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kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain

(453/2002) 6 §:n 3 momentti sekä 7 ja 12 § seuraavasti:

6 §

Tietojen luovuttaminen tietopalveluna

— — — — — — — — — — — — —
Maanmittauslaitos saa teknisen käyttöyh-

teyden avulla luovuttaa 4 §:ssä tarkoitetun
viranomaisen puolesta tietoja kiinteistötieto-
järjestelmästä oikeushallinnon viranomai-
selle, aluehallintovirastolle, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle, kunnalle,
Verohallinnolle, esitutkintaviranomaiselle,
kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalle vi-
ranomaiselle, väestökirjahallinnon viran-
omaiselle ja kaupanvahvistajalle. Lisäksi ha-
kemuksen perusteella Maanmittauslaitos saa
myöntää luvan tietojen saamiseen ja välittä-
miseen teknisen käyttöyhteyden avulla. Tie-
toja saadaan luovuttaa ja välittää sille, joka
tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiin-
teistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton
myöntämistä ja valvontaa taikka muuta näi-
hin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoi-
tusta varten. Käyttölupaan voidaan ottaa tie-
tojen hakuperustetta, muuta järjestelmän
käyttöä ja sen valvontaa koskevia ehtoja.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Maksut

Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja
tietopalveluista peritään valtiolle ja kunnalle
maksuja, joihin sovelletaan, mitä valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään,
jollei jostakin suoritteesta toisin säädetä.

Perittävien maksujen suuruudesta sääde-
tään maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella. Maa- ja metsätalousministeriön on en-
nen asetuksen antamista kuultava keskeisiä
kiinteistötietojärjestelmän tiedon tuottajia.

Viranomaisille, joiden tehtävänä on 4 §:n
mukaisesti ylläpitää kiinteistötietojärjestel-
mää, sekä oikeushallinnon viranomaisille an-
netaan tiedot kiinteistötietojärjestelmästä tek-
nisen käyttöyhteyden avulla maksutta viran-
omaistoimintaa varten.

12 §

Yhteistyöryhmä

Kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä ja
ylläpitoa varten Maanmittauslaitos asettaa
kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhteistyöryh-
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män, johon kutsutaan järjestelmän ylläpitä-
jien ja käyttäjien edustajia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

2 1189/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


