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Asetusehdotuksen säädösperusta
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain
(453/2002), jäljempänä KTJ -laki, 5 §:n 2 momentti sisältää perusteet kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Lainkohdan mukaan kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa
kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä
tuloista maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävän osuuden. Kiinteistötietojärjestelmän muista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamisesta järjestelmän suoritteista saatavilla tuloilla sekä tulojen jakamisesta muutoin järjestelmästä
huolehtivien viranomaisten kesken säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (1140/2014) ja sen muutos (366/2015) ovat voimassa 31.12.2016 asti.
Tulot määräytyvät KTJ -lain 7 §:n perusteella. Maksujen suuruudesta säädetään erikseen annettavalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista.
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Maanmittauslaitoksen selvitys
Maanmittauslaitos on selvittänyt kiinteistötietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät kustannuksensa. Kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kustannukset on
selvitetty Suomen Kuntaliiton ja Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kiinteistötietojärjestelmän hallintoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset asetuskautena on esitetty oheisessa taulukossa.
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Taulukko 1. Kiinteistötietojärjestelmän arvioidut kustannukset ja tulot asetuskautena
1.1.2017 - 31.12.2018
KTJ:n kustannukset ja tulot €

KR:ä pitävät kunnat Maanmittauslaitos

Hallinto
- aineet, tarvikkeet, tavarat
- henkilökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut kustannukset
-osuus yhteiskustannuksista
- pääomakustannukset

890 000
3 404 000
456 400
4 750 400
1 591 000

yhteensä
Poistot
Muut toimenpiteet
- aineet, tarvikkeet, tavarat
- henkilökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut kustannukset
- osuus yhteiskustannuksista
muut yhteensä
osuus muista, %

3 200 000

7 070 000

1 600 000
4 800 000
31 %

3 533 000
10 603 000
69 %

Kustannukset yhteensä
21 744 400
Tulot yhteensä
22 000 000
Maa- ja metsätalousministeriö esittää asetuksen voimassaoloajaksi 1.1.2017 31.12.2018.
Esityksessä Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaationa toimimisesta aiheutuvat
kustannukset korvattaisiin toteuman mukaisina. Hallinto-organisaation järjestelmän
hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 4,8 miljoonaa euroa. Mahdollisista käyttövolyymin muutoksista tai ennakoimattomista ylläpitokustannuksista johtuen kustannukset voivat kuitenkin poiketa ennakoidusta. Maanmittauslaitos raportoi kiinteistörekisteriä pitäville
kunnille toteutuneet hallintokustannukset viimeistään helmikuussa 2018 ja 2019.
Hallintokustannukset eivät kuitenkaan voi ylittää 34 % asetuskauden kokonaistulosta.
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Maanmittauslaitoksen uuden vuonna 2013 käyttöönotetun kiinteistötietojärjestelmän
kirjaamisosan 4 611 011 euron suuruisen tietopalveluinvestoinnin poistot on laskettu
viiden vuoden poistoajalle. Vuodelle 2017 kohdistuva poisto on 922 202 euroa ja
vuodelle 2018 kohdistuva poisto 614 801 euroa. Lisäksi vuodelle 2018 kohdistuu
sähköisestä asioimispalveluinvestoinnista aiheutuva 41 667 euron suuruinen poisto.
Poistot korkoineen, yhteensä 1 591 000 euroa, on sisällytetty tämän asetuksen kustannuslaskelmiin.
Kiinteistötietojärjestelmän muista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmän suoritteista saatavilla tuloilla ja tulojen jakamiseksi muutoin järjestelmästä huolehtivien viranomaisten kesken maa- ja metsätalousministeriö esittää, että edellä mainittujen hallinto- ja poistokustannusten jälkeen jäävä tulo-osuus jaetaan
aiheutuneiden kustannusten suhteessa siten, että kiinteistörekisteriä pitävien kuntien
yhteinen osuus on 31 % ja Maanmittauslaitoksen osuus 69 %.
Asetusehdotus sisältää esityksen kuntien osuuksien tuloutusaikataulusta kunnille ja
sen liitteenä on esitys kuntien yhteisen osuuden jakautumisesta kuntien kesken.
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Asetusehdotus

1-3 §

Asetuksella säädettäisiin kiinteistötietojärjestelmän hallinnon, ylläpidon, tietopalvelun ja järjestelmän kehittämisen kustannusten kattamisesta sekä suoritteista kertyvien
tulojen jakamisesta järjestelmästä huolehtivien viranomaisten kesken.
Viranomaisten osuuksien määräytymisperusteen muodostavat kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä aiheutuvat menot sekä ne kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä aiheutuvat menot, joita
ei kateta toimitus- tai hakemusmaksuin. Maanmittauslaitos on selvittänyt vuoden
2015 kustannuksia.
Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaationa toimimisesta aiheutuvat kustannukset
korvattaisiin toteuman mukaisina, enintään kuitenkin 34 % asetuskauden tuloista
esittämänsä selvityksen perusteella. Järjestelmän kehittämiskustannukset katettaisiin
järjestelmästä saatavilla tuloilla suunnitelman mukaisin tasapoistoin maksamalla asetuskautena Maanmittauslaitokselle 1 591 000 euroa.
Kiinteistötietojärjestelmän muista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen Maanmittauslaitos saisi 69 prosenttia ja kiinteistörekisteriä pitävät kunnat yhteisesti 31 prosenttia jäljelle jääneistä tuloista.
Asetuksen 3 §:n 2 momentissa säädetään perusteista, joiden mukaan yksittäinen kunta saa saman pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta oman osuutensa. Ehdotuksen mukaan kiinteistörekisterin pitäjänä toimivan
kunnan osuus määräytyisi kunkin kunnan vuoden 2015 kiinteistörekisterin rekisteröintitapahtumien lukumäärän ja helmikuun 2016 väkiluvun perusteella. Mainittujen
tekijöiden paino on yhtä suuri.
Mikäli kunta luopuu asetuskaudella kiinteistörekisterin pidosta, maksetaan sen osuus
rekisterinpidon vastaanottavalle viranomaiselle.
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4§

Pykälässä säädettäisiin Maanmittauslaitoksen esityksen mukaisesti, että Maanmittauslaitos jakaisi saamistaan maksutuloista 3 §:ssä tarkoitetut osuudet kiinteistörekisterin pitäjinä toimiville kunnille kuudessa erässä seuraavasti: 1.1.2017 – 31.5.2017 kertyneestä tulosta viimeistään 30.6.2017, 1.6.2017 - 31.8.2017 kertyneestä tulosta viimeistään 30.9.2017, 1.9.2017 – 31.12.2017 kertyneestä tulosta viimeistään
31.1.2018, 1.1.2018 - 31.5.2018 kertyneestä tulosta viimeistään 30.6.2018, 1.6.2018
– 31.8.2018 kertyneestä tulosta viimeistään 30.9.2018 ja 1.9.2018 – 31.12.2018 kertyneestä tulosta viimeistään 31.1.2019.

5§

Asetusehdotuksen 5 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi asetuksen voimaantulosta ja voimassaoloajasta. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
samanaikaisesti kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittäviä
maksuja koskevan asetuksen kanssa. Asetus ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2018
asti kuten kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittäviä maksuja
koskeva asetus.
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Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset
Asetuksessa ehdotettu tulonjako vastaa osapuolille järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 5 §:n
nojalla suoritteista kertyvät maksut kirjataan Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentille 30.70.01, jolle on myönnetty nettomääräraha. Maanmittauslaitos tulouttaa kiinteistörekisteriä pitäville kunnille osuudet maksutuloista 4 §:n mukaisesti.
Tämä kunnille tuloutettava osuus tuotoista ei sisälly Maanmittauslaitoksen arvioituihin tuottoihin valtion talousarviossa 2017.
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Ehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä Maanmittauslaitoksen esityksen pohjalta. Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, Maanmittauslaitokselta ja Suomen Kuntaliitolta.
Valtiovarainministeriö on puoltanut lausunnossaan asetuksessa ehdotettua tulojen jakamista Maanmittauslaitoksen ja kuntien välillä. Suomen Kuntaliitolla ei ole ollut
huomautettavaa asetusehdotuksesta. Maanmittauslaitoksen lausunnossaan esittämät
ajankohtia koskevat teknisluontoiset tarkistukset on otettu huomioon ehdotuksen jatkovalmistelussa.
Asetusehdotus ei ole ollut oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön tarkistettavana asian kiireellisyyden vuoksi.
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Voimaantulo ja voimassaoloaika
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa joulukuun loppuun 2018.

