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Hallituksen esitys Eduskunnnalle laiksi maanmittausmaksusta 
annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maan
mittausmaksusta annettua lakia. Esityksen tar
koituksena on nopeuttaa maanmittausmaksun 
perimistä siten, että maanmittaustoimituksista 
voitaisiin periä myös vuosittain tehtyjä töitä ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia vastaava 
maanmittausmaksun osamaksu. Tällöin maan-

mittaustoimitusten vuosittaiset kustannukset ja 
tulot vastaisivat nykyistä paremmin toisiaan ja 
tehtyä työtä vastaavat tulot saataisiin perittyä 
nykyistä lyhyemmällä viiveellä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Kun maanmittausmaksu nykyisin peritään 
kokonaisuudessaan vasta toimituksen lainvoi
maiseksi tulemisen jälkeen, kohdentuvat erityi
sesti vuosia kestävistä yleistietoimituksista ja 
muista vastaavanlaatuisista toimituksista perit
tävät tulot aiheutuneisiin kustannuksiin nähden 
eri vuosille. Muutoksen avulla maanmittaus
maksutulo ja kunakin vuonna toimituksesta 
aiheutuneet kustannukset saataisiin nykyistä 
paremmin vastaamaan toisiaan. 

Voimassa olevien säännösten mukaan jako
lain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut menot, 
kuten apumiehille ja uskotuille miehille mak
settavat palkkiot, päivärahat ja matkakustan
nusten korvaukset, pyykkien ja muiden tarvik
keiden hankkimismenot ja muut näihin verrat
tavat välittömät menot, milloin ne on maksettu 
etukäteen valtion varoista, peritään takaisin 
valtiolle sitä mukaa kuin niitä on maksettu, ja 
siis erillään maanmittausmaksusta. Kun laki 
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jakolain muuttamisesta (977 /92) tulee voimaan 
1.1.1993, nämäkin menot peritään maanmitta
usmaksun yhteydessä. Tällöin on entistä tärke
ämpää, ettei takaisinmaksu viivästy. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Maanmittausmaksun osamaksun käyttöön
otosta korkotuloina vuosittain saatava hyöty 
valtiolle olisi noin 1,3 miljoonaa markkaa. 
Lisäksi mahdollisesta rahan arvon muutoksesta 
aiheutuva tulon jälkeenjääneisyys pienenisi. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maanmittausmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 annetun lain (320/72) 9 §:ään, 

sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (305/92), uusi 2 momentti, 
seuraavasti: 

9§ 

Ennen lopullisen maanmittausmaksun peri
mistä voidaan keskeneräisestä toimituksesta 
periä vuosittain tehtyjä töitä ja niistä aiheutu
neita kustannuksia vastaava maanmittausmak
sun osamaksu. 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan 
tullessa keskeneräisenä oleviin toimituksiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Martti Pura 


