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UUsiA säädöKsiä
Markku Markkula

Maanmittauslaitoksen maksuasetuksia on muutettu. Maa- ja metsätalousministeriö on saanut 
uuden organisaation. Maanmittauslaitoksen organisaatiota koskeva lain uudistus on valmisteilla.

• laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta annetun 
lain 7 §:n muuttamisesta (908/2012), 
voimaan 1.1.2013. 
Tietojen luovuttamisen maksuttomuutta säh-
köisessä palvelussa laajennettiin. Tavoitteena 
on hallinnon tehostaminen. Maksuttomuus 
ulottuu koko julkishallintoon eikä pelkästään 
oikeushallinnon viranomaisiin ja kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitäjiin. Julkishallinnon sisäi-
set kiinteistötietojärjestelmän tietojen vakio-
muotoiset luovutukset ovat maksuttomia, kun 
luovutus tehdään vakiomuotoisena teknisen 
käyttöyhteyden kautta viranomaistoimintaa 
varten. KTJ -tietojen hankkimiseksi viranomai-
set voivat siten käyttää maksutta esimerkiksi 
Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluja tai 
verkkopalvelusovellusta. Vrt. metsävaratietoja 
koskeva lain muutos(468/2012).

• laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun 
lain 12 §:n muuttamisesta 40/2013. 

 Voimaan 16.3.2013. Muutos koskee maksun 
perintää, ei kuitenkaan oikeudellista perintää 
eli ulosmittausta.

• mmm:n asetus maanmittauslaitoksen 
maksuista sekä kaupanvahvistuksesta 
perittävistä maksuista ja korvauksista 
vuosina 2013–2014 (1057/2012). 

 Kirjaamismaksuasetus ja MML:n maksuasetus on 
yhdistetty yhdeksi maksuasetukseksi, joka on voi-
massa 1.1.2013–31.12.2014. Asetusta sovelletaan 
1.1.2013 ja sen jälkeen ratkaistuihin asioihin.

• mmm:n asetus  kiinteistötoimitusmaksusta 
(1058/2012).

 Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2014. Jos toimitus tai aikaveloitteisen toi-
mituksen yhteydessä tehty toimitus taikka 
toimenpide, joka voimassa olevien säännösten 
mukaan on kiinteähintainen, on vireilletulon 
ajankohtana ollut aikaveloitteinen, määrätään 
siitä kiinteistötoimitusmaksu kuten aikave-
loitteisesta toimituksesta. Ennen 1 päivää 
kesäkuuta 2007 vireille tulleesta yleisen alueen 
lohkomisesta määrätään maksu kuitenkin lop-
pukokouksen ajankohtana voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti.

• mmm:n asetus kiinteistötietojärjestelmän 
suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä 
maksuista (1059/2012). 

 Voimassa 1.1.2013–31.12.2014. Säädöskokoel-
man numerolla 1060/2012 on annettu MMM:n 
asetus KTJ:n tulojen jakamisesta.

• vn:n asetus kuntien kielellisestä  asemasta 
2013–2022 (53/2013). 

 Voimassa vuoden 2022 loppuun. Asetus 
sisältää maakunnittain luettelot yksi- ja kak-
sikielisistä kunnista. Ahvenanmaan lisäksi 
kokonaan ruotsinkielisiä ovat Pohjanmaalla 
Närpes, Larsmo ja Korsnäs.

• laki maankäyttö- ja rakennuslain muut-
tamisesta 955/2012, voimaan 1.7.2013 ja 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamises-
ta 958/2012, voimaan 1.1.2013. 

 Säännöksiä mm. rakennusten energiatehok-
kuudesta.

• laki maantielain muuttamisesta 446/2012. 
 Laki tuli voimaan 1.8.2012. Muutos sisältää 

uuden 3 a luvun tieliikenneturvallisuuden 
hallinnasta Euroopan laajuisen tieverkon 
maanteillä. Sellaisiin yleis- ja tiesuunnitelmiin, 
joiden laatiminen on aloitettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, ei sovelleta 43 b §:ää. 
Tämän lain 43 e §:n 1 momentin määräystä 
turvallisuusarvioijan peruskoulutuksesta ja 
pätevyystodistuksesta sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2014.

• valtioneuvoston asetus eräistä valtion 
omistamille alueille perustetuista soiden-
suojelualueista annetun asetuksen 3 §:n 
muuttamisesta (531/2012). 

 Voimaan 15.10.2012. Asetuksen muutoksella 
oikeutetaan eräiden voimansiirtolinjojen 
rakentaminen nimetyille suojelualueille.

• verohallinnon päätös (3/2013) rakennus-
maan verotusarvon laskentaperusteista. 

 MMM:n asetus metsätalouden ympäristötuen 
laskennassa käytettävästä puukuutiometrin 
keskikantohinnasta (407/2012) tuli voimaan 
1.9.2012. VM on antanut asetuksen (634/2012) 
rakennuksen jälleenhankinta-arvon perus-
teista. Verohallinto on antanut asetuksen 
(610/2012) pellon keskimääräisestä vuotuises-
ta tuotosta ja salaojituslisästä.

• laki verohallinnosta annetun lain 
(503/2010) muuttamisesta (881/2012). 

 Uudet pykälät tulivat voimaan viimeistään 
vuoden 2013 alusta. Lain 2 b §:n nojalla 2 §:ssä 
määrättyjä avustavia tehtäviä saadaan siirtää 
yksityiselle taholle, jolla on riittävät tekniset 
edellytykset sekä riittävä osaaminen tehtävän 
hoitamiseksi. Avustavia tehtäviä ovat:

 1) Verohallinnolle annettavien ilmoitusten 
ja muiden asiakirjojen vastaanotto, lajittelu 
sekä asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen 
tallentaminen;

 2) Verohallinnon lähettämien asiakirjojen 
tulostaminen ja laittaminen kuoriin;

 3) sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 18 ja 19 §:n 
mukainen sähköinen tiedoksianto ja siihen 
liittyvän suostumuksen hallinta.

• laki väestötietojärjestelmästä ja väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annetun lain muuttamisesta (156/2013).

 Voimaan 1.3.2013. Muutos koskee mm. 36 §:ää 
turvakiellosta. Lisäksi vastaavaa asetusta on 
muutettu (164/2013), joka muutos tuli voimaan 
1.3.2013, paitsi 20 § 1.10.2013.

• laki markkinaoikeudesta 99/2013.

 Voimaan 1.9.2013. Tällä lailla kumotaan mark-
kinaoikeuslaki (1527/2001). Mitä muussa laissa 
tai asetuksessa säädetään markkinatuomioistui-
mesta ja kilpailuneuvostosta, koskee tämän lain 
voimaan tultua markkinaoikeutta. Ennen lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöön-
panon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ks. myös 
julkisista hankinnoista annetun lain muutos 
131/2013, joka tulee voimaan 1.9.2013. Ks. lisäksi 
OK:n muutos 119/2013 turvaamistoimiin liittyen. 
Samalla on muutettu mm. lakia kaupparekisteris-
tä (111/2013) ja patenttilakia (101/2013), jolloin 
markkinaoikeuden asiallinen toimivalta muuttuu.

• laki oikeudenkäynnin viivästymisestä anne-
tun lain (362/2009) muuttamisesta. 

 Voimaan 1.6.2013. Sisältää muun ohella kysy-
myksessä olevan lain soveltamisalaan liittyvän 
viranomaisen määritelmän (2 a §). 

• vn:n asetus maa- ja metsätalousministe-
riöstä annetun asetuksen muuttamisesta 
(653/2012).

 Voimaan 2013 alusta. MMM:ssä ovat ruokaosasto, 
luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitte-
luosasto. Organisaatiosta säädetään tarkemmin 
työjärjestyksellä.

• laki valtion virkamieslain (177/2013). 
 Voimaan 1.4.2013. sisältää mm. säännöksiä vir-

kamiehen muutoksenhakuoikeudesta. Muutok-
senhaku tapahtuu hallinto-oikeuteen. Ks. myös 
122/2013 ja 48/2013)

• valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen 
pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäto-
distuksesta annetun asetuksen (365/2010) 
muuttamisesta. 

 Koskee isännöitsijän todistuksen sisältöä ja 
rakennukselle laadittua energiatodistusta. Tulee 
voimaan kesäkuun alusta 2013.

• vn:n asetus tuomareiden nimittämises-
tä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(427/2000) muuttamisesta (139/2013). 

 Voimaan 1.9.2013. Muun muassa maaoikeusin-
sinöörin viran julistaa haettavaksi asianomainen 
hovioikeus. Ks. myös lain muutos 121/2013,joka 
koskee maaoikeusinsinöörin määräaikaista vir-
kaan nimittämistä.

• Suomen pankin ilmoitus viitekorosta ja viiväs-
tyskorosta (1016/2012). 

 Suomen Pankki ilmoitti 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 korkolain 12 
§:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimei-
simpään perusrahoitusoperaatioon perustuva 
viitekorko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosenttia vuodessa 
kuuden kuukauden ajan 1 päivästä tammikuuta 
30 päivään kesäkuuta 2013.
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