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kirjaamisasioiden siirtoa käräjäoikeuksista 

 maanmittaustoimistoihin koskevat  lakimuutokset 

on julkaistu säädöskokoelmassa. paikkatieto-

infrastruktuuria koskeva asetus on tullut voimaan. 

kiinteistötoimitusmaksulakia koskeva vähäinen 

 muutos on eduskuntakäsittelyssä.

mukaan. Lailla (579/2009) on kumottu 
osia käräjäoikeuslain 17 ja 19 §:stä. 
Kirjaamislakimiesten kielitaitovaati-
muksista kaksikielisissä maanmittaus-
toimistoissa on säädetty valtioneuvos-
ton asetuksella maanmittauslaitoksen 
eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaaditta-
vasta kielitaidosta (600/2009).

– laki maanvuokralain muuttami-

sesta (574/2009). 

 Tontinvuokraoikeus merkitään lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin kuten 
erityisen oikeuden kirjaus.

– laki kiinteistönmuodostamislain 

muuttamisesta (575/2009). 

 Lohkominen tulee vireille, kun määrä-
alalle (määräalatunnukselle) on myön-
netty lainhuuto. Ilmoituksen saavuttua 
ns. KR78-kunnan kiinteistörekisterin 
pitäjälle tontin lohkominen tulee 
vireille kunnan asemakaava-alueella. 
Maaoikeus ratkaisee kirjaamisasian 
valituksen pääsääntöisesti yhden tuo-
marin kokoonpanossa. Laajan asian 
tai erityisestä syystä muunkin kirjaa-
misasian maaoikeus ratkaisee kahden 
tuomarin ja maaoikeusinsinöörin 
muodostamassa erityiskokoonpanossa. 
Toissijaisesti KML:n ohella MO sovel-
taa oikeudenkäymiskaarta. Tiedotta-
missäännöstä yhteisesti omistetulle 
kiinteistölle tai yhteiselle alueelle on 
maaoikeuden osalta muutettu.

– kaupanvahvistajalaki (573/2009). 

 Laki sisältää säännökset sekä virka-ase-
maan nojalla toimivaltuuden saavasta 
kaupanvahvistajasta että määräyksen 
perusteella toimivasta kaupanvahvista-
jasta. Laissa on myös säännökset luovu-
tuksen vahvistamisesta, kaupanvahvis-
tajan esteellisyydestä, kaupanvahvis-
tajan päiväkirjasta, luovutusilmoituk-
sesta, kaupanvahvistajain valvonnasta, 
kaupanvahvistajarekisteristä (jota pitää 
Etelä-Suomen maanmittaustoimisto) 

sekä tietojen luovutuksesta rekisteristä, 
kaupanvahvistuksen maksuista sekä 
asetuksenantovaltuutussäännöksen.

– kaupanvahvistaja-asetus 

(734/2009). 
 Kaupanvahvistusilmoitus on tehtävä 

pääsääntöisesti sähköisesti kahden päi-
vän kuluessa kaupanvahvistuksesta.

– laki kirjaamisasioiden siirtämistä 

koskevan lainsäädännön voimaan-

panosta (584/2009).

 Kirjaamisasioiden siirtämistä kos-
keva lainsäädäntö tulee voimaan 
2010 vuoden alusta. Laki lainhuuto- 
ja kiinnitysrekisteristä (353/1987), 
tontinvuokra-asetus (449/1966) ja 
kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) 
on kumottu. Lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteristä annettu asetus (960/1996) 
on jäänyt voimaan. Kaupanvahvis-
tajamääräykset on uusittava vuoden 
2012 alkuun mennessä. Määräyksen 
perusteella toimiva kaupanvahvistaja 
voi toimia kaupanvahvistajana 65-vuo-
tiaaksi. Kaupanvahvistajan päiväkirjat 
on toimitettava vuosittain viraston säi-
lytettäväksi. Jos muussa laissa on sään-
nös kirjaamisasiassa käräjäoikeudelle 
tai tuomarille tehtävästä ilmoituksesta, 
ilmoituksella tarkoitetaan 2010 alusta 
lukien kirjaamisviranomaiselle eli 
maanmittaustoimistolle tehtävää il-
moitusta. Esim. laissa uusjakojen tuke-
misesta (24/1981) on 10a §:ssä säännös 
tällaisesta ilmoituksesta (450/1990). 
Ks. HE 30/2009 vp.

– asetus paikkatietoinfrastruktuu-

rista (725/2009). 

 Sisältää laajan säännöksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston INSPIRE-
direktiivin 2007/2/EY kansalliseen 
toimeenpanoon perustuvan paikka-
tietoinfrastruktuurilain (421/2009) 
3 §:ssä tarkoitetuista paikkatietoai-
neistoista. Lisäksi asetuksessa on py-
kälät paikkatietoaineistoja kuvaavien 
tietojen laatimisesta ja liittämisestä 
hakupalveluun, paikkatietoaineistojen 
asettamisesta tietoverkon kautta saata-
ville, tukipalveluista, paikkatietoasiain 
neuvottelukunnasta sekä paikkatieto-
infrastruktuurin toteutumisen ja käy-
tön seurannasta. Asetus tuli voimaan 
12.10.2009. (Ks. HE 18/2009 vp.)

– laki kiinteistötoimitusmaksusta 

annetun lain muuttamisesta. 

 Lailla muutetaan kiinteistötoimitusmak-

– laki maakaaren muuttamisesta 

(572/2009). 

 Uudeksi kirjaamisviranomaiseksi on 
vahvistettu maanmittaustoimisto. 
Kirjaamisasian voi maanmittaustoi-
mistossa ratkaista virkasuhteinen 
kirjaamislakimies, jollainen on kus-
sakin maanmittaustoimistossa virassa 
oleva kirjaamispäällikkö. Kahdessa 
maanmittaustoimistossa on lisäksi 
kirjaamispäällikön ohella toinen 
lakimies. Kirjaamisasian voi myös 
ratkaista maanmittaustoimiston pal-
veluksessa oleva tehtävään määrätty. 
Muutoksenhaku kirjaamisratkaisuun 
tapahtuu valituksella maaoikeuteen. 
Toissijaisesti maakaareen nähden so-
velletaan kirjaamisasian käsittelyssä 
maanmittaustoimistossa hallinto-
lakia sekä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia. Lailla 
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 
(578/2009) on muutettu 15 luvun 2 ja 3 
§:ää koskien oikeudenkäyntiasiamies-
tä. Lunastuslakia (580/2009), maan-
käyttö- ja rakennuslakia (581/2009), 
rakennussuojelulakia (582/2009) ja 
etuostolakia (583/2009) on muutettu, 
koska kirjaamisviranomainen on muut-
tunut.

– laki maanmittauslaitokses-

ta annetun lain muuttamisesta 

(577/2009). 

 Maanmittauslaitoksen tehtäväksi on 
tullut lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
pitäminen. Kirjaamislakimiehistä kir-
jaamispäällikön tehtävistä määrätään 
maanmittaustoimiston työjärjestyk-
sessä. Maanmittausjohtaja määrää 
kirjaamisasioista vastaavan kirjaa-
mislakimiehen eli kirjaamispäällikön 
sekä antaa toimistohenkilökuntaan 
kuuluvalle delegointimääräyksen. 
Kirjaamisasioiden maksut määrätään 
valtion maksuperustelain (150/1992) 
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sun perintäsäännöksiä. Ks. HE 163/2009 
vp ja MmVM 8/2009 vp. Lakimuutos on 
marraskuussa täysistuntokäsittelyssä ja 
tulee voimaan 2010 alusta.

 Hallituksen esitys laeiksi maantielain 
ja ratalain muuttamisesta HE 189/2009 
vp. on lähetetty eduskunnan liikenne- 
ja viestintävaliokuntaan.

– laki väestötietojärjestelmästä ja 

väestörekisterikeskuksen varmen-

nepalvelusta (661/2009). 
 Laki tulee voimaan 1.3.2010. Uudessa 

laissa on 80 §:ää ja sillä on kumottu 
väestötietolaki (507/1993). Lain 13 
ja 14 §:ssä on säännös kiinteistöjen 
(kahdenkertaisesta!?) tallentamisesta 
väestötietojärjestelmään.

– laki käräjäoikeuslain muuttami-

sesta (591/2009). 

 Ks. myös laki tuomarien nimittämisestä 
annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta 
(592/2009). Koskee ruotsin kielentai-
toisten tuomarien nimittämistä kärä-
jäoikeuksiin.

– mmm:n asetus vuoden 2009 

metsänhoitomaksun perusteesta 

(545/2009). 
 Puukuutiometrin vuosien 2006–2008 

keskikantohinnan aritmeettinen kes-
kiarvo on 36,61 euroa koko maassa. 
Ks. metsänhoitoyhdistyksistä annettu 
lain 8 § (534/1998). Ks. myös 649/2009. 
Voimaan 1.9.2009.

– vn:n asetus metsäntutkimuslai-

toksesta annetun asetuksen muut-

tamisesta (798/2009). 

 Voimaan 2010. Sisältää mm. uuden 
säännöksen METLAn tehtävistä ja 
johtokunnan tehtävistä.

– ympäristöministeriön työjärjestys 

(542/2009). 

 Tuli voimaan 1.8.2009. Vanha työjär-
jestys 104/2009 on kumottu. Yhteen-
sä 51 §:ää. Antamisvaltuus on lain 
VN:stä (175/2003) 7 §:ssä. Ks. myös 
602/2009.

– om:n asetus om:n työjärjestykses-

tä (539/2009). 
 Asetus tuli voimaan 6.7.2009 ja sillä 

kumottiin edellinen asetus 670/2006. 
70 §:ää.

– om:n asetus oikeusapupiireistä 

ja oikeusaputoimistojen toimipai-

koista (819/2009). 

 Ks. myös edunvalvonta-alueista asetus 
820/2009. Voimaan 1.12.2009.

– tem:n työjärjestys (552/2009). 

 Voimaan 1.8.2009. 68 §:ää.

– vn:n asetus maakaasun käsittelyn 

turvallisuudesta (551/2009). 

 Annettu vaarallisten kemikaalien tur-
vallisuudesta ja räjähteiden käytön tur-
vallisuudesta annetun lain (390/2005) 
nojalla. Kumottu maakaasuasetus 
(1058/1993) 15.7.2009 lukien.

– laki työsopimuslain 2 luvun 11 a 

§:n muuttamisesta (534/2009). 

 Koskee osa-aikaista sairauspoissaoloa. 
Voimaan 2010 alusta. Ks. myös laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 
(531–532/2009). Ks. myös VN:n ase-
tus valtion virkamiehen sairauden 
todistamisesta (645/2009). Voimaan 
1.10.2009.

– laki työntekijän eläkelain muutta-

misesta (627, 634/2009). 

 Voimaan 2010 alusta. Samalla on 
muutettu myös valtion ja kuntien 
eläkelakeja (639 ja 638/2009). Koskee 
mm. työkyvyttömyyseläkettä ja valtio-
konttoria.

– yliopistolaki (558/2009). 

 Yhteensä 93 §:ää. Lain 559/2009 nojal-
la voimaan 2010 alusta ja on voimassa 
vuoden 2015 alkuun saakka. Kumottu 
mm. vanha yliopistolaki 645/1997. 
Muutettu myös mm. rikoslain 40:11:ää, 
jossa on kysymys julkisyhteisön 
työntekijän määritelmästä. Ks. A 
770/2009.

– laki ammattikorkeakoululain 

muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta (564/2009). 

 Voimassa 2010–2014.
– laki lääkealan turvallisuus- ja ke-

hittämiskeskuksesta (593/2009). 

 Voimaan 1.11.2009. Yhteensä 11 §:ää. 
Kumottu mm. lääkelaitoksesta annettu 
laki (35/1993). Ks. myös mm. 616/2009 
ja 773/2009.

– laki maatalouden rakennetuis-

ta annetun lain muuttamisesta 

(598/2009). 
 Muutettu lakia 1476/2007 alkaen 

12.8.2009.
– verotililaki (604/2009). 

 Voimaan 14.8.2009. Yhteensä 51 §:ää. 
Ks. myös 746/2009.

– laki vahvasta sähköisestä tunnis-

tamisesta ja sähköisistä allekirjoi-

tuksista (617/2009). 
 Laki tuli voimaan 1.9.2009. Ks. myös 

laki sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetun lain muuttamises-
ta (618/2009). Ks. myös laki varainsiir-
toverolain 56 b §:n muuttamisesta.

– laki rikoslain muuttamisesta 

(685/2009). 

 Marraskuun alussa voimaan tullut 
säädös koskee kotirauhan rikkomista 
koskevan RL 24:1:n muuttamista.

– laki kiinteistörahastolain muutta-

misesta (651/2009). 

 Voimaan 2010 alusta. Mm. säännös 
kiinteistönarvioitsijan riippumatto-
muudesta ja hyvästä kiinteistönarvi-
ointitavasta.

– vm:n asetus maistraattien sijain-

tipaikoista ja yksiköistä anne-

tun asetuksen muuttamisesta 

(742/2009). 

 Koskee vain Porvoon maistraattia vuo-
den 2010 alusta.

– vn:n asetus eräiden ympäristölle 

aiheutuneiden vahinkojen korjaa-

misesta (713/2009). 

 Voimaan 1.10.2009. Sisältää mm. 
säännöksiä lajille tai luontotyypille 
aiheutuneen haitallisen vaikutuksen 
merkittävyyden arvioinnista sekä vesil-
le aiheutuneen vahingon merkittävyy-
den arvioinnista. Ks. myös 714/2009.

– vn:n asetus kaivannaisjätteistä 

annetun vn:n asetuksen muutta-

misesta (717/2009). 

 Voimaan 15.10.2009.
– vn:n päätös maakunnista 

(799/2009). 

 Itä-Uudenmaan maakunta on lakkau-
tettu 2011 alusta.

– kuntajaon muutoksia

– VM:n päätös (550/2009) kuntajaon 
muutoksesta Hausjärven kunnan ja 
Hämeenlinnan kaupungin välillä. 
Voimaan 2010 alusta.

– VN:n päätös Karttulan kunnan 
liittämisestä Kuopion kaupunkiin 
(669/2009). Voimaan 2011 alusta.

markku markkula


