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tuomioistuimessa (663/2005).
 Voimaan 2006 alusta. Yhteensä 20 §:ää. 

Samalla on muutettu OK 20 lukua sovin-
nosta (664/2005).

– Laki korkeimmasta oikeudesta 
(665/2005). 

 Voimaan 31.12.2005. Yhteensä 19 §:ää. 
Säännökset mm. KKO:n tehtävistä, asi-
oiden ratkaisemisesta, presidentistä ja 
muista jäsenistä, esittelijöistä ja muusta 
henkilöstöstä sekä palvelussuhteen väli-
aikaisesta järjestelystä.

– Laki KHO:sta annetun lain 2a ja 8 §:n 
muuttamisesta (700/2005) ym..

 Voimaan 1.10.2005. Samassa yhteydessä on 
muutettu hallinto-oikeuslakia (699/2005) 
ja hallintolainkäyttölakia (698/2005). 
Muutoksenhaku viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain mukaiseen 
viranomaispäätökseen tapahtuu lain 33 
§:n mukaan valittamalla pääsääntöisesti 
hallinto-oikeuteen. (701/2005).

– Laki  käräjäoikeuslain muuttamisesta 
(629/2005).

 Voimaan 1.9.2005. Muutoksen mukaan 
käräjäoikeudessa mm. voi olla toimintayk-
sikköinä osastoja, jonka käsittelykielenä 
voi olla suomen ohella pääasiallisesti 
ruotsin kieli. (Ks. myös muutokset tuo-
marien nimittämislakiin ja kielilakiin nrot 
630–631/2005.) Samassa yhteydessä on 
muodostettu uusi Forssa-Loimaan KäO 
sekä lakkautettu Nilsiän KäO (ks. 632-
633/2005).

– Laki valtion virkamieslain 4 §:n muutta-
misesta (593/2005).

 Voimaan 1.9.2005. Koskee mm. valtion 
virkojen perustamista.

– Laki työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta (677/2005).

 Voimaan 2006 alusta. Yhteensä 17 §:ää. 
Samalla on muutettu mm. TEL:a, MYEL:a, 
YEL:a ja tapaturmavakuutuslakia (678–
681/2005).

– Rajavartiolaki (578/2005).
 Lailla on kumottu 12.3.1999 annettu 

vanha laki (320/1999). Laki tuli voimaan 
1.9.2005. Yhteensä 86 §:ää. Samassa yh-

teydessä on annettu mm. VN:n asetus raja-
vyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta 
(653/2005). Uudistukseen on liittynyt myös 
kalastuslain (590/2005), luonnonsuojelulain 
(591/2005) ja muinaismuistolain (592/2005) 
muuttaminen.

– VN:n asetus tilatukijärjestelmän tuki-
alueista, tuotantoon sidotuista tuista ja 
kesannoinnista (604/2005).

 Voimaan 1.8.2005. Liittyy ns. tilatukilakiin 
(557/2005) ja sisältää mm. tukijärjestelmän 
kunnittaisen aluejaon (A, B-C1 ja C2-C4).

– MMM:n asetus satovahinkojen korvaa-
misessa käytettävistä yksikköhinnoista ja 
normisadoista vuonna 2005 ja satovahin-
kokorvauksiin liittyvien tietojen tallenta-
minen Tukisovellukseen (627/2005).

 Voimaan 17.8.2005. Sisältää mm. tietoja 
eri kasvilajien yksikköhinnoista ja normisa-
doista.

– MMM:n asetus metsätalouden ympäristö-
tuen laskennassa käytettävästä puukuu-
tiometrin keskikantohinnasta (648/2005).

 Voimaan 1.9.2005. Sisältää alueittaiset puu-
kuutiometrin keskikantohinnat.

– MMM:n asetus hirvieläinten ja petoeläin-
ten aiheuttamien maatalous- ja viljely-
vahinkojen korvaamisessa vuonna 2005 
käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja 
normisadoista (738/2005).

 Voimaan 16.9.2005. Sisältää tietoja eräiden 
puutarhakasvien normisadoista ja taimien 
yksikköhinnoista. 

– Sisäasiainministeriön asetus nuohoukses-
ta (539/2005).

 Voimaan 1.8.2005.  Esim. vapaa-ajan asun-
non ja sen saunan tulisijat ja normit on 
nuohottava 3 vuoden välein. Säännöllisessä 
käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sau-
nan tulisijat on nuohottava vuosittain (ks. 
tarkemmin 2 § 3 mom).

– Kuntajaotuksen muutoksia:
 VN:n päätös 514-516/2005 kuntajaon muut-

tamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan 
kaupungin välillä sekä Toholammin kunnan 
ja Kannuksen kaupungin välillä 2006 alusta.
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– Laki kiinteistönmuodostamislain muutta-
misesta (670/2005).

 Voimaan 31.12.2005. (ks. HE 9/2005 vp.) Lail-
la on muutettu KML 278 §:n 2 momenttia kos-
kien MML:n keskushallinnon oikeutta tehdä 
esityksiä lainvoiman saaneiden kiinteistö-
toimitusten purkamiseksi sekä lisätty lakiin 
uusi KML 278a §. MMK voi tehdä KKO:lle tai 
KHO:lle esityksen lainvoimaisen toimituksen 
tai päätöksen purkamiseksi sellaisen virheen 
johdosta, jonka korjaamista kiinteistöjärjes-
telmän selvyys tai luotettavuus taikka muu 
yleinen etu vaatii. Uutta on se, että purun 
määräajat (ks. näistä OK 31:10) eivät enää 
estä MMK:ta tekemästä purkuesitystä. KML 
278a §:n mukaan maaoikeus voi jatkossa 
palauttaa jo umpeen kuluneen määräajan 
hakea muutosta kiinteistötoimitukseen. Ai-
kaisemmin tämä oikeus oli KKO:lla. Oikeus 
palauttaa menetetty prosessuaalinen määrä-
aika valittaa maaoikeuden ratkaisusta KKO:
een pysyy edelleen KKO:lla. (Ks. myös laki 
OK:n muuttamisesta (666/2005).)

– Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n 
muuttamisesta (730/2005).

 Tuli voimaan 1.10.2005. Muutos koskee lupa-
viranomaisen oikeutta antaa eräissä tapauksis-
sa ns. aloittamisoikeus hankkeeseen, vaikka 
lupapäätös ei vielä ole lainvoimainen. 

– Laki maa-aineslain muuttamisesta 
(731/2005).

 Voimaan 1.10.2005. Muutos (21 §) koskee 
lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudat-
tamista.

– Laki vesilain muuttamisesta (732/2005).
 Voimaan 1.10.2005. Koskee mm. töidenaloit-

tamislupaa ja muutoksenhakua.
– Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta 

(729/2005).
 Voimaan 1.10.2005. Koskee muutoksenhakua 

hallinto-oikeudesta KHO:een sekä täytän-
töönpanoa.

– Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta 
(702/2005).

 Voimaan 1.10.2005. Koskee muutoksenhakua 
valtiokonttorin PK 5:2 mukaiseen päätök-
seen.

– Laki riita-asioiden sovittelusta yleisessä 

Ylimääräistä muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä on muutettu

Jo lainvoiman saaneiden kiinteistötoimitusten purkamista koskevia kiinteistönmuodostamis-
lain (KML) säännöksiä muutetaan 31.12.2005 alkaen. Kulumassa olevan valitusmääräajan 
 pidentämisen ohella maaoikeuksille tulee oikeus palauttaa kiinteistötoimitusten osalta myös jo 
umpeen kulunut määräaika, mikäli OK 31:16 ja 31:17 edellytykset täyttyvät. Kokonaan uusia 
lakeja on säädetty mm. korkeimmasta oikeudesta, rajojen vartioinnista sekä  työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnasta.


