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MAANMITTAUSLAITOKSEN KESKUSHALLINNON MÄÄRÄYS KIINTEISTÖTOIMITUKSEN
USKOTUN MIEHEN PALKKION, KORVAUSTEN JA PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEISTA JA MÄÄRISTÄ

Toimivalta

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n 4 momentti sellaisena kuin se
on laissa (914 /2011)

Voimassa

1.10.2011 lukien toistaiseksi

Kumoaa

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon määräyksen kiinteistötoimituksen
uskotulle miehelle maksettavan palkkion sekä matkakustannusten korvauksen ja päivärahan määräämisperusteista 22.5.2002 MML/3/012/2002.

Määräys

Maanmittauslaitoksen keskushallinto on kiinteistönmuodostamislain 6 §:n 4
momentin nojalla päättänyt vahvistaa kiinteistötoimituksen uskotulle miehelle maksettavan palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteet ja
määrät seuraaviksi:
1. Palkkio
Kiinteistötoimituksen uskotulle miehelle maksetaan toimitukseen tai toimituksiin osallistumisesta palkkiota toimituspäivän pituuden mukaan seuraavasti:
−
−
−

65 euroa, jos toimituspäivä kestää enintään 6 tuntia.
90 euroa, jos toimituspäivä kestää yli 6 tuntia, tai
115 euroa, jos toimituspäivä kestää yli 9 tuntia.

2. Korvaus ansionmenetyksestä ja uskotun miehen toimen johdosta
aiheutuneista kustannuksista
Uskotulle miehelle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita uskotun miehen toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Korvausta ansionmenetyksestä suoritetaan vain, jos ansionmenetystä on
todella tapahtunut. Ansionmenetyksen korvaamista vaadittaessa uskotun
miehen, joka on työ- tai muussa palvelussuhteessa, on esitettävä työnantajansa todistus, josta käy ilmi, että uskotun miehen toimen hoitamiseen tai
siihen liittyvään matkaan käytetty aika olisi ollut uskotun miehen työaikaa ja
että hänelle ei makseta sanotulta ajalta palkkaa.
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Uskotun miehen, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai muussa
palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
Korvausta suoritetaan toimitukseen ja siihen liittyvään matkaan käytetyltä
kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin yhteensä enintään 8 tunnilta päivässä.
Ansionmenetyksen suuruus on edellä mainitun todistuksen tai selvityksen
mukainen, kuitenkin enintään 18 euroa tunnilta.
Korvausta muista kustannuksista, joita uskotun miehen toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä, suoritetaan sillä edellytyksellä, että kustannukset näytetään toteen maksukuitein ja että ne eivät ole päällekkäisiä ansionmenetyskorvauksen kanssa. Mikäli uskotulle miehelle tulee korvattavaksi ansionmenetys, sijaisen palkkaamiskustannuksen laskuttaminen ei voi tulla kysymykseen. Lastenhoidon järjestämisestä ei voi myöskään laskuttaa se, jolla lapsi on päivähoidossa ansiotyön tai muun syyn johdosta ja asianomainen uskottu mies saa ansionmenetyskorvausta. Mikäli lapsenhoidon järjestämisestä aiheutuu normaalin päivähoidon ylittäviä kustannuksia, ne voidaan laskuttaa.
Ansionmenetys- ja muiden tässä kohdassa mainittujen kustannusten korvausten yhteinen enimmäismäärä on 180 euroa päivältä. Korvausmäärät
tulee näyttää toteen edellä mainituilla todistuksilla ja selvityksillä.
Edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä ei vaadita, jos korvattava määrä
on enintään 9 euroa tunnilta tai 72 euroa päivältä. Uskotun miehen tulee
tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestä ja aiheutuneista kustannuksista.

3. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha
Uskotulle miehelle maksetaan toimituspäivältä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa samojen perusteiden mukaan kuin valtion virkamiehelle.
4. Muita määräyksiä
Uskotulle miehelle, joka osallistuu toimitusinsinöörin kutsusta maanmittaustoimituksessa käsiteltäväksi tulevan asian päätösneuvotteluun, hinnoittelukokoukseen tai muuhun vastaavaan, voidaan suorittaa palkkiot ja korvaukset kuten toimituskokouksista.
Uskotun miehen osallistumisesta maanmittaustoimiston taikka kunnan järjestämään tai hyväksymään koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen voidaan
suorittaa ansionmenetyksen korvausta, matkakustannusten korvausta ja
päivärahaa maanmittaustoimiston tai kunnan harkinnan mukaan.
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Lisätietoja
Määräys on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.
Käyntiosoite:

Pasilan virastokeskus
Opastinsilta 12 C, Helsinki

Postiosoite:
Puhelin:

PL 84, 00521 HELSINKI
020 631 5069

Lisäksi tämä määräys on sähköisessä muodossa säädöstietopankin (Finlex) viranomaisnormeja sisältävässä osiossa osoitteessa
www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/.
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