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M A t t i  H o L o P A i N e N

oiKeus jA KoHtuus – AHNeus jA oMA etu 

KestääKö yHteisKuNtA?

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö  suomen Kuntaliitossa.  
sähköposti matti.holopainen kuntaliitto.fi.

viiMe päivinä on viritelty keskuste-
lua suomalaisen yhteiskunnan toimin-
tatavoista ja arvoista. Jakolinjoja löytyy 
ja yhteiskunta on jakautumassa yhä 
selkeämmin kahtia monesta näkökul-
masta. Yhteiskunnan eliitti ja tavallinen 
kansa. Rikkaat ja köyhät. Työttömät ja 
työlliset. Some ja ei some. Kasvukeskus 
ja tyhjentyvä seutu. Kaivosteollisuus 
ja matkailu. Kestävä luonto ja kaivos-
raiskiot. Vanhat ja nuoret. Yksineläjät 
ja parisuhteessa elävät. Demokratia 
ja näennäisdemokratia. Riistäjä ja 
riistetty. Syrjäytyneet ja ei syrjäytyneet. 
Ylikansalliset yritykset ja paikalliset 
yrittäjät. Poliittisesti sopivin ja pätevin. 
Mistä tämä kahtiajakautumisen kär-
jistyminen on alkanut? Halutaanko ja 
voidaanko sille tehdä jotain?

Kylmän sodan päätyttyä Neuvos-
toliiton hajoamiseen ensimmäinen 
ajatus monella varmaan oli, että 
vastakkainasettelun aika muillakin 
tasoilla oli vähenemässä. Kapitalismi 
voitti. Kaikkea hyvää oli odotettavissa. 
Ei maailmansotaa. Yksilön vapautta, ei 
järjestelmän valtaa. Kasvua, kauppaa 

ja hyvinvointia yhdistyneessä Euroo-
passa. Kaikki näytti hyvältä, kunnes 
kupla puhkesi.

Kuplan puhkeaminen pankki-
kriisiin on tuonut näkyviin ihmisen 
ahneuden moninaisuudessaan. Minä 
ensin, muut sitten. Minulle kaikki heti. 
Onko niin, että vapauteen perustuva 
yhteiskunta ei kestä ihmisen ahneutta. 
Jotta yhteiskunta voisi kestää ihmistä, 
tarvitaan sääntöjä ja rajoituksia. Pys-
tyykö eurooppalainen ja suomalainen 
päätöksentekojärjestelmä tuottamaan 
yhteiskuntaamme pelisäännöt, joiden 
tavallinen ihminen voisi kokea olevan 
oikein ja kohtuus? Päättäjät ja muut 
vallanpitäjät ovat etulinjassa. Heidän 
tulisi ensiksi pystyä hallitsemaan 
ahneuttaan. Sen jälkeen tavallisten 
ihmisten.

Seuraavaksi on sitten EU-vaalit. 
Olisin valmis äänestämään ehdokasta, 
joka sitoutuisi kaikissa päätöksenteko-
tilanteissa arvioimaan ja päättämään 
sen mukaan, edistääkö tämä päätös 
muutosta ahneudesta oikeuteen ja 
kohtuuteen.

• laki Maanmittauslaitoksesta. 
 Laki korvaa voimassa olevan maanmittaus-

laitoksesta annetun lain (505/1991). Lisäksi 
ehdotetaan tehtäväksi pääasiallisesti hallinto- ja 
toimialuerakenneuudistuksesta johtuvat muun 
lainsäädännön muutokset. Lain mukaan uuden 
Maanmittauslaitoksen 2014 organisaatio määräy-
tyy aluejaon sijasta valtakunnallisen toimintayk-
sikköjaotuksen perusteella. Maanmittauslaitoksen 
keskushallinnon alaiset valtakunnalliset yksiköt 
ovat tuotantotoimintayksikkö, tukipalveluyksikkö 
ja yleishallintoyksikkö. Lain mukaan Maanmitta-
uslaitoksen palvelupisteistä säädettäisiin maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. Luonnos val-
tioneuvoston asetukseksi Maanmittauslaitoksesta 
sisältyy hallituksen esitykseen (HE 68/2013 vp.). 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. 
(ks. EV 102/2013 vp.) Ks. myös Verohallinnon työ-
järjestys (682/2013), jonka sisältämät periaatteet 
ohjenuorana Maanmittauslaitoksen uusi em. 
lakiin perustuva työjärjestys on laadittavana.

• laki kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 
muuttamisesta. 

 Sisältää säännöksiä tapaturmien korvaamisesta 
kiinteistötoimituksen uskotuille miehille, 
kiinteistötoimitusta koskevan hakemuksen 
osoittamisesta maanmittaustoimiston asemesta 
Maanmittauslaitokselle ja kiinteistörekisterin 
pitäjän päätösten merkitsemisestä kiinteistö-
rekisteriin valitusajan umpeen kulumista odot-
tamatta. Toimivaltainen maaoikeus määräytyisi 
sekä kiinteistötoimitus- että kirjaamisasioissa 
pääsääntöisesti asian käsittelykunnan perusteella. 
Maaoikeuksien tuomiopiireistä tullaan antamaan 
uusi valtioneuvoston asetus. Valitukset maaoikeu-
teen sekä valituslupahakemukset ja valitukset 
korkeimpaan oikeuteen kiinteistötoimitus-, kir-
jaamis- tai vastaavissa asioissa jätetään jatkossa 
asianomaisen maanmittaustoimiston asemesta 
siihen maaoikeuteen (käräjäoikeuteen), joka kä-
sittelee muutoksenhakuasian. Maaoikeuden on 
ilmoitettava saapuneesta valituksesta kiinteistön-
muodostamisviranomaiselle, kirjaamisviranomai-
selle tai tielautakunnalle. Toimitusmääräyksen 
epäävästä päätöksestä tehdään jatkossa oikaisu-
vaatimus Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle 
ja varsinainen valitus hallinto-oikeuteen, joka 
määräytyy toimituksen kohdekunnan mukaan. 
Kiinteistötoimituksen tiedottamistarkoitusta 
varten kiinteistönmuodostamisviranomaisella on 
oikeus saada asianosaisen tunniste- ja yhteystie-
toja salassapitosäännösten estämättä (ks. myös 
asetus 813/2013).

• laki yksityistielain (358/1962) muuttamisesta.
 Laki sisältää teknisten muutosten ohella sään-

nökset tiekuntien hallinnoimia teitä koskevan 
kunnittaisen yksityistierekisterin siirtämisestä 
osaksi kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Lakiin 
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Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenneuudistusta koskeva lakipaketti (He 68/2013 vp.) on hyväksytty eduskunnassa 
4.10.2013. Hyväksytty paketti (eV 102/2013 vp.) sisältää Maanmittauslaitosta koskevan hallintolain lisäksi luonnoksen asetukseksi. 
Muutos sisältää siirtymisen kiinteistötoimitusten, kirjaamisasioiden ja muussa tuotannossa valtakunnalliseen toimialueeseen. 
 lisäksi kuuden valtakunnallisen palveluyksikön toiminnot on organisoitu uudelleen ja jaettu tukipalvelujen, yleishallinnon ja osittain 
tuotannon kesken (ainakin ilmakuvakeskuksen tehtäviä). erityislainsäädäntöön on tehty Maanmittauslaitoksen ja osittain kuntien 
kiinteistörekisterinpitäjien toimintaa ja menettelyjä edistäviä ja joustavoittavia muutoksia. lakipaketti tulee näillä näkymin voimaan 
vuoden 2014 alussa. säädöskokoelman numerot eivät valitettavasti ole vielä tiedossa. lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun 
valtioneuvoston asetuksen muutos (821/2013) on hyväksytty 21.11.2013. se myös tullee voimaan vuoden 2014 alusta.

tulevat lisäksi mm. tietopalvelun kannalta 
tarpeelliset säännökset rekisterin käyttötar-
koituksesta. Samalla tehdään tarpeelliset 
muutokset kiinteistörekisterilakiin (392/1985), 
yksityistieasetukseen ja kiinteistörekisteriase-
tukseen. Luonnonsuojelulain muutoksen mu-
kaan luonnonsuojelualueen perustamisesta, 
alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta ja 
rauhoituksen lakkaamisesta on jatkossa tehtävä 
merkinnät KTJ:ään.

• laki maakaaren (540/1995) muuttamisesta.
 Kirjaamisviranomaiseksi tulee maanmittaustoi-

miston sijaan Maanmittauslaitos, jolloin kirjaa-
misasioita ratkaistaan työjonosta valtakunnal-
lisella toimialueella. Yhteiskiinnitystä koskevat 
säännökset tulevat nykyistä selkeämmiksi, kun 
sisäiset toimialuerajat poistuvat.

• laki kaupanvahvistajalain (573/2009) 
muuttamisesta.

 Kaupanvahvistaja velvoitetaan toimittamaan 
kirjaamisviranomaiselle ja kunnalle sähköinen 
tallenne jokaisesta vahvistetusta luovutuskir-
jasta sähköisen kaupanvahvistusilmoituksen 
yhteydessä. Tästä tehdään myös tarpeelliset 
muutokset kaupanvahvistaja-asetukseen 
(734/2009). Kauppahintarekisteristä annettua 
lakia (552/1980) täsmennetään niin, että luo-
vutuksen saaja velvoitetaan antamaan kaup-
pahintarekisterin pitämistä varten tarpeelliset 
tiedot luovutuksen kohteesta, kun kysymys on 
sähköisestä kiinteistönkaupasta tai -lahjasta 
maakaaren muutoksen (96/2011) mukaan 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä järjestel-
mässä. Perinteisessä kiinteistön luovutuksessa 
vastaavat tiedot on antanut kaupanvahvistaja, 
jota sähköisessä menettelyssä ei lain mukaan 
tarvita. Ks. myös etuostolain 2 §:n muutos 
(625/2013), joka tuli voimaan 1.11.2013 yhdessä 
sähköistä kiinteistönkauppaa koskevien lakien 
kanssa (622/2013).

• laki kuntalain muuttamisesta (626/2013). 
 Tuli voimaan 1.9.2013. Se sisältää säännök-

siä kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa 
markkinoilla, yhtiöittämisvelvollisuudesta 

poikkeuksineen, hinnoittelusta sekä kunnal-
lisesta liikelaitoksesta. Kunta ei hoida lain 2 
§:ssä tarkoitettua yhtiöittämisvelvollisuuden 
alaista tehtävää kilpailutilanteessa markki-
noilla ainakaan, jos kunta esim. ostaa, myy tai 
vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan 
MRL:ssa (132/1999) tarkoitettuun alueiden 
käytön suunnittelutehtävän hoitamiseen.

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
Maanmittauslaitoksen maksuista sekä 
kaupanvahvistuksesta perittävistä 
maksuista ja korvauksista vuosina 2013 
ja 2014 annetun MMM:n asetuksen 
(1057/2012) muuttamisesta. 

 Voimassa 1.11.2013–31.12.2014. Asetuksessa 
on hinnat sähköisen asiointijärjestelmän 
käytöstä sisältäen asiointimaksut ja kirjaa-
mismaksut. Yleisesti on kansalaisen kannalta 
euromääräisesti edullisempaa käyttää säh-
köisiä menetelmiä kiinteistönluovutuksessa 
ja kiinnityksessä kuin perinteisiä menetelmiä. 
Järjestelmä (mm. sähköinen kiinteistökaup-
pa ja sähköinen panttikirja) otettiin käyttöön 
1.11.2013 lain 622/2013 nojalla.

• oikeusministeriön asetus käräjäoikeuk-
sien kanslioiden ja istuntopaikkojen 
sijainnista annetun  oikeusministeriön 
asetuksen 1 §:n muuttamisesta 
(753/2013). 

 Voimaan 2014 vuoden alusta. Asetuksella 
on muutettu käräjäoikeuksien kanslioiden 
ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oi-
keusministeriön asetuksen (454/2009) 1 §:ää, 
sellaisena kuin se on asetuksessa 468/2013. 
Asetus sisältää uuden säännöksen käräjäoi-
keuksien kanslioista ja istuntopaikoista.

• laki kuitin tarjoamisesta käteiskaupassa 
(658/2013). 

 Voimaan 2014 alusta. Lain tarkoituksena 
on torjua harmaata taloutta vähentämällä 
elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta jättää 
käteismaksuna saatuja tuloja merkitsemättä 
kirjanpitoon ja edistämällä ostajan mahdol-
lisuutta havaita tällaista myyntiä.

• valtioneuvoston asetus valtion maksu-
perusteasetuksen muuttamisesta 
(698/2013). 

 Voimaan 1.11.2013. Asetus sisältää muu-
tettuja säännöksiä suoritteen omakustan-
nusarvon laskemisesta, viivästyskorosta, 
viivästysmaksusta (10 e) ja maksuajan 
myöntämisestä. 

• verohallinnon päätös matkakuluvähen-
nyksen määrästä vuodelta 2013 toimi-
tettavassa verotuksessa (758/2013). 

 Voimaan 15.11.2013. Perustuu tuloverolain 
(1535/1992) 93 §:n 2 momenttiin sellaisena 
kuin se on laissa 504/2010.

• verohallinnon päätös metsän keskimää-
räisestä vuotuisesta tuotosta (759/2013).

 Koskee vuotta 2013. Sisältää kunnittaiset 
hehtaarikohtaiset metsän keskimääräiset 
vuotuiset tuotot euromääräisinä.

• verohallinnon päätös pellon keski-
määräisestä vuotuisesta tuotosta ja 
 sala ojituslisästä (760/2013). 

 Koskee vuoden 2013 verotusta. Salaojitus 
korottaa maatalousmaan arvoa 354,64 euroa 
hehtaarilta. Asetuksen antaminen perustuu 
lakiin 1142/2005 sellaisena kuin se on laissa 
505/2010.

• valtioneuvoston asetus metrologian 
neuvottelukunnasta annetun asetuksen 
(450/1994) muuttamisesta (665/2013). 

 Voimaan 16.9.2013. Asetuksen säännöksiä 
neuvottelukunnan asemasta, tehtävistä ja 
kokoonpanosta on muutettu.

• valtioneuvoston asetus laserlaitteista 
ja niiden tarkastuksesta annetun vn:n 
asetuksen muuttamisesta (645/2013). 

 Voimaan 1.9.2013. Asetusta sovelletaan 
laserlaitteisiin ja niiden tarkastukseen 
asetuksen 2 §:ssä säädetyin poikkeuksin. 
Tällainen poikkeus ovat ainakin kuluttajain 
käyttöön tarkoitetut laitteet ja lelut, joiden 
turvallisuudesta on säännelty erikseen.


