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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Euroopan 
unioniin (EU) liittymisen johdosta muutetta
vaksi uusjakojen tukemisesta annettua lakia 
siten, että osaan yksityisen osakkaan nykyisin 
maksettavaksi jäävistä kustannuksista voitai
siin saada Euroopan unionin varoista osarahoi
tusta. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Suomen 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

sekä hallituksen esitykseen laiksi maa- ja met
sätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 
sekä maaseutuelinkeinolain ja eräiden muiden 
lakien muuttamisesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti Suomen Euroopan unioniin liit
tymistä koskevan sopimuksen kanssa. Lain 
voimaantulon ajankohdasta säädettäisiin ase
tuksella. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta an
netun lain (24/81) 2 §:n 1 momentin mukaan 
uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan siir
rosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion va
roista. Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuk
sen n:o 2085/93 (artikla 5) mukaan voidaan 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja takuurahas
ton varoin tukea muun muassa uusjakohank
keita maaseutu- ja ympäristöpoliittisten tavoit
teiden edistämiseksi. Tämän vuoksi ehdotetaan 
uusjakojen tukemisesta annetun lain 2 §:n 1 
momenttia täydennettäväksi siten, että momen
tissa tarkoitettujen kustannusten rahoittami
seen voi osallistua myös Euroopan unioni. 

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta an
netun lain 3 §:n 2 momentin mukaan sellaisen 
toimituksen osalta, joka on tärkeä yleisen edun 
kannalta ja jonka osakkaiden yleinen taloudel
linen tila antaa siihen aihetta, voidaan 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista, uusjaossa suoritetta-
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vaksi päätetystä tilan siirrosta sekä tien ja 
kuivatustyön tekemisestä aiheutuvista kustan
nuksista jättää valtion lopulliseksi menoksi 
enintään 50 prosenttia. Lain 3 §:n 3 momentin 
mukaan, jos edellä 2 momentissa tarkoitettu 
toimitus suoritetaan alueellisen kehityksen edis
tämisestä annetussa laissa ( 451175) tarkoitetulla 
kehitysalueella tai siihen kuulumattomaila tu
kialueella, voidaan valtion lopulliseksi menoksi 
jättää enintään 85 prosenttia niistä kustannuk
sista, jotka aiheutuvat tärkeimpien kuivatustöi
den suorittamisesta ja tarkoituksenmukaisten 
tilussijoitusten aikaansaamiseksi tarvittavien 
teiden rakentamisesta. 

Alueilla, jotka on hyväksytty 24 päivänä 
kesäkuuta 1994 Suomen liittymisestä Euroopan 
unioniin allekirjoitettuun sopimukseen liittyvän 
pöytäkirjan n:o 6 1 ja 4 artiklassa tarkoitetun 6 
tavoitteen kohteiksi, Euroopan unionin rahoi
tuksen osuus voi olla enintään 75 prosenttia 
kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista ja 
vähintään 50 prosenttia julkisista kustannuksis
ta. Tavoite 5 b:n alueilla Euroopan unionin 
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tuki voi olla enintään 50 prosenttia kokonais
kustannuksista ja vähintään 25 prosenttia jul
kisista kustannuksista. Tämän vuoksi ehdote
taan uusjakojen tukemisesta annetun lain 3 §:n 
2 momenttia muutettavaksi siten, että valtion 
lopulliseksi menoksi voitaisiin jättää enintään 
75 prosenttia lain 2 §:n 1 momentissa tarkoite
tuista uusjaon kustannuksista sen mukaisesti 
kuin asetuksella tarkemmin säädettäisiin. Lain 
3 §:n 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi. 
Tämän kumottavaksi ehdotetun 3 momentin 
nojalla nykyisin valtion lopulliseksi menoksi on 
käytännössä jätetty enintään 75 prosenttia. 
Asetuksella on tarkoitus säätää valtion lopul
liseksi menoksi jäävästä osuudesta uusjaoissa, 
joiden suorittamista tuetaan Euroopan unionin 
varoin, ja toisaalta uusjaoissa, joita tuetaan 
yksinomaan kansallisin varoin. 

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta an
netun lain 4 §:n mukaan osakkaiden maksetta
vaksi tulevaa maanmittausmaksua voidaan 
3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa uusjaoissa 
alentaa enintään 50 prosenttia ja lain 3 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa voidaan 
maanmittausmaksua alentaa enemmänkin tai 
jättää se kokonaan perimättä. Lain 3 §:ään 
ehdotettujen muutosten vuoksi lain 4 §:ää eh
dotetaan muutettavaksi siten, että maanmitta
usmaksu voitaisiin lakiehdotuksen 3 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetuissa uusjaoissa jättää osaksi 
tai kokonaan perimättä. 

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta an
netun lain 6 §:n 1 momentin mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö päättää uusjaon kustan
nuksista 3 §:n 2 ja 3 momenttien mukaisesti 
valtion lopulliseksi menoksi jätettävän osuuden 
suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetusta maan
mittausmaksun alentamisesta tai perimättä jät
tämisestä. Päätös voidaan tehdä jo ennen kuin 
kysymys jaon toimeenpanosta on lopullisesti 
ratkaistu. Lain 3 ja 4 §:ään ehdotettujen muu
tosten vuoksi ehdotetaan lain 6 §:n 1 moment
tiin tehtäväksi luonteeltaan tekniset muutokset. 

Maanmittauslaitoksen aikaisemmin toteutetus
ta organisaatiouudistuksesta johtuva muutos 
ehdotetaan tehtäväksi 6 §:n 2 momenttiin. 

2. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Esityksen tarkoituksena on varmistaa Eu
roopan unionin osarahoituksen saaminen uus
jakohankkeisiin. Esityksellä ei ole välittömiä 
organisatorisia eikä taloudellisia vaikutuksia. 
Euroopan unionin tuen edellytyksistä säädet
täisiin maa- ja metsätalouden rakennepoliitti
sista toimenpiteistä annettavassa laissa, joka 
sisältyy hallituksen esitykseen laiksi maa- ja 
metsätalouden rakennepoliittisista toimenpi
teistä sekä maaseutuelinkeinolain ja eräiden 
muiden lakien muuttamisesta. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyy
detty maanmittauslaitoksen lausunto. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti Suomen Euroopan unioniin liit
tymistä koskevan sopimuksen kanssa. Lain 
voimaantulon ajankohdasta ehdotetaan säädet
täväksi asetuksella. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi niihin ha
kemuksiin ja vireillä oleviin asioihin, joihin ei 
ole annettu lainvoimasta ratkaisua ennen lain 
voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttävksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 3 §:n 3 

momentti, sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti sekä 4 ja 6 §, 
näistä 6 §sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa 

( 450/90), seuraavasti: 

2§ 
Uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan 

siirrosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion va
roista. Näiden kustannusten rahoittamiseen voi 
osallistua myös Euroopan unioni. 

3§ 

Sellaisen toimituksen osalta, joka on tärkeä 
yleisen edun kannalta ja jonka osakkaiden 
yleinen taloudellinen tila antaa siihen aihetta, 
taikka joka suoritetaan Euroopan unionin tu
keen oikeutetulla alueella, voidaan 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista kustannuksista jät
tää valtion lopulliseksi menoksi enintään 75 
prosenttia sen mukaisesti kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. 

4§ 
Osakkaiden maksettavaksi tuleva maanmit-

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994 

tausmaksu voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tetuissa uusjaoissa jättää osaksi tai kokonaan 
perimättä. 

6§ 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus

jaon kustannuksista 3 §:n 2 momentin mukai
sesti valtion lopulliseksi menoksi jätettävän 
osuuden suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetun 
maanmittausmaksun osaksi tai kokonaan peri
mättä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo 
ennen kuin kysymys jaon toimeenpanosta on 
lopullisesti ratkaistu. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittaustoimisto. 

Tämän lain voimaantulon ajankohdasta sää
detään tarkemmin asetuksella. 

Tätä lakia sovelletaan niihin hakemuksiin ja 
vireillä oleviin asioihin, joihin ei ole annettu 
lainvoimaista ratkaisua ennen lain voimaantu
loa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Ole Norrback 



4 1994 vp - HE 166 

Liite 

Laki 
uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 3 §:n 3 

momentti, sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti sekä 4 ja 6 §, 
näistä 6 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa 

(450/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan 

siirrosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion va
roista. 

Sellaisen toimituksen osalta, joka on tärkeä 
yleisen edun kannalta ja jonka osakkaiden 
yleinen taloudellinen tila antaa siihen aihetta, 
voidaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kus
tannuksista jättää valtion lopulliseksi menoksi 
enintään 50 prosenttia. 

Milloin 2 momentissa tarkoitettu toimitus 
suoritetaan alueellisen kehityksen edistämisestä 
annetussa laissa ( 451/75) tarkoitetulla kehitys
alueella tai siihen kuulumattomalla tukialueel/a, 
voidaan valtion lopulliseksi menoksi jättää enin
tään 85 prosenttia niistä kustannuksista, jotka 
aiheutuvat tärkeimpien kuivatustöiden suoritta
misesta ja tarkoituksenmukaisten tilussijoitusten 
aikaansaamiseksi tarvittavien teiden rakentami
sesta. 

4 § 
Osakkaiden maksettavaksi tulevaa maanmit

tausmaksua voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tetuissa uusjaoissa alentaa enintään 50 prosent
tia. Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 

3§ 

Ehdotus 

2 § 
Uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan 

siirrosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion va
roista. Näiden kustannusten rahoittamiseen voi 
osallistua myös Euroopan Unioni. 

Sellaisen toimituksen osalta, joka on tärkeä 
yleisen edun kannalta ja jonka osakkaiden 
yleinen taloudellinen tila antaa siihen aihetta, 
taikka joka suoritetaan Euroopan Unionin tu
keen oikeutetulla alueella, voidaan 2 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuista kustannuksista jättää 
valtion lopulliseksi menoksi enintään 75 pro
senttia sen mukaisesti kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

(3 mom. kumotaan) 

4 § 
Osakkaiden maksettavaksi tuleva maanmitta

usmaksu voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoite
tuissa uusjaoissa jättää osaksi tai kokonaan 
perimällä. 
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Voimassa oleva laki 

tapauksessa voidaan maanmittausmaksua alen
taa enemmänkin tai jättää se kokonaan peri
mättä. 

6 § 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus

jaon kustannuksista 3 §:n 2 ja 3 momenttien 
mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettä
vän osan suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetusta 
maanmittausmaksun alentamisesta tai perimät
tä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo ennen 
kuin kysymys jaon toimeenpanosta on lopulli
sesti ratkaistu. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittauskonttori. 

Ehdotus 

6 § 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus

jaon kustannuksista 3 §:n 2 momentin mukai
sesti valtion lopulliseksi menoksi jätettävän 
osuuden suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetun 
maanmittausmaksun osaksi tai kokonaan peri
mättä jättämisestä. 

Päätös voidaan tehdä jo ennen kuin kysymys 
jaon toimeenpanosta on lopullisesti ratkaistu. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittaustoimisto. 

Tämän lain voimaantulon ajankohdasta sää
detään tarkemmin asetuksella. 

Tätä lakia sovelletaan niihin hakemuksiin ja 
vireillä oleviin asioihin, joihin ei ole annettu 
lainvoimaista ratkaisua ennen lain voimaantuloa. 




