SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
Maanmittauslaitoksesta
vvvv
ro asia

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2018

1025/2018
Laki
Maanmittauslaitoksesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Toimiala
Maanmittauslaitoksen toimialaan kuuluvat kiinteistöjen omistuksen, kiinteistöjen ja
muiden rekisteriyksiköiden hallinnan, luototusjärjestelmän ja paikantamisen turvaamiseksi tarvittaviin rekistereihin liittyvä toiminta, paikkatietojen yhteentoimivuuden ja käytön
edistäminen sekä paikkatieto- ja kiinteistöalan tutkimus.
Maanmittauslaitos on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ja sen toimialueena on koko maa.
2§
Tehtävät
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta;
2) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa;
3) huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa
asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön;
4) huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä;
5) huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;
sekä
6) hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö
määrää sen suoritettaviksi.
3§
Maanmittauslaitoksen organisaatio ja johtaminen
Maanmittauslaitoksen organisaatio muodostuu keskushallinnosta, sen alaisista valtakunnallisista tulosvastuullisista toimintayksiköistä sekä koko viraston kattavista toiminnoista. Keskushallinnon hallintopaikka on Helsinki.
Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja keskushallinnon tukemana. Pääjohtaja vastaa
Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta.
Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.
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4§
Pääjohtajan nimittäminen
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.
5§
Ratkaisuvalta
Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä. Pääjohtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle virkamiehelle.
Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka työjärjestyksen nojalla muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.
Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei toisin säädetä tai määrätä.
6§
Sopimusten ja selvitysten tekeminen
Maanmittauslaitos voi tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitamisesta
sekä tutkimusohjelmien toteuttamisesta. Maanmittauslaitos voi tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluja maksua vastaan.
Maanmittauslaitos voi hoitaa kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan
kiinteistöinsinöörille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.
7§
Suoritteiden maksullisuus
Yleiseen käyttöön tarkoitetuista paikkatietoaineistoista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta
aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.
8§
Puhevallan käyttö
Maanmittauslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa.
9§
Hallintokantelun käsitteleminen
Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai työntekijän toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee esittelystä pääjohtaja.
Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja
metsätalousministeriö.
10 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset
Tarkempia säännöksiä Maanmittauslaitoksen johtamisesta, tehtävistä ja asioiden ratkaisemisesta sekä pääjohtajan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja sijaisista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös Maanmittauslaitoksen
henkilöstöstä ja arvonimistä.
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Tarkempia määräyksiä Maanmittauslaitoksen toimintojen ja tehtävien järjestämisestä,
toimintayksiköistä, palvelupisteistä sekä ratkaisuvallasta annetaan työjärjestyksellä.
Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja, ja se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.
11 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1päivänä tammikuuta 2019.
Tällä lailla kumotaan Maanmittauslaitoksesta annettu laki (900/2013).
Mitä muualla lainsäädännössä säädetään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain
voimaan tultua Maanmittauslaitosta.
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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