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Hallituksen ~sitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain 
14 §:n muuttam~esta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on muuttaa kiinteistö
rekisterilakia siten, että kiinteistörekisterikartan 
otteet annettaisiin kiinteistönmuodostamistehtä
viä haitaville viranomaisille, oikeushallintoviran
omaisille ja kunnille maksutta. Muille viranomai-

sille otteet annettaisiin maksutta, jos asetuksella 
niin säädetään. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

PERUSTELUT 

Kiinteistörekisteriä pidetään maa- ja vesialuei
den yksiköistä siten, että rekisteriin merkitään 
kustakin yksiköstä yksilöimitietojen lisäksi eräitä 
kiinteistörekisterilaissa ja -asetuksessa lähemmin 
säädettyjä tietoja. Kiinteistörekisteriin liittyen 
pidetään kiinteistörekisterikarttaa, jonka on osoi
tettava voimassa olevien rekisteriyksikköjen rajat. 
Kiinteistörekisterikarttaan merkitään lisäksi kiin
teistörekisterissä olevat yksikköön kohdistuvat 
käyttörajoitukset ja käyttöoikeudet sekä asema
kaavan, rakennuskaavan ja rantakaavan rajat. 
Kiinteistörekisteriä pidetään atk:n avulla. Kiin
teistörekisterikartta on pohjakartalle tehtävä piir
ros rekisterikartalle merkittävistä seikoista. 

Kiinteistörekisteristä annetaan tietoja joko ot
teina tai muulla sopivalla tavalla. Yksittäistä 
kiinteistöä koskevat tiedot annetaan kansalaiselle 
tavanomaisessa tapauksessa otteena. Otteista pe
ritään maksu, jonka suuruus vahvistetaan valtion 
maksuperustelain mukaisesti. 

Viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä suoritta
mista varten yksittäistä kiinteistöä koskevien tie
tojen lisäksi tietoja useista eri kiinteistöistä. Täl
löin voidaan tarvita kaikkia niitä tietoja, jotka 
kiinteistöistä on kiinteistörekisteriin merkitty, tai 
vain osaa tällaisista tiedoista. Viranomaisen tar
vitsemia tietoja ei yleensä ole tarkoituksenmu
kaista antaa kiinteistörekisteriotteina, vaan esi
merkiksi erilaisina yhdistelminä. Kiinteistörekis-
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terin valmistuttua on todennäköistä, että ainakin 
sellaiset viranomaiset, jotka tarvitsevat kiinteistö
rekisteritietoja toistuvasti, saavat niitä tietokone
päätteen avulla, joka on yhteydessä kiinteistö
rekisteritiedostoihin. 

Viranomainen joutuu yleensä suorittamaan 
kiinteistörekisteritiedoista maksun, joka määrä
tään valtion maksuperustelain mukaisena. Kiin
teistönmuodostamistehtäviä hoitavat viranomai
set, oikeushallintoviranomaiset ja kunnat saavat 
kuitenkin tiedot aina maksutta. Muutkin viran
omaiset voivat saada tietoja maksutta, jos asetuk
sella niin säädetään. Toistaiseksi tälläista asetusta 
ei ole annettu. 

Kiinteistörekisterikartasta annetaan tiedot aina 
otteella ja otteet ovat aina maksullisia. Niinpä 
sellainenkin viranomainen, joka saa kiinteistö
rekisteritiedot maksutta, joutuu kiinteistörekis
terikartan otteesta suorittamaan maksun. Kiin
teistörekisterikartasta annettavien tietojen osalta 
maksuvelvollisuus siis poikkeaa siitä, mikä se on 
varsinaisten kiinteistörekisteritietojen osalta. 

Kiinteistörekisteritietojen maksuttomuus on 
perustunut siihen lähtökohtaan, että eräät viran
omaiset tarvitsevat näitä tietoja välttämättä ja 
että kiinteistörekisteri korvaa tällaisten viran
omaisten omat rekisterit ja tiedot. Niinpä lain
huuto- ja kiinnitysrekisteri kiinteistötietojärjestel
män osana tehtyjen suunnitelmien mukaan tulee 
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perustumaan kiinteistörekisteristä välittömästi 
saataville tiedoille. Toisaalta kunnat ja kiinteis
tönmuodostamisviranomaiset tuottavat kiin
teistörekisteriin merkittävää tietoa. Tällaisissa ti
lanteissa maksujen periminen olisi merkinnyt 
tarpeetonta monimutkaisuutta. Yhdenmukaisesg 
tämän järjestelmän kanssa tulisi niillä viranomai
silla, jotka saavat kiinteistörekisteritietoja mak
sutta, olla oikeus saada myös rekisterikartan ot
teita maksutta. Tätä tarkoittava muutos ehdote
taan tehtäväksi kiinteistörekisterilain 14 §:n 
2 momenttiin. 

Muutoksen taloudellisten vaikutusten arvioi
minen on vaikeaa, koska sitä seikkaa, kuinka 

paljon rekisterikartan otteita tultaisiin pyytä
mään, ei ole mahdollista luotettavasti arvioida. 
Siltä osin kuin rekisterikartan otteita annetaan 
valtion viranomaisille, muutoksella ei ole valtion
taloudellisia vaikutuksia. Ehdotuksen mukaan 
myös kunnilla olisi oikeus saada rekisterikartan 
otteita maksutta. Nykyisin kunnat eivät sanotta
vasti hanki maarekisterikartan otteita. Mikäli 
rekisterikartan otteiden kysynnässä ei tapahdu 
olennaisia muutoksia, jäävät ehdotuksen talou
delliset vaikutukset tässäkin suhteessa vähäisiksi. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kiinteistörekisterilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16-päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekis
terilain (392/85) 14 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

14 § 

Kiinteistörekisterikartasta on rekisterin pitäjän 
pyydettäessä annettava otteita. Näistä perittävään 
maksuun sovelletaan, mitä 9 §:n 2 momentissa 
on säädetty kiinteistörekisterin otteista perittäväs
tä maksusta. Kiinteistönmuodostamistehtäviä 
hoitaville viranomaisille, oikeushallintoviran-
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omaisille ja kunnille otteet kiinteistörekisterikar
tasta annetaan kuitenkin maksutta. Muiden vi
ranomaisten oikeudesta saada otteita maksutta 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- Ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
kiinteistörekisterilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekis
terilain (392/85) 14 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Kiinteistörekisterikartasta on rekisterin pitäjän 
pyydettäessä annettava otteita. Näistä perittävään 
maksuun sovelletaan, mitä 9 §:n 2 momentissa 
on säädetty kiinteistörekisterin otteesta perittä
västä maksusta. 

Ehdotus 

14 § 

KiinteistörekisterikaHasta on rekisterin pitäjän 
pyydettäessä annettava otteita. Näistä perittävään 
maksuun sovelletaan, mitä 9 §:n 2 momentissa 
on säädetty kiinteistörekisterin otteista perittäväs
tä maksusta. Kiinteistönmuodostamistehtäviä 
hoitavz!le viranomaisz!le, oikeushal/intoviran
omaisz!le ja kunnz!le otteet kiinteistörekisterzkar
tasta annetaan kuitenkin maksutta. Muiden vi
ranomaisten oikeudesta saada otteita maksutta 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




