaamaan perustuslain 

vaatimuksia. Lisäksi säädetään rangaista-

vaksi kalastusrikkomuksena muun muassa 

saimaannorpan suojelusopimusten täytän-

töön panemiseksi asetettujen rajoitusten 

vastainen kalastaminen. Eduskunta edellytti, 

että kalastuslain uudistuksessa lain tasolla 

säädetään kalastuksenvalvonta yhdeksi 

keskeiseksi kalastuksenhoitomaksuvarojen 

käytön kohteeksi, jotta riittävät resurssit 

valvonnan tehostamiseen varmistetaan.

– Laki vesienhoidon järjestämisestä an-
netun lain muuttamisesta (272/2011), 
laki ympäristönsuojelulain muuttami-
sesta (273/2011), laki vesilain 2 ja 16 
luvun muuttamisesta (274/2011), laki 
Suomen talousvyöhykkeestä annetun 
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lain 3 §:n muuttamisesta (275/2011), 
laki merensuojelulain muuttamisesta 
(276/2011), laki viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annetun lain 7§:n 
muuttamisesta (277/2011).

 Voimaan 1.4.2011. Vesienhoidon jär-

jestämisestä annettuun lakiin lisätään 

merenhoidon järjestämistä koskeva luku 

ja tarvittavat muutokset tehdään lain 

muihin säännöksiin. Eduskunta edellytti, 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin meren-

hoitoa koskevien suunnitelmien riittäväksi 

integroimiseksi päällekkäisyyksien välttä-

miseksi ja varmistaa riittävien resurssien 

turvaamisen merenhoidon suunnitteluun 

ja toimeenpanoon.

– Laki rikoslain 48 a luvun muuttami-
sesta (232/2011), laki pakkokeinolain 
5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta 
(233/2011), laki metsästyslain muut-
tamisesta (234/2011), laki riistanhoi-
tomaksusta ja pyyntilupamaksusta 
annetun lain 7 §:n muuttamisesta 
(235/2011) ja laki Suomen talousvyö-
hykkeestä annetun lain 14 §:n muutta-
misesta (236/2011).

 Voimaan 1.4.2011. Rikoslaissa säädetään 

törkeästä metsästysrikoksesta ja törkeästä 

laittoman saaliin kätkemisestä. Laittoman 

saaliin kätkemisen enimmäisrangais-

tusta korotetaan kuudesta kuukaudesta 

vankeutta yhteen vuoteen vankeutta. 

Rikoslaissa säädetään myös törkeästä met-

sästysrikoksesta tuomittavalle määrättävästä 

metsästyskiellosta ja sen vähimmäis- ja 

enimmäiskestosta. Törkeään metsästys-

rikokseen sovelletaan oikeushenkilön 

rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä. 

Pakkokeinolain mukainen televalvonta ja 

matkaviestimen sijaintitiedon hankkiminen 

ovat mahdollisia törkeän metsästysrikoksen 

ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä kos-

kevan rikoksen esitutkinnassa. Metsästyslain 

metsästysrikkomussäännöksessä säädetään 

rangaistavaksi eräitä uusia tekotapoja.

– Valtioneuvoston asetus metsästys-
laissa säädetyistä poikkeusluvista 
(169/2011). 

 Voimaan 1.3.2011. Asetuksessa säädetään 

poikkeuslupiin otettavista ehdoista, poik-

keuslupien voimassaoloajoista, kannan-

hoidollisista metsästysajoista sekä karhun 

kiintiömetsästyksestä poronhoitoalueella. 

Asetuksella pannaan täytäntöön luonto-

tyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön 

ja kasviston suojelusta annetun neuvoston 

direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta annetun parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY vel-

voitteita siltä osin kuin niistä ei ole säädetty 

metsästyslaissa.

– Valtioneuvoston asetus metsästysase-
tuksen muuttamisesta (170/2011). 

 Voimaan 1.3.2011. Asetuksella annetaan 

tarkempia säännöksiä pyyntiluvista, rau-

hoitusajoista, pyyntivälineistä ja pyynti-

menetelmistä sekä saaliin ilmoittamisesta. 

Metsästysasetuksesta kumotaan riistanhoi-

topiirejä ja riistanhoitoyhdistyksiä koskeva 

sääntely, koska riistanhoitopiirien toiminta 

siirretään Suomen riistakeskukseen sekä 

rauhoituksesta poikkeamista koskeva 

sääntely, joka siirtyy osittain metsästyslakiin 

sekä erikseen annettavaan valtioneuvoston 

asetukseen metsästyslaissa säädetyistä 

poikkeusluvista. Lisäksi metsästysasetuk-

sesta kumotaan riistanhoitomaksusta ja 

pyyntilupamaksusta annetun lain nojalla 

annetut säännökset.

– Riistahallintolaki (235/2011), laki met-
sästyslain muuttamisesta (160/2011, 
laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilu-
pamaksusta annetun lain muuttami-
sesta (159/2011) ja laki maaseutuelin-
keinojen valituslautakunnasta annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta (158/2011). 

 Voimaan 1.3.2011. Suomen riistakeskus 

muodostetaan yhdistämällä metsästyslais-

sa säädetyt Metsästäjäin keskusjärjestö ja 

riistanhoitopiirit yhdeksi organisaatioksi. 

Julkiset hallintotehtävät eriytetään Suomen 

riistakeskuksen julkisten hallintotehtävi-

en päällikön alaisuuteen. Metsästyslakia 

muutetaan tarvittavilta osin. Eduskunnan 

lausuma; Eduskunta edellyttää, että riistan-

hoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä 

suurempi osuus osoitetaan riistanhoitoyh-

distysten menoihin.

– Laki holhoustoimesta annetun lain 
muuttamisesta ja laki holhoustoimen 
edunvalvontapalveluiden järjestämi-
sestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
(HE 203/2010 vp). 

 Voimaan 1.5.2011. Lainholhoustoimesta 

annetun lain muuttamisesta 44 §:n 3 ja 

4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 

1.1.2013. 

– Oikeusministeriön asetus tietojen 
merkitsemisestä holhousasioiden re-
kisteriin, voimaan 1 päivänä toukokuuta 

2011. Ennen asetuksen voimaantuloa 

voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöön-

panon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

– Valtioneuvoston asetus maistraattien 
toimialueista (217/2011), voimaan 

1.1.2012. Maistraatteja on 1.1.2012 lukien 

11 nykyisen 24 asemasta. Maistraatit 

muodostuvat yhden tai useamman 

maakunnan alueesta pääkaupunkiseu-

tua lukuun ottamatta. Maistraattien koko 

kasvaa merkittävästi niin maistraattien 

toimialueen väestömäärän kuin henki-

löstönkin suhteen.

– Valtioneuvoston asetus julkisen hal-
linnon yhteisistä sähköisistä asioinnin 
ja hallinnon tukipalveluista annetun 
valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muut-
tamisesta (211/2011).

 Voimaan 16.3.2011.

– Laki luonnonsuojelulain muuttamises-
ta (58/2011).

 Voimaan 1.2.2011. Lakiin tehtiin muutoksia 

valtionmaiden luonnonsuojelualueita kos-

keviin säännöksiin. Näiden luonnonsuojelu-

alueiden perustamiseen liittyvää asetukse-

nantovaltuutta koskeva säännös tarkistettiin 

siten, että se vastaa perustuslaista johtuvia 

vaatimuksia. Lakiin tehtiin myös tarkistuk-

sia, jotka koskevat poikkeuksia kansallis- ja 

luonnonpuistojen rauhoitusmääräyksiin 

erityisesti eläinkantojen sääntelyn ja met-

sästyksen osalta, saamelaisten oikeuksien 

turvaamista, alueiden liittämistä oleviin 

luonnonsuojelualueisiin sekä luonnonsuo-

jelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien 

vahvistamista.

– Laki Geologian tutkimuskeskuksesta 
(167/2011).

 Voimaan 28.2.2011

– Valtioneuvoston asetus saaristokun-
nista ja muiden kuntien saaristo-osista, 
joihin sovelletaan saaristokuntaa kos-
kevia säännöksiä, annetun valtioneu-
voston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 
(186/2011). 

 Asetus tulee voimaan 1.4.2011 ja sitä 

sovelletaan Vöyrin kunnan osalta 1.1.2011 

lukien. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, 

että Vöyrin kunnan saaristo-osa määrätään 

sellaiseksi muuksi alueeksi, johon voidaan 

soveltaa saariston kehityksen edistämisestä 

annetun lain (494/1981) saaristokuntaa 

koskevia säännöksiä. Muutos perustuu 

valtioneuvoston päätökseen lakkauttaa 

Vöyri-Maksamaan ja Oravaisten kunnat ja 

muodostaa alueesta uusi Vöyri -niminen 

kunta 1.1.2011 lukien. Vöyri-Maksamaa ja 

Oravainen ovat voimassa olevan asetuksen 

mukaan saaristo-osakuntia.


