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tasavallan presidentti vahvisti 23.8.2013 muun muassa lain sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenet-
telyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (622/2013). suurin osa kiinteistön luovutuksista voidaan jatkossa tehdä 
sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. vastaavasti kiinnityshakemukset voidaan tehdä 
sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. vahvistetut lait tulevat voimaan 1.11.2013. eräisiin luovutuksiin ja 
kiinnityshakemuksiin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2015 lukien.

• laki sähköistä kiinteistön kauppaa, 
pant tausta ja kirjaamismenettelyä 
koskevan lainsäädännön voimaan-
panosta (622/2013).

 Voimaan 1.11.2013. Maakaaren muutoksen 
varsinainen sisältö on hyväksytty jo aikai-
semmin (ks. maakaaren muutos 96/2011 
ja HE 146/2010 vp.), mutta voimaantulo jäi 
odottamaan sähköisten asiointijärjestelmi-
en valmistumista. Suurin osa kiinteistöjen 
luovutuksista voidaan marraskuun alusta 
lähtien tehdä sähköisesti Maanmittauslai-
toksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. 
Myös kiinnityshakemukset voidaan harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä sähköi-
sesti ja ottaa käyttöön sähköiset panttikirjat. 
Kiinteistön kauppa tehdään sähköisellä 
lomakkeella, johon saadaan haettua tietoja 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista 
viranomaisrekistereistä. Kiinteistön luovu-
tustiedot siirretään viranomaisten rekiste-
reihin suoraan sähköisestä kauppakirjasta. 
Samalla lainhuuto eli kiinteistön uuden 
omistajan merkitseminen rekisteriin tulee 
vireille ilman eri hakemusta. 

   Nykyisin kaupanvahvistajan on vah-
vistettava kiinteistön kauppa kaikkien 
kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. 
Sähköisessä kiinteistökaupassa ei kaupan-
vahvistajaa enää tarvita. Uudistus säästää 
osapuolten kustannuksia. Myös pankeille 
ja muille luotonantajille tulee pitkällä 
tähtäimellä sähköisten panttikirjojen käyt-
töönotosta merkittäviä kustannussäästöjä, 
kun vakuuksien hallinta helpottuu. Tieto-
järjestelmä voi viranomaisrekisterien ja 
tunnistamismenetelmien avulla valvoa 
muun muassa osapuolten henkilöllisyy-
den todentamista, kauppakirjan sisällön 
riittävyyttä ja siihen merkittyjen tietojen 
oikeellisuutta. Tunnistuspalveluna voidaan 
käyttää esimerkiksi pankkien verkkopank-
kipalveluja. Myös perinteisiä toimintatapo-
ja ja paperisia asiakirjoja voidaan edelleen 
käyttää. Tällöin tarvitaan myös kaupan-
vahvistajaa entiseen tapaan. Samalla on 
myös muutettu maakaaren 2:14 ja 9a:11:ää 
(623/2013). Ks. myös säädöskokoelman 
numerot 624–625/2013.

• verohallinnon päätös varainsiirtove-
ron maksamisesta ja ilmoittamisesta 
(145/2013).

 Voimaan 1.3.2013. Verohallinto on antanut 
päätöksen varainsiirtoverolain (931/1996) 
27 §:n 5 momentin, 30 §:n 1, 3 ja 5 momentin 
ja 31 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina 
kuin ne ovat laissa 526/2010. Päätös sisältää 
tiedot, jotka varainsiirtoveroa koskevassa 
ilmoituksessa tulee olla.

• Osuuskuntalaki (421/2013).
 Voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
• laki maantielain 5 ja 42 §:n muuttami-

sesta (328/2013).
 Voimaan 1.6.2013. Laki koskee tiealueen 

ulottuvuutta ja rakenteiden sijoittamista 
tiealueelle.

• valtioneuvoston asetus kuntien kielel-
lisestä asemasta vuosina 2013—2022 
(53/2013).

 Voimassa 23.01.2013–31.12.2022. Asetus si-
sältää tiedot kunnittain kuntien enemmistö- 
ja vähemmistökielistä kotimaisten kielten 
osalta. Ks. myös laki kielilain muuttamisesta, 
(480/2013) voimaan 1.7.2013.

• laki maaseutuelinkeinojen valituslauta-
kunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 
7 kohdan kumoamisesta (444/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Laki liittyy eläintautilain 
ja eräiden muiden lakien säätämiseen (ks. 
myös satovahinkojen korvaamislain muutos 
196/2013).

• valtiovarainministeriön asetus perus-
koron vahvistamisesta (412/2013).

 Voimaan 14.6.2013. Valtiovarainministeriö 
on vahvistanut peruskoroksi 0,5 prosenttia 
vuodessa 1. päivästä heinäkuuta 2013 vuo-
den 2013 loppuun. Ks. myös Suomen Pankin 
ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 
(472/2013) voimaan 26.6.2013. Euroopan 
keskuspankin viimeisimpään perusrahoi-
tusoperaatioon perustuva viitekorko on 0,5 
prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
viivästyskorko on 7,5 prosenttia vuodessa 
sekä 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettu viiväs-
tyskorko kaupallisissa sopimuksissa on 8,5 
prosenttia vuodessa. Viitekorko ja molemmat 
viivästyskorot ovat voimassa 1. päivästä 
heinäkuuta 31. päivään joulukuuta 2013.

• verohallinnon työjärjestys (411/2013).
 Voimaan 14.6.2013. Verohallinto on siirtynyt 

jokin vuosi sitten valtakunnalliseen toimialu-
eeseen (ks. myös 97/2013, vrt. HE 68/2013 vp., 
joka koskee Maanmittauslaitosta).

• laki koloveden kansallispuistosta  
(401/ 2013).

 Voimaan 1.1.2014. Saimaan saaristoluonnon, 
saimaannorpan elinympäristön ja Etelä-Suo-
men metsä- ja kallioluonnon suojelemiseksi 
ja hoitamiseksi sekä luonnonharrastusta, vir-
kistystä ja ympäristöntutkimusta varten pe-
rustetaan luonnonsuojelulaissa (1096/1996) 
tarkoitettu Koloveden kansallispuisto. 
Koloveden kansallispuistoon kuuluu noin 
5 834 hehtaaria valtion omistamia alueita, 
jotka sijaitsevat Enonkosken ja Heinäveden 
kunnissa sekä Savonlinnan kaupungissa. Ks. 
myös asetusmuutos 471/2013. 

• valtioneuvoston asetus hovioikeuksien 
tuomiopiireistä (337/2013).

 Voimaan 1.4.2014. Asetus liittyy hovioikeus-
uudistukseen (281/2013), jonka mukaan 
Kouvolan hovioikeus liitetään Itä-Suomen 
hovioikeuteen. Ks. myös valtioneuvoston 
asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulos-
ottovalituksia koskevissa asioissa (340/2013) 
ja valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien 
tuomiopiireistä (338/2013) voimaan 1.4.2014.

• laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 
ja 12 §:n muuttamisesta (119/2013).

 Voimaan 1.9.2013. Laki koskee turvaamistoi-
mia.

• laki valtion virkamieslain muuttamises-
ta (177/2013).

 Voimaan 1.4.2013. Sisältää säännöksiä virka-
miehen irtisanomisesta ja muutoksenhausta.

• laki väestötietojärjestelmästä ja väes-
törekisterikeskuksen varmennepal-
veluista annetun lain muuttamisesta 
(156/2013).

 Voimaan 1.3.2013. Muun muassa pykälää 
turvakiellosta (36 §) on muutettu.

• valtioneuvoston asetus julkisen hallin-
non tietohallinnon neuvottelukunnasta 
(163/2013).

 Voimaan 28.2.2013. Asetus on annettu jul-
kisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
annetun lain (634/2011) 5 §:n nojalla.


