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L a k i

N:o 1060

valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtion eläkelain (1295/2006) 98 § seuraa-

vasti:

98 §

Eläkkeen karttuminen

Sotilaalla eläkettä karttuu jokaiselta eläke-
ajaksi luetulta päivältä 1/180 prosenttia, kui-
tenkin enintään 2 prosenttia vuodessa, eläk-
keen perusteena olevista työansioista. Puolus-
tusvoimien tai rajavartiolaitoksen lentäjän
tehtävissä palvelevan virkamiehen eläke kart-
tuu jokaiselta eläkeajaksi luetulta päivältä
1/120 prosenttia, kuitenkin enintään 3 pro-
senttia vuodessa, eläkkeen perusteena ole-
vista työansioista. Sotilaan tulevan ajan eläke
karttuu kuten työstä siltä osin kuin eläkkee-
seen luetaan tuleva aika 50 vuoden iän täyttä-
miskuukauden loppuun. Tätä momenttia so-
velletaan vain:

1) jos sotilaalla on sotilasvirassa eläkkeen
perusteena olevia ansioita vähintään keski-
määrin 12 000 euroa vuodessa ja hänellä on
eläkeoikeuden syntymistä ja palveluksen
päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden
kalenterivuoden aikana vähintään kolmena
kalenterivuotena tällaisessa virassa eläkkeen
perusteena olevia ansioita edellä mainittu
määrä; tai

2) jos työkyvyttömyyseläke myönnetään
55 §:ää soveltaen.

Tämän lain 62 §:ssä tarkoitetuilta palkatto-
milta ajoilta sotilaan eläke karttuu samoin
kuin muissa kuin sotilasvirassa olevilla työn-
tekijöillä.

HE 203/2009
StVM 44/2009
EV 207/2009

151—2009

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20090203


Sotilaan vanhuuseläke muunnetaan elinai-
kakertoimella 72 §:n mukaisesti kuitenkin si-
ten, että sotilaan vanhuuseläkkeen alkaessa
eläke muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle
vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos soti-
laalle myönnetään työkyvyttömyyden joh-
dosta työkyvyttömyyseläke, työkyvyttömyys-
eläkkeen alkaessa työkyvyttömyyden alkami-
seen mennessä ansaittu eläke muunnetaan
työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahviste-
tulla elinaikakertoimella. Elinaikakerrointa
sovellettaessa sillä muunnetaan sotilaan pal-
veluksesta karttuneen vanhuuseläkkeen

määrä ennen 99 §:n mukaisesti tehtävää eläk-
keen enimmäismäärän rajausta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Elinaikakertoimesta ja sen soveltamisesta
72 §:ssä ja 98 §:n 3 momentissa säädetty ei
koske sellaista sotilasta, jonka oikeus van-
huuseläkkeeseen on syntynyt ja jonka eläke
olisi voinut alkaa ennen tämän lain voimaan-
tuloa.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1061

koulutuksen arvioinnista
Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 21 §:n, samana päivänä annetun
lukiolain (629/1998) 16 §:n, ammatillisesta koulutuksesta samana päivänä annetun lain
(630/1998) 24 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta samana päivänä annetun lain (631/1998)
15 §:n, vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 7 §:n ja taiteen
perusopetuksesta samana päivänä annetun lain (633/1998) 7 §:n nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, perusopetuslain 21 § osaksi laeissa 32/2003 ja 970/2009, lukiolain
16 § osaksi laeissa 33/2003 ja 971/2009, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §
osaksi laeissa 34/2003 ja 972/2009, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §
osaksi laeissa 35/2003 ja 973/2009, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 § osaksi laeissa
36/2003 ja 974/2009 ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 § osaksi laeissa 37/2003 ja
975/2009:

1 luku

Soveltamisala ja tavoitteet

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan perusopetuslaissa
(628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatil-
lisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa (631/1998), vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) ja
taiteen perusopetuksesta annetussa laissa
(633/1998) tarkoitetun koulutuksen arvioin-
tiin.

Koulutuksen järjestäjillä tarkoitetaan tässä
asetuksessa 1 momentissa mainituissa laeissa

tarkoitettuja opetuksen ja koulutuksen järjes-
täjiä sekä oppilaitoksen ylläpitäjiä sekä oppi-
laitoksella myös kouluja ja opiskelijoilla
myös oppilaita.

2 §

Arvioinnin tavoitteet

Koulutuksen arvioinnin tavoitteena on:
1) hankkia ja analysoida tietoa valtakun-

nallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja
koulutuksen kehittämisen pohjaksi;

2) hankkia ja analysoida tietoa koulutuk-
sen paikallisen kehittämistyön ja päätöksen-
teon pohjaksi;

3) tukea opiskelijoiden oppimista, opetus-
toimen henkilöstön työtä ja oppilaitosten ke-
hittämistä.
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3 §

Arvioinnin toteuttamisen periaatteet

Koulutusta on arvioitava suunnitelmalli-
sesti ja koulutuksen tavoitteisiin nähden kat-
tavasti. Arvioinnin on oltava monipuolista,
avointa ja oikeudenmukaista.

Arviointitiedon on oltava luotettavaa ja
vertailukelpoista. Arvioinnissa on hyödynnet-
tävä olemassa olevaa tilasto- ja rekisteritietoa
sekä muuta tietoa.

Arvioinnissa mukana olleille koulutuksen
järjestäjille ja oppilaitoksille on toimitettava
niitä koskevat arviointitulokset.

4 §

Arviointisuunnitelma

Arviointisuunnitelmassa esitetään koulu-
tuksen arvioinnin suuntaviivat ja painopisteet
sekä arviointien rahoitus ja seuranta.

2 luku

Koulutuksen arviointineuvosto

5 §

Tehtävät

Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä
on:

1) avustaa opetusministeriötä ja tukea kou-
lutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia
koskevissa asioissa;

2) järjestää koulutukseen ja koulutuksen
järjestäjien toimintaan liittyviä ulkopuolisia
arviointeja;

3) kehittää koulutuksen ulkopuolista arvi-
ointia;

4) osallistua kansainväliseen arviointitoi-
mintaa koskevaan yhteistyöhön.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtä-
vien asianmukaista hoitamista vaarantamatta
arviointineuvosto voi ottaa vastaan muita ar-
viointiin liittyviä toimeksiantoja.

Arviointineuvoston on osallistuttava sään-
nöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen ar-
viointiin. Arviointineuvoston on laadittava

vuosittain toimintasuunnitelma sekä kerto-
mus omasta toiminnastaan ja arviointien kes-
keisistä tuloksista.

6 §

Kokoonpano

Arviointineuvostossa on enintään 14 jä-
sentä. Kokoonpanossa on oltava edustettuna
opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, ope-
tustoimen henkilöstö ja opiskelijat sekä työ-
elämä ja tutkimus. Kokoonpanossa on otet-
tava huomioon eri koulutusmuodot ja mo-
lemmat kieliryhmät. Opetusministeriö mää-
rää jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerral-
laan.

Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neu-
voston toimikaudeksi. Puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan on oltava koulutuksen arvi-
ointiin perehtyneitä.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykene-
mättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken
toimikauden, opetusministeriö määrää hänen
tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi.

7 §

Jaostot

Arviointineuvosto voi asettaa neuvostossa
käsiteltävien asioiden valmistelua varten ja-
ostoja. Jaoston jäsenten ei puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa lukuunottamatta tarvitse
olla arviointineuvoston jäseniä.

8 §

Kokoukset

Arviointineuvosto kokoontuu puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta.

Arviointineuvosto on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee
päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja
on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan
äänten mennessä tasan arvalla.
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9 §

Palkkiot ja korvaukset

Arviointineuvoston ja sen jaoston puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palk-
kioiden ja korvausten perusteista määrää ope-
tusministeriö.

10 §

Työjärjestys

Arviointineuvoston ja sen jaoston tehtä-
vistä ja toimivallasta sekä asioiden käsitte-
lystä määrätään arviointineuvoston antamassa
työjärjestyksessä.

3 luku

Arviointineuvoston sihteeristö

11 §

Sihteeristö

Arviointineuvostolla on sihteeristö. Ope-
tusministeriö sopii sihteeristöstä Jyväskylän
yliopiston kanssa.

12 §

Tehtävät

Sihteeristön tehtävänä on valmistella ja toi-
meenpanna koulutuksen arviointineuvostossa
käsiteltävät asiat sekä organisoida arvioinnit
4 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman ja
5 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman mu-
kaisesti.

13 §

Kokoonpano

Sihteeristössä on pääsihteeri sekä tarpeelli-
nen määrä asiantuntijatehtävissä toimivaa ja
muuta henkilöstöä. Pääsihteeri johtaa sihtee-
ristön työskentelyä.

Pääsihteeriltä vaaditaan tohtorin tutkinto,
perehtyneisyys arviointitoimintaan ja käytän-
nössä osoitettu johtamistaito. Asiantuntijateh-
tävissä toimivalta henkilöstöltä vaaditaan
ylempi korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys arviointitoimintaan.

Ennen sihteeristön ottamista palvelukseen
on asiasta kuultava arviointineuvostoa.

14 §

Työjärjestys

Sihteeristön tehtävistä ja työskentelystä
sekä asioiden käsittelystä määrätään tarkem-
min 10 §:ssä tarkoitetussa työjärjestyksessä.

4 luku

Voimaantulosäännökset

15 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan koulutuksen
arvioinnista 20 päivänä helmikuuta 2003 an-
nettu valtioneuvoston asetus (150/2003) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen

5169N:o 1061



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1062

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat,
edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja maksullisia suoritteita, joista riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos perii liiketalou-
dellisin perustein määrätyn maksun, ovat seu-
raavat suoritteet:

1) julkaisut;
2) tilaustutkimukset;
3) tutkimuspalvelut;
4) tietopalvelut;
5) tietomateriaalilainat ja -jäljenteet;
6) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalan-

poikaset;
7) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja mene-

telmät; sekä
8) muut asiakkaiden erikseen riista- ja ka-

latalouden tutkimuslaitokselta tilaamat palve-
lut.

2 §

Julkisuuslain perusteella annettavat suorit-
teet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitos ottaen huomioon, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja se on voimassa vuoden 2012
loppuun.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos Tanja Viljanen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1063

kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä
ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002)

7 §:n ja 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n,
sellaisena kuin se on laissa 244/1994, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötieto-
järjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta
valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin suorittei-
siin, joista perittävistä maksuista säädetään
kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista
sekä kaupanvahvistuksessa perittävistä mak-
suista ja korvauksista vuonna 2010 annetussa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(827/2009).

2 §

Otteet ja todistukset

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista
oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista
peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen
liitteen mukaiset maksut.

3 §

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat
suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovute-
tuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista
ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja
kiinteistörekisterikarttaa koskevista suorit-
teista peritään valtiolle ja kunnalle tämän ase-
tuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §

Muut suoritteet ja käyttöoikeuden luovutukset

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organi-
saatio hinnoittelee erikseen massaluonteisen
kiinteistöjen rajatietojen ja niihin liittyvän
käyttöoikeuden luovutuksen taikka muun
kuin 2 §:ssä tai 3 §:ssä tarkoitetun suoritteen
ja käyttöoikeuden luovutuksen ottaen huo-
mioon, mitä kiinteistörekisterilain (392/1985)
14 a §:ssä ja valtion maksuperustelain
(150/1992) 7 §:ssä säädetään.

5171



5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2010 ja on voimassa joulukuun lop-
puun 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina
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Liite

MAKSUTAULUKKO KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA
1.1.2010

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat otteet ja luet-
telot

euroa
Oikeaksi todistetut otteet, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja
yksikköluettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen
osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 10,00
Rekisteriyksikön karttaote 7,50

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

1) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; suorakäyttö kartattomasta palvelusta
Kiinteistötietojärjestelmän kartattoman palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä
maksuja seuraavasti:

euroa
Lainhuutotodistus 4,55
Lainhuutorekisteriote 3,00
Rasitustodistus 8,40
Kiinnitysrekisteriote 3,00
Kiinteistörekisteriote 4,55
Määräalatuloste 4,55
Todistus vuokraoikeudesta 4,00
Kiinteistötietojen selaus 0,70
Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70
Haku tilan nimellä 0,40
Haku lähiosoitteella 0,50
Haku henkilötunnuksella 0,50

2) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; eräkäyttö kartattomasta palvelusta
Tiedostomuodossa luovutettavista tiedoista ja toimittamisesta peritään tietomaksua tietoyksi-
költä:

euroa
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatiedot 1,28/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatietojen päivitys 0,26/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetiedot 1,61/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetietojen päi-
vitys

0,35/kiinteistö

Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta 2,14/kiinteistö
Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta, päi-
vitys

0,44/kiinteistö

Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot 1,28/kiinteistö
Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, päivitys 0,26/kiinteistö
Kiinteistörekisterin tiedot 2,14/kiinteistö
Kiinteistörekisterin yksittäiset tiedot 0,40/tieto
Kiinteistörekisterin päivitystiedot 0,44/kiinteistö

5173N:o 1063

2 /151



Päivityksestä peritään kuitenkin vuosittain enintään 15 prosenttia rekisteriaineiston uushankin-
tahinnasta. Päivityshintaa voidaan soveltaa, jos tietojen hankinnasta tai edellisestä päivityksestä
on kulunut enintään kaksi vuotta.
Lisäksi peritään aiheutuneet tietojenkäsittelykulut.

Yksikköhinnoista annetaan alennusta rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella seuraavasti:
Rekisteriyksiköiden lukumäärä Alennus alarajalla % Alennus alarajan ylittävältä

osalta %
1-999 0 0
1 000-9 999 0 20
10 000-99 999 18 40
100 000 tai yli 37,8 60

3) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; suorakäyttö kartallisesta palvelusta
Kiinteistötietojärjestelmän kartallisen palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä maksuja
seuraavasti:

euroa
Perustamismaksu/1 käyttäjä 60,00
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 2-10
käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)

30,00/käyttäjä

- laskutusosoitemaksu 20,00/laskutusosoite
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 11-25
käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)

15,00/käyttäjä

- laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat yli 25
käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)

10,00/käyttäjä

- laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite
Ylläpitomaksu ja taustakarttojen käyttöoikeus kuukau-
dessa

10,00/käyttäjä

Kopiointilupamaksu kuukaudessa sisältäen:
- 100 kpl kopioita/vuosi 2,90/käyttäjä
- 250 kpl kopioita/vuosi 3,90/käyttäjä
- 500 kpl kopioita/vuosi 4,90/käyttäjä
Suljettujen käyttäjätunnusten uudelleen avaaminen 60,00/asiakasorganisaatio
Tiedot:
Lainhuutotodistuksen tiedot 4,55
Lainhuutorekisteriote 3,00
Rasitustodistuksen tiedot 8,40
Kiinnitysrekisteriote 3,00
Vuokraoikeustodistuksen tiedot 4,00
Rekisteriyksikön/määräalan ominaisuustiedot 4,55
Rekisteriyksikön/määräalan perustiedot 0,75
Rekisteriyksikön määräalojen perustiedot/
rekisteriyksikkö

0,50

Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70
Omistusluettelotuloste 0,50
Rekisteriyksikön karttaote 3,00
Haku listaan 0,50
Osoitehaku 0,50
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Määräalan listaan haku 0,50
Määräalan sijaintirekisteriyksikön haku/määräalatunnus 0,50
Osakasluettelo 3,70
Rajanaapurit listaan haku 0,50
Yksikön palstat ja määräalat kartalle 0,90
Määräalat kartalle 0,90
Yksikön käyttöoikeusyksiköt/kaavat/rakennuskiellot kar-
talle

0,90
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1064

kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä
ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 5 §:n
2 ja 3 momentin nojalla:

1 §
Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, yl-

läpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämi-
sestä aiheutuvien kustannustensa kattami-
seksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojär-
jestelmän suoritteista asetuskautena kerty-
västä tulosta aiheutuneita kustannuksia vas-
taavan tulon, kuitenkin enintään 30 % asetus-
kauden tuloista.

Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet
kustannukset kiinteistötietojärjestelmän neu-
vottelukunnalle vuoden 2010 kustannusten
osalta tammikuussa 2011 ja koko asetuskau-
den osalta tammikuun 2012 loppuun men-
nessä.

2 §
Maanmittauslaitos saa järjestelmän kehittä-

misen ja käyttöönottoon valmistautumisen ai-
heuttamien kustannusten kattamiseksi
2 142 132 euroa.

3 §
Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin

edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpi-
teistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi
järjestelmästä huolehtiville viranomaisille
maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suorit-
teista 1 ja 2 § mukaisten korvausten maksa-

misen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraa-
vien prosenttiosuuksien mukaisesti:

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 69,8
prosenttia;

2) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien
kuntien yhteinen osuus on 30,2 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kun-
nat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä
osuudesta osuuden, joka määräytyy kunnan
vuoden 2008 kiinteistörekisterin rekisteröinti-
tapahtumien ja vuodenvaihteen 2008 — 2009
väkiluvun perusteella. Osuuksien suuruus
käy ilmi asetuksen liitetaulukosta.

4 §
Maanmittauslaitos jakaa saamistaan mak-

sutuloista kiinteistörekisterin pitäjänä toimi-
vien kuntien osuudet seuraavasti:

1.1.2010 — 31.5.2010 kertyneestä tulosta
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010,

1.6.2010 — 31.8.2010 kertyneestä tulosta
viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2010,

1.9.2010 — 31.12.2010 kertyneestä tulosta
viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2011,

1.1.2011 — 31.5.2011 kertyneestä tulosta
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011,

1.6.2011 — 31.8.2011 kertyneestä tulosta
viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011, ja

1.9.2011 — 31.12.2011 kertyneestä tulosta
viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2012.
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5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2010 ja on voimassa joulukuun lop-
puun 2011.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina
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Liite

KUNTIEN OSUUDET 1.1.2010 — 31.12.2011 KERTYVÄSTÄ KUNTIEN YHTEI-
SESTÄ TULOSTA

Kuntanumero Kunnan nimi Osuus %
K010 ALAVUS 0,22
K020 AKAA 0,39
K049 ESPOO 8,20
K061 FORSSA 0,65
K069 HAAPAJÄRVI 0,24
K075 HAMINA 0,44
K078 HANKO 0,22
K079 HARJAVALTA 0,30
K091 HELSINKI 10,30
K092 VANTAA 7,92
K102 HUITTINEN 0,27
K106 HYVINKÄÄ 1,26
K109 HÄMEENLINNA 1,70
K111 HEINOLA 0,54
K140 IISALMI 0,44
K143 IKAALINEN 0,23
K153 IMATRA 0,97
K167 JOENSUU 1,86
K179 JYVÄSKYLÄ 2,79
K182 JÄMSÄ 0,70
K186 JÄRVENPÄÄ 1,29
K202 KAARINA 0,62
K205 KAJAANI 1,05
K214 KANKAANPÄÄ 0,33
K224 KARKKILA 0,32
K235 KAUNIAINEN 0,37
K240 KEMI 0,50
K245 KERAVA 0,95
K271 KOKEMÄKI 0,17
K272 KOKKOLA 1,34
K285 KOTKA 1,92
K286 KOUVOLA 2,35
K287 KRISTIINANKAUPUNKI 0,21
K297 KUOPIO 2,56
K301 KURIKKA 0,30
K398 LAHTI 3,19
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K405 LAPPEENRANTA 1,84
K408 LAPUA 0,39
K422 LIEKSA 0,28
K430 LOIMAA 0,36
K434 LOVIISA 0,29
K444 LOHJA 1,22
K445 LÄNSI-TURUNMAA 0,51
K478 MAARIANHAMINA 0,31
K491 MIKKELI 1,26
K508 MÄNTTÄ-VILPPULA 0,21
K529 NAANTALI 0,54
K536 NOKIA 1,07
K541 NURMES 0,31
K543 NURMIJÄRVI 0,96
K563 OULAINEN 0,35
K564 OULU 3,76
K581 PARKANO 0,23
K598 PIETARSAARI 0,64
K609 PORI 2,10
K638 PORVOO 1,09
K678 RAAHE 0,65
K710 RAASEPORI 0,88
K680 RAISIO 0,86
K684 RAUMA 1,09
K694 RIIHIMÄKI 0,67
K698 ROVANIEMI 1,52
K734 SALO 1,21
K790 SASTAMALA 0,56
K740 SAVONLINNA 0,70
K743 SEINÄJOKI 1,17
K778 SUONENJOKI 0,42
K837 TAMPERE 4,57
K851 TORNIO 0,81
K853 TURKU 4,06
K858 TUUSULA 0,85
K893 UUSIKAARLEPYY 0,31
K895 UUSIKAUPUNKI 0,61
K905 VAASA 1,48
K908 VALKEAKOSKI 0,78
K915 VARKAUS 0,80
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K936 VIRRAT 0,21
K977 YLIVIESKA 0,40
K992 ÄÄNEKOSKI 0,56
Yhteensä 100,00
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