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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen mukaan uusjakojen tukemisesta 
annettua lakia tarkistettaisiin siten, että valtion 
varoista maksettujen kustannusten takaisin pe
rittävän osan takaisinmaksua nopeutettaisiin 
yksityisen henkilön ja kuolinpesän osalta ny
kyisestä noin 24 vuodesta noin 15 vuoteen. 
Tilan siirron aiheuttamasta huomattavasta hai
tasia tai hankaluudesta taikka siirron aiheutta
mista kustannuksista ei valtion varoista myön
nettäisi enää avustuksia. Yksityiselle henkilölle 
ja kuolinpesälle ei myöskään myönnettäisi lyk
käystä valtion varoista maksettujen kustannus-

ten takaisin perittävän osan takaisinmaksun 
vuotuismaksujen suorittamisesta. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 
merkinnän tekemisestä lainhuuto- ja kiinnitys
rekisteriin sellaisissa tapauksissa, joissa tila on 
panttina valtion varoista etukäteen maksettu
jen uusjaosta aiheutuneiden kustannusten ta
kaisin suorittamisesta. Lisäksi lakiin ehdote
taan lisättäväksi säännös viivästyskoron peri
misestä silloin, kun takaisin periHäviä kustan
nuksia ei makseta määräaikana. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

YLEISPERUSTELUT 

Uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/81) 
2 §:n mukaan uusjakoihin liittyvät tilan siirros
ta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä aiheu
tuvat kustannukset maksetaan etukäteen val
tion varoista. Valtion varoista voidaan maksaa 
etukäteen myös sellaiset kustannukset, jotka 
aiheutuvat rakennusten rakentamisesta tilan 
siirron yhteydessä entistä parempaan kuntoon, 
viljelysten raivaamisesta peltotilusten muodon 
ja sijoituksen parantamiseksi sekä veden
hankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentami
sesta. 

Näin maksetut kustannukset peritään lain 
3 §:n nojalla takaisin valtiolle siltä osin, kuin 
ne eivät jää valtion lopulliseksi menoksi. Lain 
3 §:n 2 momentin mukaan sellaisen toimituk
sen osalta, joka on tärkeä yleisen edun kannal
ta ja jonka osakkaiden yleinen taloudellinen 
tila antaa siihen aihetta, voidaan edellä maini
tuista kustannuksista jättää valtion lopulliseksi 
menoksi enintään 50 prosenttia. Milloin tällai-
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nen toimitus suoritetaan alueellisen kehityksen 
edistämisestä annetussa laissa (451175) tarkoi
tetulla kehitysalueella tai siihen kuulumatto
maila tukialueella, voidaan lain 3 § :n 3 mo
mentin mukaan valtion lopulliseksi menoksi 
jättää enintään 85 prosenttia niistä kustannuk
sista, jotka aiheutuvat tärkeimpien kuivatustöi
den suorittamisesta ja tarkoituksenmukaisen 
tilussijoituksen aikaansaamiseksi tarvittavien 
teiden rakentamisesta. 

Lain 5 §:n mukaan, jos tilan siirto tuottaa 
huomattavaa haittaa tai hankaluutta taikka jos 
siirron johdosta on suoritettava melkoisen suu
ria kuivatus-, tienteko- tai muita töitä, voidaan 
siirtyjälle, mikäli tämä on yksityinen henkilö 
tai kuolinpesä, myöntää valtion varoista avus
tusta. Avustuksen määrä ei saa ylittää maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä määrättä
vää enimmäismäärää. Avustuksen suuruutta 
määrättäessä on otettava huomioon siirtyjän 
varallisuus sekä haitan ja hankaluuden suu-
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ruus. Uusjakojen tukemisesta annetun lain mu
kaisen avustuksen enimmäismääristä annetun 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 
(541181) mukaan on avustuksen enimmäismää
rä 10 000 markkaa. Avustuksia ei käytännössä 
ole juurikaan myönnetty. 

Valtion varoista maksettujen kustannusten 
takaisin perittävän osan takaisinmaksusta ovat 
säännökset lain 8 §:ssä, jonka mukaan yksityi
sen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava 
takaisinmaksu kuuden prosentin suuruisina 
vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi kolme 
prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle 
pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. 
Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tar
koitetuista kustannuksista takaisin perittävä 
osa yhdellä kertaa sen mukaan, kuin asetuksel
la säädetään. 

Lain 9 §:n mukaan voi maanmittauskonttori 
yksityisen henkilön tai kuolinpesän osalta, mil
loin asianomaisen maksuvelvollisen taloudelli
nen asema sitä vaatii, myöntää lykkäystä enin
tään kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin yhteen
sä enintään kymmenen vuotta. Siltä ajalta, 
jonka osalta on myönnetty lykkäystä, ei peritä 
korkoa. 

Lain 8 ja 9 §:ään sisältyvät säännökset val
tion varoista maksettujen kustannusten takai
sin perittävän osan perinnässä noudatettavasta 
menettelystä ovat vanhentuneita eivätkä vastaa 
tällä hetkellä tämänkaltaisilta säännöksiltä 
edellytettäviä vaatimuksia. 

Yleisenä periaatteena valtiolle tulevista mak
suista on, että viivästyneelle maksulle peritään 
viivästyskorkoa. Lakiin ei sisälly nykyään 

säännöstä viivästyskoron perimisestä siinä ta
pauksessa, että takaisinperiHäviä kustannuksia 
ei makseta erääntymispäivänä. Tämä on ai
heuttanut käytännössä vaikeuksia. 

Lain 10 §:n 1 momentin mukaan jaonalai
nen tila on panttina takaisin perittävien kus
tannusten suorittamisesta. Kustannukset saa
daan ottaa tilasta siitä riippumatta, kuinka 
kauan ne ovat olleet maksamatta samalla 
etuoikeudella kuin kiinteistöstä menevistä jul
kisoikeudellisista suorituksista on säädetty. Py
kälän 2 momentin mukaan vastaa kyseisten 
kustannusten takaisinmaksamisesta velallisena 
se, joka omistaa tilan. 

Voimassa olevien säännösten mukaan val
tiolle takaisin perittävistä kustannuksista ei 
tehdä merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekiste
riin, vaikka tällaiset tilaa rasittavat kustannuk
set saattavat olla määrältään suuria. Useista 
muista vastaavanlaisista valtion saamisista teh
dään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekiste
riin. Merkinnän puuttuminen lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteristä aiheuttaa ongelmia tilan 
ostajalle ja luotonantajalle. 

Ehdotetut lainmuutokset nopeuttavat valtion 
varoista maksettujen kustannusten takaisin pe
rittävän osan takaisinmaksua ja yksinkertaista
vai lakia. Valtion varoista maksettujen kustan
nusten takaisinmaksun nopeutumisen markka
määräistä vaikutusta on vaikea määritellä kos
ka lainmuutokset eivät koske lain voimaantul
lessa jo aloitettuja toimituksia. Esitys ei mer
kitse muutoksia olemassa olevien hallintoyksi
köiden organisaatiossa eikä aiheuta lisähenki
lökunnan tarvetta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 §. Voimassa olevan pykälän mukaan jos 
tilan siirto tuottaa huomattavaa haittaa tai 
hankaluutta taikka jos siirron johdosta on 
suoritettava melkoisen suuria kuivatus-, tien
teko- tai muita töitä, voidaan siirtyjälle, mikäli 
tämä on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, 
myöntää valtion varoista avustusta. Avustuk
sen määrä ei saa ylittää maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksellä määrättävää enimmäis
määrää. Avustuksen suuruutta määrättäessä 

on otettava huomioon siirtyjän varallisuus sekä 
haitan ja hankaluuden suuruus. 

Avustuksella on pyritty osittain korvaamaan 
tilakeskuksen pakkosiirrosta aiheutuneita hait
toja. Tilakeskusten siirrot perustuvat nykyisin 
kuitenkin lähes poikkeuksetta vapaaehtoisuu
teen, jolloin siirtyjä hyväksyessään tilakeskuk
sen siirtoesityksen on tietoinen siirron aiheutta
mista kustannuksista ja valtion varoista mak
settujen kustannusten takaisinmaksuehdoista. 
Siirtyjä on yleensä myös päätöstä tehdessään 
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tietoinen siitä missä määrin tilan siirtokustan
nukset jäävät valtion lopulliseksi menoksi. 

Tapauksissa joissa tilan siirto ei perustu 
vapaaehtoisuuteen ei edellytyksiä avustuksen 
suorittamiselle juurikaan ole. Avustuksen edel
lytyksenähän on, että siirto tuottaa huomatta
vaa haittaa tai hankaluutta taikka siirron joh
dosta on suoritettava melkoisen suuria kuiva
tus-, tienteko- tai muita töitä. Tilan siirrolla 
pyritään olemassa olevan haitan pienentämi
seen ja se voidaan toteuttaa siten, ettei suuria 
kuivatus-, tienteko- tai muita töitä tule suori
tettavaksi. Tätä osoittaa myös se, ettei avus
tuksia ole juurikaan myönnetty. Pykälä on 
muodostunut tarpeettomaksi, joten se ehdote
taan kumottavaksi. 

6 ja 7 §. Pykälien muutokset ovat luonteel
taan teknisiä ja aiheutuvat siitä, että 5 § on 
ehdotettu kumottavaksi. Lisäksi 7 §:n 1 mo
mentissa mainittu 12 prosentin vuotuinen kor
ko on saatettu yhdenmukaiseksi yleisen viiväs
tyskorkoprosentin kanssa. 

8 §. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 
mukaan valtion varoista maksettujen kustan
nusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu 
on yksityisen henkilön ja kuolinpesän suoritet
tava kuuden prosentin suuruisina vuotuismak
suina, joista luetaan koroksi kolme prosenttia 
kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja 
muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden 
osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista 
kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä 
kertaa sen mukaan, kuin asetuksella sääde
tään. 

Kuuden prosentin suuruisten vuotuismaksu
jen soveltaminen merkitsee noin 24 vuoden 
maksuaikaa, joka oli hyvin yleistä vastaavan
laisissa valtion saamisia koskevissa säännöksis
sä vuosikymmenen alussa. Takaisin perittävät 
kustannukset ovat osakasta kohti pääsääntöi
sesti melko alhaiset eli noin 30 000 markkaa. 
Poikkeuksen muodostavat tilan rakennusten 
siirrot, joissa kustannukset voivat olla jopa 
500 000 markkaa siirtoa kohden. Tilan raken
nusten siirrot ovat kuitenkin selvästi vähenty
neet, jolloin yksittäisen osakkaan maksettavak
si tulevat kustannukset jäävät yleensä melko 
alhaisiksi. Kustannusten takaisinmaksuaika
taululla ei näin ollen ole yksittäiselle osakkaalle 
enää samaa merkitystä kuin aikaisemmin. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että valtion varoista maksettujen 
kustannusten takaisin perittävän osan takaisin
maksu olisi yksityisen henkilön ja kuolinpesän 

kyseessä ollessa suoritettava yhdeksän prosen
tin suuruisina vuotuismaksuina, joista koroksi 
luettaisiin neljä prosenttia kulloinkin suoritta
matta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman 
lyhennykseksi. Tällöin maksuaika olisi noin 15 
vuotta, joka vastaa keskimäärin maatilalain 
(188/77) mukaisia laina-aikoja. Perittävä kor
ko olisi myös yhdenmukainen maatilalain mu
kaisten lainojen korkojen kanssa, sillä valtaosa 
uusjaoista tehdään maatilalain 67 §:n mukai
sella toisella vyöhykkeellä, jolla käytetään juu
ri neljän prosentin lainakorkoa. 

Lakiin ei sisälly nykyään säännöstä viivästys
koron perimisestä siinä tapauksessa, että takai
sinperiHäviä kustannuksia ei makseta eräänty
mispäivänä. Kun viivästyskorkoa ei voida periä 
muunkaan lain perusteella, ehdotetaan 8 §:ään 
lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan 
viivästyneelle maksulle perittäisiin 16 prosentin 
vuotuinen viivästyskorko. 

9 §. Voimassa olevan pykälän mukaan vuo
tuismaksujen suorittamisessa voi maanmittaus
konttori yksityisen henkilön tai kuolinpesän 
osalta, milloin asianomaisen maksuvelvollisen 
taloudellinen asema sitä vaatii, myöntää lyk
käystä enintään kaksi vuotta kerrallaan, kui
tenkin yhteensä enintään kymmenen vuotta. 
Siltä ajalta, jonka osalta on myönnetty lyk
käystä, ei peritä korkoa. 

Uusjaossa valtion varoista maksettujen kus
tannusten takaisin perittävä osa jää osakasta 
kohden laskettuna noin 30 000 markkaan, mi
käli ei ole kysymys tilan siirrosta. Lisäksi 
takaisin perimisestä yksittäiselle henkilölle tai 
kuolinpesälle maksettavaksi tulevat vuotuis
maksut jäävät alhaisiksi maksujen jakautuessa 
usealle vuodelle. Lykkäysmahdollisuuden mer
kitys on nykyään hyvin pieni. Yksityisen henki
lön tai kuolinpesän osalle tulevien vuotuismak
sujen ollessa markkamäärältään vähäisiä ei 
maksuvelvollisen taloudellinen tila juurikaan 
edellytä lykkäyksen myöntämistä. Tästä syystä 
ehdotetaan 9 § kumottavaksi tarpeettomana. 

10 §. Pykälän muutokset ovat luonteeltaan 
teknisiä ja aiheutuvat siitä, että 8 §:ään on 
ehdotettu lisättäväksi uusi 3 momentti takaisin 
perittävien kustannusten viivästyskorosta. 

10 a §. Voimassa olevien säännösten mu
kaan valtiolle takaisin perittävistä kustannuk
sista ei tehdä merkintää lainhuuto-ja kiinnitys
rekisteriin. Nämä tilaa rasittavat kustannukset 
saattavat olla määrältään suuria, jolloin on 
tärkeätä, että niistä on tieto lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterissä, jotta tilan ostaja tai luo-
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tonantaja v01s1 saada tiedon tilaa rasittavasta 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta panttivas
tuusta. Tämän vuoksi ehdotetaan lakiin lisättä
väksi uusi 10 a §, jonka mukaan edellä maini
tusta panttivastuusta tehtäisiin merkintä lain
huuto- ja kiinnitysrekisteriin. Merkintää ei kui
tenkaan tehtäisi, jos perittävien kustannusten 
määrä on vähäinen. Asetuksella säädettäisiin 
se kustannusten määrä, josta ei tehtäisi mer
kintää. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös ta
kaisin perittävien kustannusten maksamisen 
jälkeen tehtävästä merkinnästä tilan panttivas
tuusta vapauttamisesta. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Ehdotetun lain johdosta aiheutuvat muutok
set uusjakojen tukemisesta annettuun asetuk-

seen (211/81) ovat varsin vähäisiä. Muutokset 
ovat pääosin luonteeltaan teknisiä ja aiheutu
vat lain 5 §:n ja 9 §:n kumoamisesta. Uusjako
jen tukemisesta annettuun asetukseen on myös 
lisättävä lain 10 a §:n edellyttämä säännös siitä 
mitä määrää pienemmistä takaisin perittävistä 
kustannuksista ei tehdä merkintää lainhuuto
ja kiinnitysrekisteriin. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Lakiin 
tehtäviä muutoksia ei kuitenkaan sovellettaisi 
ennen voimaantuloajankohtaa aloitettuun toi
mitukseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 5 ja 9 §, 
muutetaan 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 10 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

6 § maanmittauskonttori erityisestä syystä toisin 
- - - - - - - - - - - - päätä. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittauskonttori. 

7 § 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on 
nostettu ennen kuin työ on tehty, on nostettua 
määrää vastaava työ tehtävä kahden vuoden 
kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä 
syystä maanmittauskonttori voi kuitenkin 
myöntää määräaikaan pitennystä enintään 
kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli työ ei valmistu 
määräajassa, on nostettu määrä perittävä ta
kaisin ja maksettava sille nostamispäivästä lu
kien 16 prosentin vuotuinen korko. 

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nos
teta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun päätöksen antamisesta lukien, 
on oikeus niiden saamiseen menetetty, ellei 

8 § 
Valtion varoista maksettujen kustannusten 

takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yk
sityisen henkilön ja kuolinpesän suoritettava 
yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksui
na, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kul
loinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja 
muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden 
osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista 
kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä 
kertaa sen mukaan, kuin asetuksella sääde
tään. 

Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suori
teta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen 
maksun määrälle 16 prosentin vuotuinen vii
västyskorko erääntymispäivästä lukien siihen 
saakka, kunnes maksu suoritetaan. 
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10§ 
Takaisin perittävien kustannusten ja koron 

suorittamisesta on jaonalainen tila panttina, ja 
sanotut kustannukset korkoineen saadaan ot
taa tilasta riippumatta siitä, kuinka kauan ne 
ovat olleet maksamatta samalla etuoikeudella, 
kuin kiinteistöistä menevistä julkisoikeudelli
sissta suorituksista on säädetty. Takaisin perii
tävät kustannukset ja korko saadaan siltä osin 
kuin ne ovat erääntyneet maksettaviksi ulos
ottaa ilman eri päätöstä tai tuomiota. 

Milloin tila on 1 momentin mukaisesti pant
tina, vastaa 1 momentissa tarkoitettujen kus
tannusten ja koron takaisinmaksamisesta velal
lisena se, joka omistaa tilan. 

10 a § 
Kun päätös kustannusten takaisin perimises

tä on tehty, maanmittauskonttorin on viipy-

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989 

mättä lähetettävä ilmoitus asianomaiselle tuo
marille merkinnän tekemistä varten 10 §:ssä 
tarkoitetusta panttivastuusta lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin. Ilmoitusta ja merkintää ei 
kuitenkaan tehdä asetuksella säädettävää mää
rää pienemmistä takaisin perittävistä kustan
nuksista. 

Kun takaisin perittävät kustannukset korkoi
neen on täysin maksettu, maanmittauskontto
rin on lähetettävä ilmoitus asianomaiselle tuo
marille tilan panttivastuusta vapautumista kos
kevan merkinnän tekemistä varten lainhuuto
ja kiinnitysrekisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan maanmittaustoi
mituksiin, jotka tulevat vireille lain voimaantu
lon jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 5 ja 9 §, 
muutetaan 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 10 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Jos tilan siirto tuottaa huomattavaa haittaa 

tai hankaluutta taikka jos siirron johdosta on 
suoritettava melkoisen suuria kuivatus-, tien
teko- tai muita töitä, voidaan siirtyjälle, mikäli 
tämä on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, 
myöntää valtion varoista avustusta. A vustuk
sen määrä ei saa ylittää maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksellä määrättävää enimmäis
määrää. Avustuksen suuruutta määrättäessä 
on otettava huomioon siirtyjän varallisuus sekä 
haitan ja hankaluuden suuruus. 

Ehdotus 

5 § 
(Kumotaan) 

6 § 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
ja 5 § :ssä tarkoitetun avustuksen myöntämises
tä päättää maanmittauskonttori. 

7 § 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on 
nostettu ennen kuin työ on tehty, on nostettua 
määrää vastaava työ tehtävä kahden vuoden 
kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä 
syystä maanmittauskonttori voi kuitenkin 
myöntää määräaikaan pitennystä enintään 
kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli työ ei valmistu 
määräajassa, on nostettu määrä perittävä ta
kaisin ja maksettava sille nostamispäivästä 12 
prosentin vuotuinen korko. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittauskonttori. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on 
nostettu ennen kuin työ on tehty, on nostettua 
määrää vastaava työ tehtävä kahden vuoden 
kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä 
syystä maanmittauskonttori voi kuitenkin 
myöntää määräaikaan pitennystä enintään 
kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli työ ei valmistu 
määräajassa, on nostettu määrä perittävä ta
kaisin ja maksettava sille nostamispäivästä 16 
prosentin vuotuinen korko. 
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Voimassa oleva laki 

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja tai 
5 § :ssä tarkoitettua avustusta nosteta viiden 
vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentissa tarkoite
tun päätöksen antamisesta lukien, on oikeus 
niiden saamiseen menetetty, ellei maanmittaus
konttori erityisestä syystä toisin päätä. 

8 § 
Valtion varoista maksettujen kustannusten 

takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yk
sityisen henkilön ja kuolinpesän suoritettava 
kuuden prosentin suuruisina vuotuismaksuina, 
joista luetaan koroksi kolme prosenttia kul
loinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja 
muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden 
osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista 
kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä 
kertaa sen mukaan, kuin asetuksella sääde
tään. 

9 § 
Vuotuismaksujen suorittamisessa voi maan

mittauskonttori yksityisen henkilön tai kuolin
pesän osalta, milloin asianomaisen maksuvel
vollisen taloudellinen asema sitä vaatii, myön
tää lykkäystä enintään kaksi vuotta kerrallaan, 
kuitenkin yhteensä enintään kymmenen vuotta. 
Siltä ajalta, jonka osalta on myönnetty lyk
käystä, ei peritä korkoa. 

10 § 
Takaisin perittävien kustannusten suoritta

misesta on jaonalainen tila panttina, ja sanotut 
kustannukset saadaan ottaa tilasta riippumatta 
siitä, kuinka kauan ne ovat olleet maksamatta 
samalla etuoikeudella, kuin kiinteistöistä me
nevistä julkisoikeudellisista suorituksista on 
säädetty. Takaisin perittävät kustannukset saa
daan siltä osin kuin ne ovat erääntyneet mak
settaviksi, ulosottaa ilman eri päätöstä tai tuo
miota. 

Milloin tila on 1 momentin mukaisesti pant
tina, vastaa 1 momentissa tarkoitettujen kus
tannusten takaisinmaksamisesta velallisena se, 
joka omistaa tilan. 

Ehdotus 

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nos
teta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun päätöksen antamisesta lukien, 
on oikeus niiden saamiseen menetetty, ellei 
maanmittauskonttori erityisestä syystä toisin 
päätä. 

8 § 
Valtion varoista maksettujen kustannusten 

takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yk
sityisen henkilön ja kuolinpesän suoritettava 
yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksui
na, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kul
loinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja 
muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden 
osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista 
kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä 
kertaa sen mukaan, kuin asetuksella sääde
tään. 

Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suori
teta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen 
maksun määrälle 16 prosentin vuotuinen vii
västyskorko erääntymispäivästä lukien siihen 
saakka, kunnes maksu suoritetaan. 

9 § 
(Kumotaan) 

10 § 
Takaisin perittävien kustannusten ja koron 

suorittamisesta on jaonalainen tila panttina, ja 
sanotut kustannukset korkoineen saadaan ot
taa tilasta riippumatta siitä, kuinka kauan ne 
ovat olleet maksamatta samalla etuoikeudella, 
kuin kiinteistöistä menevistä julkisoikeudelli
sista suorituksista on säädetty. Takaisin perit
tävät kustannukset ja korko saadaan siltä osin 
kuin ne ovat erääntyneet maksettaviksi ulos
ottaa ilman eri päätöstä tai tuomiota. 

Milloin tila on 1 momentin mukaisesti pant
tina, vastaa 1 momentissa tarkoitettujen kusta
nusten ja koron takaisinmaksamisesta velallise
na se, joka omistaa tilan. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

10 a § 
Kun päätös kustannusten takaisin perimises

tä on tehty, maanmittauskonttorin on viipy
mättä lähetettävä ilmoitus asianomaiselle Iuo
mari/Ie merkinnän tekemistä varten JO §:ssä 
tarkoitetusta panttivastuusta /ainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin. Ilmoitusta ja merkintää ei 
kuitenkaan tehdä asetuksella säädettävää mää
rää pienemmistä takaisin perittävistä kustan
nuksista. 

Kun takaisin perittävä! kustannukset korkoi
neen on täysin maksettu, maanmittauskontto
rin on lähetettävä ilmoitus asianomaiselle Iuo
mari/Ie tilan panttivastuusta vapautumista kos
kevan merkinnän tekemistä varten lainhuuto
ja kiinnitysrekisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan maanmittaustoi
mituksiin, jotka tulevat vireille lain voimaantu
lon jälkeen. 


