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– Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus maanmittauslaitoksen 

maksuista vuosina 2010 ja 2011 

annetun maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asetuksen 2 §:n muutta-

misesta (26/2010).

 Tuli voimaan 1.2.2010. Hakemuksesta 
vireille tulevan kaupanvahvistaja-
määräystä koskevan asian käsittelystä 
peritään 79 euroa. Kaupanvahvistaja-
määräyksen peruuttamisesta ei peritä 
maksua.

– Valtiovarainministeriön asetus 

toimivaltaisista maistraateista 

perukirjan osakasluettelon vah-

vistamista koskevissa asioissa 

(101/2010).

 Tuli voimaan 1.3.2010. Maistraatti, 
joka on ottanut vastaan perukirjan osa-
kasluettelon vahvistamista koskevan 
hakemuksen, on toimivaltainen anta-
maan vahvistuksen, lukuun ottamatta 
Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Van-
taan maistraatteja, joiden toimivallasta 
erityissäännös.

– Valtiovarainministeriön asetus vä-

estötietojärjestelmään talletetta-

vista hallinnollisista ja muista vas-

taavista aluejaoista (123/2010).

 Tuli voimaan 1.3.2010. Väestötietojär-
jestelmään talletetaan seuraavat hallin-
nolliset ja muut vastaavat aluejaot:

 1) kunta-, kihlakunta- ja maakuntajako;
 2) vaalipiiri- ja äänestysaluejako;
 3) hiippakuntajako sekä evankelis-

luterilaisen ja ortodoksisen kirkon 
seurakuntajako;

 4) postinumeroaluejako;
 5) maistraatin ja sen yksikön toimialue-

jako;
 6) kiinteistöjen ja muiden rekisteriyk-

siköiden sijaintialuejako.
 Lisäksi väestötietojärjestelmään voi-

daan tallettaa väestötietojärjestelmän 
tietoja hyväksikäyttävien viranomais-
ten ilmoittama mahdollinen muu 
hallinnollinen aluejako.

– Valtiovarainministeriön asetus toi-

mivaltaisesta maistraatista eräissä 

väestötietojärjestelmän tietojen 

ylläpitoa koskevissa asioissa 

(124/2010).

 Tuli voimaan 1.3.2010. Säännökset 
Helsingin maistraatin toimivallasta 
käsitellä sellaisten henkilöiden asioita, 
joilla ei ole koskaan ollut kotikuntaa 
eikä väestökirjanpitokuntaa Suomessa.

– Valtioneuvoston asetus väestötie-

tojärjestelmästä (128/2010).

 Tuli voimaan 1.3.2010. Asetuksessa 
annetaan tarkempia säännöksiä muun 
muassa väestötietojärjestelmään talle-
tettavien tietojen yksityiskohtaisesta 
sisällöstä, ulkomaan kansalaista kos-
kevien tietojen ylläpidosta, tietojen 
ilmoittamisesta väestötietojärjestel-
mään sekä toimivallan järjestelyistä 
eräissä väestötietojärjestelmän tieto-
jen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. 
Maanmittaustoimiston tai kunnan 
tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään 
uudet rakennustunnukset ja rakennus-
tunnusten muutokset asetuksen 35 §:n 
mukaisesti. Maistraatin on toimitettava 
rakennustunnuksen antamiseksi tarvit-
tavat tiedot, ellei niitä ole saatavissa 
suoraan väestötietojärjestelmästä.

– Laki ympäristönsuojelulain muut-

tamisesta (253/2010) voimaan ja 

laki eräistä naapuruussuhteista 

annetun lain 19 §:n muuttamises-

ta (254/2010).

 Tuli voimaan 1.6.2010. Muutokset 
koskevat valtioneuvoston toimivaltaa 
antaa asetuksella säännöksiä eräiden 
toimintojen ympäristönsuojeluvaa-
timuksista, sekä säännöksiin, jotka 
koskevat mahdollisuutta poiketa ym-
päristöluvanvaraisuudesta näissä toi-
minnoissa ja velvollisuutta rekisteröidä 
samat toiminnat ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. Eduskunnan lausu-
ma; Eduskunta edellyttää, että hallitus 
ennakkovalvonnan keventämishank-

keessaan ryhtyy myös toimenpiteisiin 
ympäristönsuojelun jälkivalvonnan 
tehostamiseksi selvittämällä valvon-
tamaksun käyttöönottamista ja jälki-
valvonnan sisällöllistä kehittämistä.

– ympäristöministeriön työjärjestys 

(347/2010).

 Tuli voimaan 1.6.2010. Työjärjestyk-
sessä säädetään ympäristöministeriön 
osastoista, yksiköistä, niiden tehtävis-
tä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä 
toiminnan muusta järjestämisestä, 
ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, 
ministeriön johtamisesta, johtoryhmis-
tä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja 
sijaisista, henkilöstön sijoittumisesta 
sekä asioiden valmistelusta ja ratkai-
semisesta ministeriössä. Yhteistoi-
minnassa ministeriön ja henkilöstön 
välillä noudatetaan ministeriön yh-
teistoimintasopimusta. Ministeriön 
suunnittelu- ja laskentajärjestelmästä, 
maksuliikkeestä ja kirjanpidosta sekä 
muusta laskentatoimesta sekä sisäises-
tä valvonnasta määrätään ministeriön 
taloussäännössä. Ministeriön sisäisestä 
tarkastuksesta määrätään ministeriön 
sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

– Laki henkilötietolain 13 §:n muut-

tamisesta (294/2010).

 Tuli voimaan 1.5.2010. Pykälä sisältää 
luettelon toiminnoista, joissa henki-
lötunnusta saa käsitellä. Muutoksella 
pykälään lisättiin maksupalvelutoi-
minta. Maksupalvelutoiminnassa on 
säännönmukaisesti tarpeen käsitellä 
henkilötunnusta, jotta henkilön yksi-
selitteinen yksilöinti voidaan varmis-
taa. Henkilötunnuksen perusteetonta 
leviämistä on kuitenkin pyrittävä 
välttämään.

– Laki valtioneuvostosta  annetun 

lain 1 §:n muuttamisesta 

(305/2010).

 Tuli voimaan 1.5.2010. Opetusmi-
nisteriön nimi muutettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriöksi.

Uusia säädöksiä
kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden kiinteistönmuodostamista koskevien lakien 
muuttamista koskeva hallituksen esitys (he 265/2009 vp) on tällä hetkellä eduskunnan 
käsiteltävänä. Lakimuutosten voimaan tulemisesta ei vielä tiedetä. Vuoden 2010 aikana ei 
vielä ole vahvistettu ”perinteistä” maanmittausta koskevaa säädöstöä. Maankäytön nume-
rossa 2010:1 sivulla 48 mainitulla ratalain muutoksella (1243/2009) ei – toisin kuin tekstistä 
ilmeisesti käy ilmi – muutettu rautatietasoristeyksen poistamiseen liittyvää menettelyä. 
tasoristeyksen poistamisesta annetaan lopullinen päätös kiinteistötoimituksessa.
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– Laki julkisista hankinnoista 

annetun lain muuttamisesta 

(321/2010) ja laki markkina-

oikeuslain muuttamisesta 

(323/2010).

 Tuli voimaan 1.6.2010. Julkisten han-
kintojen oikeussuojakeinoja koskeva 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/66/EY pannaan kan-
sallisesti täytäntöön. Laissa sääde-
tään nykyisten markkinaoikeuden 
määräämien seuraamusten lisäksi 
hankintasopimuksen tehottomuusseu-
raamuksesta, seuraamusmaksusta ja 
sopimuskauden lyhentämisestä. Uudet 
seuraamukset koskevat EU-kynnysar-
von ylittäviä hankintoja. Oikeussuo-
jajärjestelmää tehostetaan myös siten, 
että hankintayksiköiden päätöksiin 
voidaan kohdistaa kevyempi virheen 
korjaamistapa eli hankintaoikaisu. 
Markkinaoikeuslakia muutetaan siten, 
että erilaisten tuomarikokoonpanojen 
käyttöedellytyksiä lisätään. Julkisten 
hankintojen kansalliset kynnysarvot 
kaksinkertaistetaan. Tavara- tai palve-
luhankintojen, suunnittelukilpailujen 
ja palveluja koskevien käyttöoikeusso-
pimuksien kynnysarvo nousee 15 000 
eurosta 30 000 euroon. Terveydenhoito- 
ja sosiaalipalveluiden sekä koulutus-
palveluiden, joita hankitaan julkisesta 
työvoimapalvelusta yhteishankintana 
työnantajan kanssa, kynnysarvo nou-
see 50 000 eurosta 100 000 euroon. 
Rakennusurakoiden ja käyttöoikeus-
urakoiden kynnysarvo nousee 100 000 
eurosta 150 000 euroon. Eduskunnan 
lausuma; Eduskunta edellyttää, että 
pienhankintojen oikeussuojakeinojen 
käyttöön liittyvät mahdolliset tulkin-
taongelmat selvitetään ja ryhdytään 
tarvittaviin toimiin sääntelyn selkeyt-
tämiseksi.

– Valtioneuvoston asetus julkisista 

hankinnoista annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta 

(331/2010).

 Tuli voimaan 1.6.2010. Muutos liittyy 
julkisten hankintojen oikeussuojauu-
distukseen ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2007/66/EY 
täytäntöönpanoon. Direktiivi edellyt-
tää muun muassa, että hankintayk-
sikkö voi hankintapäätöksen jälkeen 
toimittaa julkaistavaksi suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen ennen hankin-
tasopimuksen tekemistä. Asetuksella 

säädetään, että suorahankintaa koskeva 
ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi 
kansallisessa ilmoitusjärjestelmässä 
internet -osoitteessa www.hankintail-
moitukset.fi (HILMA). Lisäksi asetusta 
muutetaan Suomen viranomaisille 
ja EU:n toimielimille toimitettavien 
tilastotietojen osalta. Tilastotietojen 
keräämisessä hyödynnettäisiin HILMA 
-ilmoitusjärjestelmään rakennettuja 
tilastointityökaluja.

– Laki oikeudenkäymiskaaren 

muuttamisesta (362/2010) ja laki 

oikeudenkäynnistä rikos asioissa 

annetun lain muuttamisesta 

(363/2010).

 Tuli voimaan 1.6.2010. Henkilökohtai-
sen haastemiestiedoksiannon käyttöä 
vähennetään erityisesti riidattomissa 
velkomusasioissa. Puhelintiedoksianto 
otetaan käyttöön yleisenä tiedoksi-
antotapana kaikissa yleisissä tuomio-
istuimissa. Myös muiden sähköisten 
välineiden käyttöä tiedoksiannoissa 
laajennetaan. Asianosaisten itsensä 
asemaa tiedoksiannoissa vahvistetaan. 
Kutsu hovioikeuden pääkäsittelyyn 
voidaan lähettää asianosaisen ilmoit-
tamaan osoitteeseen myös silloin, kun 
asianosainen on määrätty saapumaan 
henkilökohtaisesti.

– Laki oikeushallinnon valtakun-

nallisesta tietojärjestelmästä 

(372/2010), laki tuomioistuimen 

velvollisuudesta ilmoittaa eräistä 

ratkaisuistaan (373/2010), laki 

viranomaisten toiminnan julki-

suudesta annetun lain 24 §:n 

 muuttamisesta (374/2010) ym.

 Tulevat voimaan 1.12.2010. Säännök-
sillä selkeytetään oikeushallinnon tie-
tojärjestelmään talletettavien tietojen 
julkisuuden määräytymistä, niiden 
luovuttamista muille viranomaisille 
sekä tuomioistuimen velvollisuutta 
ilmoittaa ja tallettaa tietoja tietojär-
jestelmään. Muutokset mahdollista-
vat sen, että ulosottohakemuksiin ei 
uudistuksen toteuduttua ole tarpeen 
liittää jäljennöstä ulosottoperusteen 
muodostavasta tuomioistuimen ratkai-
suista. Oikeusrekisterikeskus toimii 
oikeushallinnon valtakunnallisen 
tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä. 
Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka 
mukaan tietojärjestelmä ja siihen liit-
tyvät tietojenkäsittelyt on saatettava 
laissa edellytettyyn kuntoon viiden 

vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
– Laki avioliittolain 35 §:n 

 muuttamisesta (427/2010).

 Tulee voimaan 1.11.2010. Voimassa 
olevan säännöksen mukaan testamen-
tissa tai lahjakirjassa voidaan määrätä, 
että testamentinsaajan tai lahjansaajan 
aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta 
testamentattavaan tai lahjoitettavaan 
omaisuuteen. Muutoksella säännök-
seen lisättiin myös henkilövakuu-
tuksen edunsaajamääräys, koska on 
tarkoituksenmukaista, että kun mää-
rätään edunsaaja, voidaan samalla 
myös määrätä edunsaajan aviopuolison 
avio-oikeudesta. Määrättäessä edun-
saajan aviopuolison avio-oikeudesta 
edunsaajamääräyksessä noudatetaan 
vakuutussopimuslain 48 §:n säännök-
siä edunsaajamääräyksen muodosta. 
Avioehtosopimuksen tekemistä ja 
rekisteröimistä maistraattiin koskevia 
avioliittolain (234/1929) 42 ja 43 §:n 
säännösten noudattamista ei edellytetä.

– Laki velan  vanhentumisesta 

 annetun lain 11 §:n 

 muuttamisesta (428/2010).

 Tulee voimaan 1.11.2010. Oikeudel-
lisia katkaisutoimia laajennetaan. 
Velan vanhentuminen katkeaa, jos 
velkoja panee vireille saatavaa kos-
kevan kanteen velallista vastaan tai 
esittää saatavaa koskevan vaatimuksen 
tuomioistuimessa, kuluttajariitalauta-
kunnassa tai laissa säädetyssä muussa 
toimielimessä tai menettelyssä, jossa 
voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisu-
suositus, taikka toimielimessä, joka 
on merkitty Euroopan komission 
pitämään tietokantaan kuluttajariitoja 
ratkaisevista elimistä. Lakia sovelle-
taan myös velkaan, jonka oikeuspe-
ruste on syntynyt ennen tämän lain 
voimaantuloa. Jos velkaa koskeva 
asia on lain voimaan tullessa vireillä 
toimielimessä, joka on merkitty Euroo-
pan komission pitämään tietokantaan 
kuluttajariitoja ratkaisevista elimistä, 
velan vanhentuminen keskeytyy 11 
§:ssä tarkoitetulla tavalla, kun laki 
tulee voimaan.

– Laki rakennusperinnön suojelemi-

sesta, laki  maankäyttö- ja raken-

nuslain 57 ja 166 §:n muuttami-

sesta (499/2010) ja laki rikoslain 

48 luvun 6 §:n  muuttamisesta.

 Tulivat voimaan 1.7.2010. Rakennuspe-
rinnön suojelemista koskevat säännök-
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set saatetaan ajan tasalle ja paremmin 
vastaamaan alan kansainvälisiä sopi-
muksia. Rakennusperinnön omistajalle 
suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoi-
tuksia ja mahdollisesti suoritettavan 
korvauksen perusteita selkiytetään. 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan 
valtion korvausvelvollisuutta koskeva 
säännös asemakaava-alueella sijait-
sevan valtakunnallisesti merkittävän 
rakennuksen osalta. Muutoin korvaus-
velvollisuus säilyy edelleen kunnalla.

– Laki hallintolain muuttamises-

ta (581/2010) ja laki hallinto-

lainkäyttölain muuttamisesta 

(582/2010).

 Tuli voimaan 1.8.2010. Hallintolakiin 
lisätään uusi 7 a luku oikaisuvaati-
musmenettelystä, jonka tarkoituksena 
olisi ohjata oikaisuvaatimuksen käsit-
telyä yleislain tasoisesti. Tavoitteena 
olisi selkeyttää oikaisuvaatimuksen 
asemaa ja luonnetta oikeussuojakei-
nona sekä lisätä tämän menettelyn 
ennustettavuutta. Samalla tehostet-
taisiin hallintoviranomaisten toimin-
taedellytyksiä oikaisuvaatimuksen 
ratkaisemisessa. Tämä lisäisi hallin-
toviranomaisten itsenäistä roolia ja 
vastuuta jälkikäteisessä oikeustur-
vassa hallinnon palveluperiaatetta 
tukevalla tavalla. Lisäksi oikaisuvaa-
timuksen ja valituksen keskinäisen 
aseman selkeyttämiseksi muutetaan 
hallintolainkäyttölakia.

– Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus elävän riistaeläimen oh-

jeellisista arvoista (241/2010).

 Tuli voimaan 1.5.2010.
– Valtioneuvoston asetus mittayk-

sikköasetuksen muuttamisesta 

(130/2010).

 Tuli voimaan 1.3.2010. Asetuksella saa-
tetaan voimaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2009/3/EY, jolla 
muutettiin mittayksiköistä annettua 
neuvoston direktiiviä 80/181/ETY 
vastaamaan kansainvälisiä sopimuk-
sia. Lisäksi saatetaan kansainvälisen 
ilmailuliikenteen käyttämät mittayk-
siköt osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Erikoisaloilla sallittuihin yksiköihin 
lisätään jalometallien kaupassa käy-
tettävä massan yksikkö troy unssi.

– Laki varainsiirtoverolain 14 §:n 

muuttamisesta (611/2010). 

 Tuli voimaan 30.6.2010. Varainsiir-
toverolakiin tehdään maatalouden 

rakennetukia koskevan sääntelyn 
edellyttämät muutokset. Maatilatalo-
uden kehittämisrahastosta annetun 
lain nojalla maataloustarkoituksiin 
tapahtuvan valtion maan luovutuksen 
varainsiirtoverosta vapauttamisesta 
luovutaan. Maatalouden rakennetuista 
annetun lain mukaiseen kiinteistön 
hankkimista varten myönnettyyn kor-
kotukilainaan liittyvää verovapautta 
sovelletaan vain nuoren viljelijän 
aloitustuen yhteydessä. Maatalouden 
rakennetuista annetun lain mukaise-
na investointitukena myönnettyihin 
korkotukilainoihin liittyvästä verova-
paudesta luovutaan.

– Laki tieliikennelain muuttamisesta 

(624/2010). 

 Tuli voimaan 1.7.2010. Tieliikennelain 
säännöksiin tehdään muutoksia, joilla 
yhdenmukaistetaan jalkakäytävää 
ja pyörätietä koskevia määritelmiä. 
Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa 
koskeviin sääntöihin lisätään pysäyt-
tämis- ja pysäköintikielto viittä metriä 
ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla 
ajamista koskevaa sääntöä muutetaan 
siten, että pihakaduksi voidaan merkitä 
myös katu, jolla moottoriajoneuvojen 
läpiajo sallitaan. Tienpidossa käy-
tettävän ajoneuvon kuljettajalla on 
oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin 
liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan 
toimivaltainen viranomainen, joka 
määrää henkilön erikoiskuljetuksen 
liikenteen ohjaajaksi.

– Valtioneuvoston asetus 

tieliikenne asetuksen muuttami-

sesta (625/2010). 

 Tuli voimaan 1.7.2010. Asetuksen 
voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaan töyssyistä varoit-
tavia liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä 
sekä pyörätien jatkeen tiemerkintöjä 
saa käyttää vuoden 2017 loppuun. 
Asetukseen lisätään uusi töyssyistä 
varoittava liikennemerkki ja tarkis-
tetaan eräitä tiemerkintöjä koskevia 
säännöksiä muun muassa pyörätien 
jatkeeseen, pyöräkaistaan ja pyöräi-
lijöiden odotustilaan liittyen. Lisäksi 
muutetaan lupaviranomainen, joka 
myöntää luvan tien sulkemiseen no-
peuskilpailuja varten.

– Valtioneuvoston asetus syyttäjän-

virastojen toimialueista ja päätoi-

mipaikoista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen 1 §:n muuttamises-

ta (613/2010) ja valtioneuvoston 

asetus syyttäjänvirastosta anne-

tun valtioneuvoston asetuksen 8 

§:n muuttamisesta (614/2010). 

 Tulevat voimaan 1.1.2011. Asetuksilla 
muodostetaan kaksi uutta syyttäjänvi-
rastoa. Nykyiset Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan syyttäjänvirastot yhdis-
tetään uudeksi Länsi-Suomen syyttä-
jänvirastoksi ja Kaakkois-Suomen ja 
Päijät-Hämeen syyttäjänvirastot uu-
deksi Salpausselän syyttäjänvirastoksi. 
Länsi-Suomen syyttäjänviraston pää-
toimipaikaksi tulee Turku ja Salpausse-
län syyttäjänviraston päätoimipaikaksi 
Kouvola.

– Laki oikeudenkäymiskaaren 

muuttamisesta (650 /2010), laki 

eräiden asiakirjain lähettämisestä 

tuomioistuimille annetun lain  

1 §:n muuttamisesta (651/2010) 

ja laki ulosottokaaren 2 luvun 

 muuttamisesta (652/2010). 

 Tulevat voimaan 1.1.2011. Oikeu-
denkäymiskaaren muutoksenhakua 
käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja 
valitusasian käsittelyä hovioikeudes-
sa koskevia säännöksiä muutetaan. 
Hovioikeuksissa otetaan käyttöön 
seulontajärjestelmän korvaava jatkokä-
sittelylupajärjestelmä. Laissa säädetään 
siitä, mitkä valitusasiat kuuluvat järjes-
telmän piiriin. Riita-asiassa tarvitaan 
jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden 
ratkaisu on asianosaiselle vastainen 
vain saamisen osalta, ja valituksessa 
esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden 
ratkaisun välinen erotus ei ole yli 10 
000 euroa. Rikosasioissa vastaaja tarvit-
see jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole 
tuomittu ankarampaan rangaistukseen 
kuin neljä kuukautta vankeutta. Laissa 
säädetään jatkokäsittelyluvan myön-
tämisen perusteista. Pääkäsittelyn 
toimittamista hovioikeudessa koskevia 
säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi otetaan 
käyttöön menettely, joka mahdollistaa 
muutoksenhaun käräjäoikeudesta suo-
raan korkeimpaan oikeuteen.

– Valtioneuvoston asetus tieto-

turvallisuudesta valtionhallinnossa 

(681/2010). 

 Voimaan 1.10.2010 siirtymäsäännök-
sin. Asetuksen tavoitteena on luoda 
edellytykset valtionhallinnon tieto-
turvallisuustyön kehittämiseksi sekä 
yhtenäisten menettelyjen luomiseksi 
salassa pidettäviä ja käytöltään rajoi-
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tettuja tietoaineistoja käsiteltäessä. 
Asetuksessa säädetään valtionhallin-
non viranomaisia koskevista yleisistä 
tietoturvallisuusvaatimuksista sekä 
asiakirjojen luokittelun perusteista 
ja luokittelua vastaavista käsittelyssä 
noudatettavista tietoturvallisuusvaa-
timuksista. Luokittelu muutetaan neli-
portaiseksi vastaamaan kansainvälisiä 
käytäntöjä. Säännökset yleisistä tie-
toturvallisuusvaatimuksista koskevat 
valtionhallinnon viranomaisia siinäkin 
tapauksessa, että ne eivät luokittele 
tietoaineistojaan.

– Valtiovarainministeriön ase-

tus peruskoron vahvistaminen 

(486/2010).

 Valtiovarainministeriö on vahvistanut 
peruskoroksi 1,25 prosenttia vuodessa 
1 päivästä heinäkuuta 2010 vuoden 
2010 loppuun.

– Suomen Pankin ilmoitus vii-

tekorosta ja viivästyskorosta 

(639/2010). 

Pöyry tarjoaa paikkatiedon 
tuottamiseen ja jalostamiseen
kustannustehokkaita ratkaisuja 
nykyaikaisilla menetelmillä. 

Palvelut kattavat niin 
yleispiirteisten aineistojen 
tuottamisen kuin tarkkojen 
3D-mallien laatimisen.

Yhteystiedot: 
jukka.makela@poyry.com
miranda.saarentaus@poyry.com

Pöyry Finland Oy
PL 50 (Jaakonkatu 2), 01621 Vantaa
puh. 010 3311, faksi  010 332 6761
www.poyry.fi

 Korkolain 12 §:ssä tarkoitettu, Eu-
roopan keskuspankin viimeisimpään 
perusrahoitusoperaatioon perustuva 
viitekorko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 
momentissa tarkoitettu viivästyskorko 
8,0 prosenttia vuodessa kuuden kuu-
kauden ajan 1 päivästä heinäkuuta 31 
päivään joulukuuta 2010. 

– Valtiovarainministeriön päätös 

kuntajaon muuttamisesta Maskun 

kunnan ja naantalin kaupungin 

välillä (85/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtioneuvoston päätös kylmäkos-

ken kunnan liittämisestä Akaan 

kaupunkiin (465/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtioneuvoston päätös Varpais-

järven kunnan liittämisestä Lapin-

lahden kuntaan (553/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtioneuvoston päätös Vöyri-

Maksamaan kunnan ja oravaisten 

kunnan lakkauttamisesta ja uuden 

uuSiA SääDökSiä

Markku Markkula

Vöyrin kunnan perustamisesta 

(554/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtioneuvoston päätös kuhma-

lahden kunnan liittämisestä kan-

gasalan kuntaan (555/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtioneuvoston päätös Artjärven 

kunnan liittämisestä orimattilan 

kaupunkiin (593/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.
– Valtiovarainministeriön päätös 

kuntajaon muuttamisesta Vihan-

nin kunnan ja Siikajoen kunnan 

välillä (466/2010). 

 Tulee voimaan 1.1.2011.


