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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistötieto-
järjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laik-
si kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kiin-
teistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta lailla, jota sovellettaisiin kiin-
teistötietojärjestelmän perustamiseen, järjes-
telmän ylläpitämiseen ja järjestelmään sisäl-
tyvien tietojen luovuttamiseen ja käyttämi-
seen. Kiinteistötietojärjestelmä muodostaisi 
valtakunnallisen virallisen rekisteri- ja tie-
topalvelujärjestelmän, jonka toteuttaminen 
olisi valtion vastuulla.   

Ehdotetun lain tarkoituksena on järjestää 
kiinteistöjä ja muita maa- ja vesialueiden yk-
siköitä koskeva valtakunnallinen tie-
topalvelu. Lain nojalla järjestettäisiin kiin-
teistöjä koskevien tietojen saatavuus niin, et-
tä yhdestä yhtenäisestä valtakunnallisesta tie-
topalvelujärjestelmästä, kiinteis-
tötietojärjestelmästä, voitaisiin antaa tietoja 
kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden 
yksiköistä, niihin kohdistuvista oikeuksista ja 
rajoituksista sekä niiden omistajista ja halti-
joista. 

Ehdotettu tietopalvelu toteutettaisiin  yhte-
näisen kiinteistötietojärjestelmän avulla, josta 
jokaisella olisi oikeus saada tietoja. 

Ehdotetulla lailla pyritään varmistamaan  
kiinteistötietojärjestelmässä olevan tiedon 
ajantasaisena pysyminen. Tämän vuoksi esi-
tyksessä ehdotetaan, että viranomaisella, jon-
ka vastuulla on kiinteistötietojärjestelmän tie-
tosisältöön kuuluvan tiedon tuottaminen, oli-
si velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon tal-
lentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja 
sen pitämisestä ajan tasalla.  

Samalla ehdotetaan myös kiinteis-
törekisterilakia täydennettäväksi siten, että 
kiinteistörekisterilaissa tarkoitettu tieto tai 
muussa laissa kiinteistörekisteriin merkit-
täväksi säädetty toimitus tai muu tieto katsot-
taisiin kiinteistörekisteriin merkityksi siitä 
lukien, kun kyseinen tieto on tallennettu kiin-
teistötietojärjestelmään. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Kiinteistöä ja kiinteistöön kohdistuvia oi-
keuksia ja rajoituksia koskevia tietoja sisäl-
tyy kiinteistörekisteriin ja lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriin. Näitä tietoja välitetään asiak-
kaille sopimukseen perustuvan kiinteistötie-
tojärjestelmän (KTJ) avulla, jonka kiinteis-
töosa muodostuu kiinteistörekisterilain 
(392/1985) mukaisesta kiinteistörekisteristä 
ja kirjaamisosa lainhuuto- ja  kiin-
nitysrekisteristä annetun lain (353/1987) mu-
kaisesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. 
Näiden tietojen lisäksi on olemassa myös 
muita kiinteistöjä koskevia tietoja, jotka eivät 
sisälly kumpaankaan edellä tarkoitettuun re-
kisteriin ja joiden osalta tietopalvelu on ny-
kyisin järjestämättä.  

Nykyisen kiinteistötietojärjestelmän tieto-
palvelun kehittämisen voidaan katsoa käyn-
nistyneen  vuonna 1979 tehdyllä val-
tioneuvoston periaatepäätöksellä. Sen mu-
kaan tuli saada aikaan mahdollisimman yhte-
näinen atk-järjestelmä, joka kytkeytyisi jous-
tavasti hallinnon muihin rekistereihin. Kysy-
myksessä oli pitkäaikainen ja useita viran-
omaisia koskevan järjestelmän toteuttaminen, 
johon tarvittiin suunniteltuja ja koordinoituja 
toimenpiteitä, tarkoituksenmukainen johto- ja 
toteuttamisorganisaatio sekä uusien teknisten 
ratkaisujen kokeilua ja entisten kehittämistä 
atk-teknologian kehittyessä. 

Samojen kiinteistöä koskevien tietojen yl-
läpito eri rekistereissä oli omiaan aiheutta-
maan tietojen ristiriitaisuutta ja oikeusturva-
ongelmia, joten kiinteistöä koskeville tiedoil-
le haluttiin kehittää virallinen valtakunnalli-
nen rekisteri.  

Kiinteistötietojärjestelmän kehittämisen 
taustalla on ollut kiinteistöjä koskevan tiedon 
ja tietotarpeen lisääntyminen ja tarve tehos-
taa olemassa olevan tiedon käyttöä.   Tietojen 
yhteensovittaminen ja yhtenäisen tie-
topalvelun tarve  kasvoi, kun syntyi useita 
toisistaan erillisiä rekistereitä, joissa oli sa-
moja kiinteistöä koskevia tietoja. Rekisterit 
sijaitsivat  paikallisesti toisistaan erillään ja 
olivat eri viranomaisten vastuulla. Myös tie-

don kirjaamisen menettelytavat poikkesivat  
toisistaan paikallisesti. Kiinteistöä ja kiin-
teistöön kohdistuvia oikeuksia ja rajoituksia 
koskevat tietotarpeet olivat kuitenkin ajan 
myötä muuttuneet paikallisista valtakunnalli-
siksi, joten oli tarpeen yhdenmukaistaa tieto-
jen hallintaa valtakunnallisesti. Menettelyta-
pojen yhdenmukaistaminen oli yhtenäisen 
järjestelmän kehittämisen lähtökohta. 

Päällekkäisten tietojen ylläpidosta luopu-
minen ja valtakunnallisen kiinteistöjä koske-
van tietopalvelun toteuttaminen edellyttivät 
yhtenäisen, automaattiseen tietojen käsitte-
lyyn perustuvan järjestelmän kehittämistä. 

Aikaisemmin kiinteistöjä ja muita maa- ja 
vesialueiden yksikköjä koskevia tietoja pidet-
tiin maarekisterissä ja tonttikirjassa. Kiin-
teistöä koskevia tietoja oli myös lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterissä, verotusta palvelevissa 
rekistereissä ja luetteloissa, väestökirjoissa ja 
kuntien rekistereissä. Ne olivat manuaalisia 
ja niiden välinen tiedonkulku hoidettiin pos-
titse ilmoitusmenettelyllä. Näiden rekisterei-
den uudistaminen ja yhtenäisen kiinteistötie-
torekisterijärjestelmän kehittäminen edellytti-
vät, että kiinteistöistä on yhtenäinen tie-
tojärjestelmä.  Yhtenäiseen tietojärjestelmään 
siirryttiin vähitellen automaattisen tie-
tojenkäsittelyn kehittyessä. 

Aikaisemmin lainhuuto- ja kiinnitysrekiste-
rin pitäminen perustui oikeuden laadun mu-
kaan määräytyviin erillisiin korttirekisterei-
hin, jotka olivat lainhuuto-, kiinnitys- ja ton-
tinvuokrarekisteri. Oikeuslaitos sai  kirjaa-
mista varten tarvitsemansa kiinteistöjen yksi-
löintitiedot ja rasitustodistuksen laatimisessa 
tarvittavat kiinteistön muodostumistiedot kir-
jeitse maarekisteriä ja tonttikirjaa pitäviltä vi-
ranomaisilta. Tällaisen manuaalisen kirjaa-
misjärjestelmän kehittäminen   automaatti-
seen tietojen käsittelyyn pohjautuvaksi jär-
jestelmäksi edellytti osaltaan kiinteistötieto-
järjestelmän kehittämistä. 

Valtioneuvosto täsmensi vuosina 1984, 
1987 ja 1990 periaatepäätöksillään kiinteis-
tötietojärjestelmän  muodostamista ja samalla 
määritteli tavoitteeksi, että järjestelmä olisi 
toteutettu koko maassa vuoteen 1995 men-
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nessä. Periaatepäätösten mukaan järjes-
telmään oli tarkoitus  kuulua osajärjestelminä 
kiinteistöosa (maarekisteri- ja tonttikirja-
tiedot),  kirjaamisosa (lainhuuto- ja kiinni-
tysrekisteritiedot) ja suunnitelmaosa (asema- 
ja rakennuskaavatiedot, rakennuskieltotiedot 
sekä eräät muut maankäyttöä koskevat tie-
dot). Lisäksi järjestelmään oli tarkoitus kuu-
lua kuntakohtaisia kiinteistötietojärjestelmiä. 

Vuonna 1991 annetulla silloisen kiinteistö-
rekisteriasetuksen (481/1985) muutoksella 
eräitä kiinteistötietojärjestelmän suun-
nitelmaosaan kuuluvia tietoja sisällytettiin 
kiinteistörekisteriin, koska suunnitelmaosa ei 
ollut toteutunut. Näitä tietoja voidaan pitää 
luonteeltaan hälytystietoina. Nämä tiedot 
kertovat, että rekisteriyksikköön kohdistuu 
maankäytön oikeuksia ja rajoituksia. Tar-
kemmat tiedot oikeuksista ja rajoituksista se-
kä niiden ulottuvuudesta on etsittävä var-
sinaisista päätösasiakirjoista. Tällaisina tie-
toina kiinteistörekisteriin on rekisteröity vah-
vistetut yleiskaavat, yksityiskohtaiset kaavat, 
voimassa olevat rakennuskiellot ja rantakaa-
van tarpeellisuuspäätökset. Nämä tiedot mää-
riteltiin näin osaksi kiinteistörekisterin tieto-
sisältöä, jolloin kiinteistötietojärjestelmän 
suunnitelmaosa pyrittiin toteuttamaan tältä 
osin järjestelmän kiinteistöosassa. Näiden 
ratkaisujen jälkeen kiinteistötietojärjestelmän 
katsottiin vuonna 1996 keskeisimmiltä osil-
taan kattavan koko maan. 

Valtioneuvosto teki vuonna 1996 voimassa 
olevan periaatepäätöksen, jossa pääpaino oli 
kiinteistötietojärjestelmän ajantasais-
tamisessa ja kehittämisessä. Periaatepäätök-
sen avulla oli tarkoitus ratkaista, miten kiin-
teistötietojärjestelmän  ylläpidossa ja kehittä-
misessä voitiin vastata  uuden maakaaren 
(540/1995) ja uuden kiinteistönmuodosta-
mislain (554/1995) asettamiin järjestelmä-
vaatimuksiin.  Lisäksi pyrittiin luomaan edel-
lytykset kiinteistötietojärjestelmän ja sen  
osajärjestelmien kehittämiselle yhteiskunnan 
perusrekistereinä, jolloin samalla pystyt-
täisiin tehokkaasti purkamaan eri viran-
omaisten päällekkäistä rekisterinpitoa. 

Nykyisin kiinteistötietojärjestelmän toimi-
via osajärjestelmiä ovat  maanmittaushallin-
non ja kuntien ylläpitämä kiinteistörekisteri 
eli kiinteistöosa ja oikeushallinnon kirjaa-
misosa. 

2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Tietopalvelun sääntely 

Nykyisen kiinteistötietojärjestelmän tie-
tosisältö perustuu kiinteistörekisterilain ja 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun 
lain säännöksiin. Perussäännökset lainhuuto- 
ja kiinnitysrekisteriin kirjattavista tiedoista 
ovat maakaaren 7 luvussa. Kiinteistötie-
tojärjestelmä on vähitellen kehittynyt valta-
kunnallisesti kattavaksi tietopalvelujärjestel-
mäksi, mutta varsinaista kiinteistötie-
tojärjestelmän tietopalvelun toimittamista oh-
jaavaa lakia ei ole toistaiseksi säädetty. Kiin-
teistötietojärjestelmän  muodostamista, hal-
lintoa ja rahoitusta ohjataan nykyisin  valtio-
neuvoston periaatepäätöksen tasoisella oh-
jeella. Kiinteistötietojärjestelmä saa valtuu-
tuksen tietopalvelun hoitamiseen edellä  
mainituista laeista ja vuonna 1996 tehdystä 
valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Periaa-
tepäätös ei kuitenkaan ole luonteeltaan hal-
lintoa oikeudellisesti sitova säädös eikä sillä 
ole myöskään välittömiä yksilöön kohdistu-
via oikeusvaikutuksia.  

 
Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ja niiden yl-
läpito 

Kiinteistörekisterilain mukaan kiinteistöistä 
ja muista maa- ja vesialueiden yksiköistä pi-
detään kiinteistörekisteriä, joka on osa kiin-
teistötietojärjestelmää. Kiinteistörekisterin 
pitämisestä huolehtivat maanmittauslaitoksen 
maanmittaustoimistot. Asemakaava-alueen 
tonteista ja yleisistä alueista kiinteis-
törekisteriä piti vuoden 1999 loppuun kui-
tenkin rakennuslautakunnan valvonnassa 
kunnan kiinteistöinsinööri.  

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen  
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaan siirryttiin yhteen yksityiskohtaiseen 
kaavaan.  Uuteen asemakaava-alueeseen si-
sältyivät myös aikaisemmat rakennus- ja ran-
takaava-alueet. Nykyisellä asemakaava-alue-
ella lukuun ottamatta maankäyttö- ja raken-
nuslain 10 luvussa tarkoitettua ranta-
asemakaava-aluetta kiinteistörekisteriä pitää 
kunnan kiinteistöinsinööri, jos kunta on päät-
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tänyt ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin 
pitämisestä. 

Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan 
sisältämään kiinteistörekisteriin merkitään 
rekisteriyksiköstä kiinteistötunnus ja rekiste-
riyksikön nimi, kunta, kylä tai kaupunginosa, 
pinta-alatiedot, rasitteet sekä kaavoihin ja ra-
kennuskieltoihin liittyviä hälytysluonteisia 
tietoja, yhteisalueosuudet ja erottamattomat 
määräalat. Kiinteistörekisteriin rekisteröi-
dään myös kiinteistötoimitukset ja kiin-
teistöjä koskevat viranomaisten päätökset. 
Rekisteriyksiköitä ovat myös erottamattomat 
määräalat, joilla on kyseisestä kiinteistöstä 
johdetut tunnuksensa. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun 
lain 18 §:n mukaan lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteri on myös osa kiinteistötietojär-
jestelmää. Käräjäoikeudet ylläpitävät lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriä  suorien pääte-
yhteyksien avulla. Lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriä pidetään kirjaamisasioista.  
Maakaaren 5 luvun 1 §:n mukaan kir-
jaamisasioilla tarkoitetaan lainhuudatusta, 
erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiin-
nitystä.  Kiinteistöjaotusta koskevat tiedot 
ovat sen kirjaamisosan pohjana. Kaikki kir-
jaamismerkinnät kohdistuvat kiinteistöosan 
rekisteriyksiköihin tai niiden osiin (määrä-
osa, vuokra-alue).  

Kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin 
mukaisen kiinteistötunnuksen, määräalatun-
nuksen tai kirjaamisviranomaisen antaman 
laitostunnuksen kohdalle. Lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriin voidaan oikeusministeriön 
päätöksellä siirtää rekisterin ylläpitämistä 
varten väestötietojärjestelmästä henkilön tun-
nistetietoja sekä tietoja, jotka koskevat kiin-
teistön omistajan tai erityisen oikeuden halti-
jan oikeutta määrätä kiinteistöstä tai erityi-
sestä oikeudesta. Vastaavia tietoja voidaan 
siirtää myös muun muassa kaup-
parekisteristä. 

Maanmittaustoimiston on toimitettava kau-
panvahvistajien ilmoituksiin perustuvat tie-
dot kiinteistön luovutuksista lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin merkitsemistä varten. 

Maakaaren 7 luvun 1 §:n mukaan lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kirjaa-
mishakemukset, tietoja hakemusten käsitte-
lystä sekä kirjaamista koskevat ratkaisut. Li-
säksi rekisteriin merkitään ilmoituksesta tie-

toja kiinteistöön kohdistuvasta ulosmit-
tauksesta, turvaamistoimesta ja kiinteistön 
omistajan konkurssista sekä muita tietoja 
kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasi-
tuksista, jotka on lain mukaan ilmoitettava 
kirjaamisviranomaiselle. Lainhuutotiedot ja 
kiinnitystiedot tallennetaan osaksi kiinteis-
tötietojärjestelmän kirjaamisosaa, lukuunot-
tamatta vanhojen käsin pidettyjen kortistojen  
kiinteistötietoja, joista tallennetaan vain tun-
nukset ja manttaalin muutokset.    

 
Tietojen julkisuus ja luovuttaminen 

Kiinteistörekisteri on julkinen kiinteistöre-
kisterilain 9 §:n nojalla. Jokainen saa lukea 
siinä olevia tietoja ja jäljentää niitä rekiste-
rinpitäjän luona. Lisäksi siitä annetaan jokai-
selle otteita. Otteista ja   viranomaisille toi-
mitettavista muista suoritteista peritään val-
tiolle ja kunnalle maksuja, joihin sovelletaan, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on maa-
kaaren 7 luvun 2 §:n nojalla julkinen rekiste-
ri. Kirjaamisviranomaisen on pyynnöstä an-
nettava rekisteristä todistuksia. Saman lain-
kohdan nojalla oikeusministeriö voi luovut-
taa rekisteristä  henkilörekisterilaissa tar-
koitettuna massaluovutuksena tietoja, jos 
luovutuksen saajalla on oikeus tallentaa luo-
vutettavat tiedot henkilörekisteriin. Rekiste-
ristä voidaan lainhuuto- ja kiinnitysrekiste-
ristä annetun asetuksen (960/1996) 36 §:n 
nojalla luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 
avulla tietoja tuomioistuimelle, kunnalle, 
kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalle vi-
ranomaiselle sekä ulosotto- ja verovi-
ranomaiselle. Oikeusministeriön luvalla tie-
toja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhtey-
den avulla myös sille, joka tarvitsee tietoja 
yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, 
luoton myöntämistä ja valvontaa tai näihin 
verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta 
varten. Käyttöluvassa voidaan asetuksen mu-
kaan antaa määräyksiä tietojen hakuperus-
teesta ja muista rekisterin käyttöä koskevista 
ehdoista ja valvonnasta. 

Asetuksessa tarkoitettuja rekisteritulosteina 
annettavia todistuksia ovat lainhuutotodistus, 
kiinnityskelpoisesta vuokra- tai käyttöoikeu-
desta annettava todistus sekä rasitustodistus. 
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Kaikilla kirjaamisviranomaisilla sekä maist-
raatilla, maanmittaustoimistolla ja kunnalla, 
joilla on tekninen käyttöyhteys rekisteriin, on 
oikeus antaa näitä todistuksia kiinteistön si-
jaintipaikasta riippumatta. Asetuksen 33 §:n 
mukaan kirjaamisviranomainen voi antaa re-
kisteristä muitakin kuin edellä mainittuja to-
distuksia. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjällä 
on oikeus saada maksutta rekisterin perus-
tamiseksi ja ylläpitämiseksi kiinteistöä kos-
kevia tietoja kiinteistörekisteristä.  

 
 

Tietopalvelukäytäntö 

Kiinteistötietojärjestelmä on yhtenäinen 
tietotekniikan hyväksikäyttöön perustuva jär-
jestelmä, jonka avulla hoidetaan tietopalvelut 
keskitetysti.  Kukin rekisteriviranomainen yl-
läpitää omaa osuuttaan kiin-
teistötietojärjestelmän tietokannasta, mutta 
voi käyttää kaikkia sen tietoja. Merkittävillä 
kiinteistötietojen käyttäjillä on yleensä suora-
käyttöoikeus joko kiinteistötietojärjestelmään 
tai suoraan maanmittauslaitoksen tai tietyn 
kunnan kiinteistörekisteriin. Kiinteistötieto-
järjestelmästä voidaan myös tulostaa otteita, 
todistuksia ja muita tulosteita. 

Rekisteriyksiköiden sijainti kuvataan erilli-
sessä kiinteistörekisterikartassa. Kiinteistöre-
kisterikarttojen ylläpitoa varten on rekiste-
rinpitäjillä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kiin-
teistöjen sijaintia koskevia karttatietoja ei ole 
toistaiseksi kiinteistötietojärjestelmässä.  

Merkittävänä tietopalveluna pidetään rekis-
terinpitäjien virkatoimissaan käyttämiä ja 
asiakkaille yksikkökohtaisesti antamia viral-
lisia otteita ja todistuksia. Otteiden ja tulos-
teiden hakuperusteina ovat yksikkökohtaiset 
tunnukset eli kiinteistötunnukset ja määräala- 
ja laitostunnukset. Kiinteistötietojärjestelmän 
käyttäjiä vuonna 1999 oli yli 10 000. Kiin-
teistötietojärjestelmästä otetaan noin 4,5 mil-
joonaa tulostetta vuodessa ja näistä noin 70 
prosenttia käytetään hyväksi kirjaamis-
toiminnassa lainhuuto- ja kiinnityshakemuk-
sien vastaanoton edellytyksiä tutkittaessa. 
Tietopalvelussa suorakäyttöyhteyden avulla 
otetaan vuosittain hieman yli miljoona otetta. 
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun lii-
ketaloudelliset tulot vuonna 1999 olivat 31,3 

miljoonaa markkaa. Kiinteistötie-
tojärjestelmään sisältyy tiedot 4,6 miljoonas-
ta kiinteistöstä, joista 4 miljoonaa oli maan-
mittauslaitoksen rekisterissä ja 0,6 miljoonaa 
kuntien rekistereissä. 

 
 

Viranomaisten väliset tietopalvelut ja rekiste-
reiden päivitys 

Nykyisessä järjestelmässä on vähän sellai-
sia suorakäyttöön perustuvia sovellutuksia, 
joilla muut viranomaiset voisivat päivittää 
toisen viranomaisen vastuulla olevia tietoja. 
Samoin sovellusten väliset liittymät ovat har-
vinaisia. Suorakäyttöistä on rakennustunnus-
ten antaminen maanmittauslaitoksesta väes-
tötietojärjestelmään. Sen sijaan ne kunnat, 
jotka ovat ottaneet huolehtiakseen rakennus-
tunnusten ylläpitämisen, toimittavat tiedot 
eräsiirroin väestötietojärjestelmään.  

Ainoa viranomaisten välisessä tie-
topalvelussa toimiva sovellusyhteys on kiin-
teistötietojärjestelmän ja väestötie-
tojärjestelmän välillä perustieto- ja tieto-
markkinapalveluun kuuluva suorakäyttöha-
ku, jossa kiinteistötunnus selvitetään kiin-
teistöllä sijaitsevan rakennuksen osoitteella.  

Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on omat 
organisaatiokohtaisesti ylläpidettävät alueel-
liset rekisterinsä. Maanmittauslaitoksen tie-
tojärjestelmästä välitetään tiedot maanmit-
tauslaitoksen rekisteröintivastuulle kuuluvien 
kiinteistöjen rekisteritietojen muutoksista 
kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosaan jo-
ka yö. Kuntien kiinteistörekistereistä päivitys 
kestää yhdestä viiteen vuorokautta. Osa kun-
nista ylläpitää omassa tietojärjestelmässään 
tietoja myös kunnan  alueen maanmittaus-
laitoksen rekisteröintivastuulle kuuluvista 
kiinteistöistä eräsiirroin maanmittauslaitok-
sen tietojärjestelmästä tai kiinteistötietojär-
jestelmän kiinteistöosasta. Kiinteistötietojär-
jestelmän kiinteistörekisterin muutostiedot 
välitetään edelleen väestötietojärjestelmään 
ja verohallinnon rekistereihin.  

Saantotiedoilla tarkoitetaan tietoja oikeu-
dellisesti sitovista toimenpiteistä, joilla syn-
tyy omistusoikeus kiinteistöön tai määrä-
alaan, esimerkiksi tietoja tehdyistä kaupoista,  
saaduista lahjoituksista ja perinnönjaoista. 
Kiinteistöjen ja määräalojen kauppojen tai 
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lahjoitusten saantotiedot välitetään tiedos-
tosiirroin maanmittaustoimistojen ylläpitä-
mästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä 
kiinteistötietojärjestelmän saantotieto-osaan. 
Välitys koskee vain sellaisia saantoja, joiden 
lainhuutoa ei ole vielä pantu vireille. Maa-
kaaren mukaan myös määräalan saanto on 
lainhuudatettava. Maakaaressa korostetaan 
muutenkin lainhuudatuksen merkitystä. Lain-
huutoa haetaankin usein välittömästi kiinteis-
tön tai määräalan kaupan jälkeen. Tällöin  
määräalan tunnuspyyntö välitetään maanmit-
tauslaitokselle, joka siirtää tarvittavat tiedot  
tietojärjestelmään ja antaa uuden mää-
räalatunnuksen. Seuraavana yönä tiedot vä-
littyvät kiinteistötietojärjestelmään. Kunta 
antaa määräalatunnuksen niissä tapauksissa, 
joissa määräalan kauppa kohdistuu kunnan 
pitämässä kiinteistörekisterissä olevaan tont-
tiin tai yleiseen alueeseen. Kunnat välittävät 
määräalatunnukset kiinteistötietojärjestel-
mään erikseen tai muun päivitettävän tiedon 
yhteydessä. 

Kiinteistön omistusoikeus kirjataan lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin samalla kun 
saannolle myönnetään lainhuuto. Sopimuk-
seen perustuva oikeus käyttää toisen omista-
maa kiinteistöä kirjataan erityisenä oikeute-
na. Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vah-
vistamalla kiinteistöön tai muuhun kohtee-
seen kiinnitys ja luovuttamalla velkojalle to-
distukseksi saatu panttikirja saamisen va-
kuudeksi.  

Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosaan 
kuuluu henkilötieto-osa. Siihen kirjataan 
kiinteistön omistajien sekä erityisten oikeuk-
sien haltijoiden nimi- ja osoitetiedot, joita yl-
läpidetään viikoittaisin tiedonsiirroin väes-
tötietojärjestelmästä. Kirjaamistehtävien koh-
dalla ei ole kiinteistöosan tietojen kaltaista 
päällekkäisten ja rinnakkaisten rekisterien 
järjestelmää.  

 
 

Väestötietojärjestelmä 

Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakun-
nallinen atk-rekisteri, jossa on perustiedot 
Suomen kansalaisista ja Suomessa vakitui-
sesti asuvista ulkomaalaisista sekä rakennuk-
sista, rakennushankkeista ja huoneistoista. 
Lisäksi siinä on kiinteistö- ja toimitilatietoja. 

Väestötietojärjestelmän  ylläpidossa tarvitta-
vat kiinteistötiedot saadaan pääosin kiinteis-
tötietojärjestelmän kiinteistörekisteristä ja 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kaup-
pahintarekisteristä saantojen osalta.  Kiinteis-
tötietojärjestelmän kiinteistörekisteristä poi-
mitaan väestötietojärjestelmään viikoittain 
kiinteistön muodostusta, lakkautusta ja pois-
toa koskevat tiedot. Nykyisin useimpien kun-
tien osalta tiedot välitetään väestötieto-
järjestelmään konekielisesti ja loput maist-
raattien kautta lomakkeilla. Tärkein tietojen 
käyttökohde on henkilöiden kotipaikkatun-
nuksen ylläpito. 

Kiinteistötietojärjestelmän lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteristä poimitaan ja tulostetaan 
maistraatille viikoittain tiedot myönnetyistä 
lainhuudoista ja vuokraoikeuksien siirroista. 
Maistraatit ilmoittavat tiedot väestötietojär-
jestelmään. Tietoja käytetään lähinnä kiin-
teistön ja määräalan haltijan ylläpidossa sekä 
välillisesti myös rakennusten omistajatietojen 
ylläpidossa niin sanottuna taustatietona. 

 
 

Verohallinto 

Verohallitus käyttää kiinteistötieto-
järjestelmän tietoja omien kiinteistötietojensa 
pohjana tulo- ja varallisuusverotuksen, kiin-
teistöverotuksen ja perintö- ja lahjaverotuk-
sen toimittamisessa sekä metsänhoitomaksun 
määräämisessä. Kiinteistötietojärjestelmän 
tietoja käytetään myös tukitietoina varainsiir-
toverotuksen valvonnassa ja verojen perin-
nässä. Verohallinto saa kiinteistöjä koskevia 
tietoja kiinteistötietojärjestelmän lisäksi suo-
raan tietoja tuottavilta viranomaisilta  ja kiin-
teistönomistajien veroilmoituksista. Maatilo-
jen tiedot on tallennettu verohallinnon maati-
larekisteriin ja muiden kiinteistöjen tiedot ve-
rohallinnon kiinteistötietokantaan. 

 
 

Ympäristöhallinto 

Ympäristöhallinto käyttää nykyistä kiin-
teistötietojärjestelmää pääasiassa kaavoituk-
seen ja rakentamiseen liittyvissä  tehtävissä 
sekä luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen 
liittyvissä tehtävissä.  

Kiinteistötietojärjestelmää käytetään voi-
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massa olevien kiinteistötunnusten selvittämi-
seen sekä kantatilatarkastelujen suorittami-
seen. Sen avulla selvitetään myös lainhuuto- 
ja kiinnitystietoja. Ympäristöhallinnolla on 
lisäksi tietojärjestelmiä, kuten luonnonsuoje-
lun toteuttamista koskeva tietojärjestelmä, 
valvonta- ja kuormitustietoja koskeva tieto-
järjestelmä sekä saastuneita maa-alueita kos-
keva tietojärjestelmä, jotka sisältävät muiden 
tietojen ohessa kiinteistötietoja. Luonnon-
suojelun toteuttamista koskevaan tietojärjes-
telmään siirretään määräajoin valtakunnalli-
nen numeerinen kiinteistöraja-aineisto, jonka 
perusteella haetaan suojeluun varattujen alu-
eiden kiinteistötunnukset numeerisesti. 

 
 

Kiinteistötietojärjestelmän osapuolet 

Järjestelmän hallinnosta, ylläpidon, tiedon-
hoidon ja kehittämisen yhteensovittamisesta 
huolehtii  vuonna 1996 tehdyn valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen mukaan maanmittaus-
laitos, joka edistää lisäksi kiinteistötietojär-
jestelmän hyväksikäyttöä ja kiinteistötieto-
palveluja. Myös kiinteistötietojärjestelmän 
yhdenmukaisen toteuttamisen ja käyt-
töönoton koordinoiminen on periaatepäätök-
sen mukaan maanmittauslaitoksen tehtävänä. 
Maanmittauslaitoksen on muun muassa py-
rittävä yhtenäistämään yhteiskäyttöisyyden 
edellytyksenä olevia käsitteitä, yksiköitä ja 
tunnuksia. Sen vastuulla on lisäksi yhteisten 
valmistelu- ja kokeilutehtävien ohjaaminen. 
Maanmittauslaitos ja kunnat vastaavat kiin-
teistötietojärjestelmän kiinteistöosan yl-
läpidosta kiinteistörekisterilain 5 §:n nojalla. 
Oikeusministeriö vastaa kirjaamisosan yl-
läpidosta. 

Valtion viranomaisten ja kuntien keskusjär-
jestön yhteistyö- ja neuvotteluelimenä kiin-
teistötietojärjestelmää koskevissa asioissa 
toimii maa- ja metsätalousministeriön vuo-
den 1996 valtioneuvoston periaatepäätöksen 
nojalla asettama kiinteistötietojärjestelmän 
yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on kah-
deksan jäsentä ja jokaisella on henkilökoh-
tainen varajäsen. Yhteistyöryhmän jäsenistä 
ja vastaavasti varajäsenistä yhden tulee edus-
taa maa- ja metsätalousministeriötä, yhden 
oikeusministeriön hallinnonalaa,  yhden ym-
päristöministeriön hallinnonalaa, yhden 

maanmittauslaitosta, yhden verohallitusta, 
yhden väestörekisterikeskusta sekä kahden 
kuntien keskusjärjestöä.   

 
Kiinteistötietojärjestelmän rahoitus 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan 
kiinteistötietojärjestelmän suunnittelun, to-
teutuksen, käyttöönoton ja käytön sekä kehit-
tämisen edellyttämistä resursseista ja ra-
hoituksesta vastaavat maanmittauslaitos ja 
oikeusministeriö sekä järjestelmään liittyneet 
kunnat ja muut tiedontuottajat kukin vas-
tuulleen kuuluvien tietojen osalta. Yhteisiä 
selvitys-, kehitys- ja kokeiluhankkeita sekä 
yhteiskäytön edistämistä voidaan rahoittaa 
myös yhteisrahoituksella, joista tehdään eri 
sopimus osapuolten kesken. 

Siirrettäessä tietoja keskustietokantaan ku-
kin tiedon tuottaja, valtion hallinnonala sekä 
järjestelmään liittynyt kunta maksavat vas-
tuullaan olevien tietojen ylläpidosta aiheutu-
vat siirto- ja käsittelykustannukset. Valtio 
vastaa keskustietokannan muun ylläpidon 
atk-kustannuksista.  

Nykyisen kiinteistötietojärjestelmän ylläpi-
tokustannukset maanmittauslaitokselle olivat  
vuonna 1999 noin 2,5 miljoonaa markkaa. 
Oikeusministeriön kustannukset vuonna 
1999 lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, siihen 
liittyvän kiinteistöosan ja näihin liittyvän tie-
topalvelujärjestelmän ylläpidosta ja käytöstä 
olivat    4,7 miljoonaa markkaa. Tie-
topalvelun hoitamisen kustannukset, jotka 
muodostuvat pääosin markkinoinnista, asia-
kashallinnasta, laskutuksesta ja vastaavista 
palveluista ulkopuolisille toimittajille makse-
tuista palkkioista, olivat 4,5 miljoonaa mark-
kaa. 

 
2.2. Kansainvälinen kehitys 

Yleistä 

Koko valtakunnan kattavia ja luotettavia 
kiinteistöjärjestelmiä ei ole koko maailmassa  
kovin monia. Kiinteistöjärjestelmän  merki-
tys yhteiskunnan taloudellisen toiminnan pe-
rustana on havahduttu huomaamaan useassa 
yhteydessä. Toimiva kiinteistöjärjestelmä on 
edellytyksenä toimivalle vakuusjärjestel-
mälle. Tämä puolestaan mahdollistaa toimi-
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vat rahoitusmarkkinat. Puutteellinen kiinteis-
töjärjestelmä on ollut eräs kehitysmaiden ke-
hitystä hidastava tekijä. Esimerkiksi inves-
tointihaluttomuus kansallisten ja kansainvä-
listen rahoittajien kohdalla johtuu ainakin 
osaksi kiinteän omaisuuden  omistukseen liit-
tyvistä epävarmuustekijöistä sellaisissa mais-
sa, joista puuttuu omistusoikeuden turvaava 
kiinteistöjärjestelmä. 

Suomen kiinteistötietojärjestelmä on eräs 
pisimmälle kehittyneistä  järjestelmistä ja 
siksi vertailut on tehtävä samalla kehitysas-
teella tai meitä pidemmälle olevien maiden 
ratkaisuista ja kehityssuunnitelmista. Tällai-
sia maita ovat Keski-Euroopassa katasteri- ja 
Grundbuch- järjestelmään perustuvat maat 
Saksa, Itävalta ja Sveitsi. Kiinteistökirjaan 
perustumattomista ratkaisuista puolestaan 
Alankomaat tarjoaa pitkälle kehittyneen ver-
tailukohdan. Pohjoismaista Ruotsin järjestel-
mä on eniten Suomen kiinteistötietojärjestel-
män kaltainen. 

 
Grundbuch-järjestelmää käyttävien maiden 
ratkaisuja 

Grundbuch-järjestelmän maista esimerkiksi 
Itävallan kiinteistöjärjestelmä perustuu katas-
terin ja kiinteistökirjan varaan, jolloin kiin-
teistökirjaa pitävät oikeusviranomaiset ja ka-
tasteria maanmittausviranomaiset. Itävallan 
kiinteistökirja sisältää suurimman osan myös 
niistä tiedoista, jotka meillä kuuluvat 
kiinteistörekisterin piiriin. Siten myös kiin-
teistöjen muodostuminen ja rasitteet kuuluvat 
kiinteistökirjan tietosisältöön.  

Katasteri on periaatteessa sama kuin meillä 
kiinteistörekisterikartta. Eroja on siinä, että 
kartta laadullisesti on hyvinkin korkeatasoi-
nen. Sitä mukaa kuin kiinteistöt on mitattu 
uuden mittauslain mukaisesti, taataan myös 
rajoille julkinen luotettavuus. Olennaista on, 
että katasterissa olevilla rajapisteiden koor-
dinaateilla on silloin todistusvoima. Kataste-
rin tietosisältöön kuuluvat myös  tiedot ra-
kennuksista, maankäytöstä ja maaperästä. 

Itävallan kiinteistötietojärjestelmässä tie-
tojärjestelmäratkaisuna on malli, jossa kiin-
teistökirja ja katasteri on keskitetty tietokanta 
(Grundstücksdatenbank, GB).  Katasterin 
kartta (koordinaattikatasteri) on hajautettu 
maanmittausviranomaisten paikallisiin toimi-

pisteisiin. Tässä suhteessa keskitetty tieto-
kanta on ratkaisuiltaan Suomen nykyisen 
kiinteistötietojärjestelmän kaltainen.  

Laissa on määritelty järjestelmän perustu-
van tietokantaan, joka liitetään kiinteis-
törekisterikarttaan ja verotuskatasteriin tun-
nuksien avulla.  

Kiinteistökirjan tiedot ovat julkisia tietyin 
rajoituksin. Tietoja voidaan saada pääasiassa 
otteiden välityksellä. Otteiden oikeaksitodis-
taminen tapahtuu vain erityistoivomuksesta. 
Tämän lisäksi tietoja voidaan haluttaessa an-
taa suullisesti. Tietojen katselu on myös 
mahdollista teknisten apuvälineiden avulla. 
Henkilötunnuksen saa näkyviin ja otteille 
vain se, jolla on oikeudellisia intressejä ky-
seisiin tietoihin. Lisäksi tietoja annetaan vain 
niistä rekisteriyksiköistä, jotka kuuluvat kys-
eisen hakijan oikeudellisten intressien piiriin. 

Teknisten käyttöyhteyksien avulla on kai-
killa mahdollisuus katsoa kaikkia tietoja lu-
kuun ottamatta henkilötunnuksia. Henkilö-
tunnukseen on pääsy julkisilla notaareilla, 
liittovaltion, osavaltion ja kunnan viranomai-
silla sekä sosiaalivakuutusten välittäjillä vir-
katehtävissään. 

Notaareilta edellytetään tarvittavien teknis-
ten laitteiden olemassaolo yhteyden saami-
seksi tietokantaan. Julkisilla notaareilla on 
velvollisuutena antaa kaikkien katsoa tieto-
kannan tietoja virkapaikallaan. Tietojen kat-
selu tai otteet eivät ole ilmaisia. 

 
Alankomaat 

Alankomaiden kiinteistökirjaan perus-
tumaton ratkaisu on monessa suhteessa poik-
keava useimpiin muihin eurooppalaisiin mai-
hin verrattuna. Kirjaamistehtävät ja katasteri 
kuuluvat hallinnollisesti samalle viranomai-
selle (Dienst van het Kadaster en de Open-
bare Registers). Samoin lainsäädäntö on kes-
kitetty yhteen lakiin (Kadasterwet), joka kos-
kee kiinteistöjen kuvaamista, karttaa, saanto-
kirjojen kirjaamista ja rasitusten kirjaamista 
sekä myös laiva- ja lentokonerekisterin sisäl-
töä ja niiden ylläpitoa ja tietojen oikeus-
vaikutuksia. 

Saksaa puhuviin maihin ja Pohjoismaihin 
verrattuna Alankomaiden käytännössä poik-
keavaa on se, että lainhuutoa ei myönnetä, 
vaan saantoasiakirjat kirjataan. Ero käytän-
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nössä ei kuitenkaan ole suuri, koska kaikissa 
saannoissa tulee viitata rekisterikartalla esi-
tettäviin palstojen tunnuksiin. Saantokirjojen 
kirjaamisella ei voida tarjota kaikille luovu-
tuskirjassa mainituille oikeuksille sa-
manlaista suojaa kuin lainhuutoon perustu-
vissa järjestelmissä. Anglosaksisessa maail-
massa saantojen (deed) kirjaamisjärjestelmä 
on yleinen, mutta siellä katasteri puuttuu. 
Tästä syystä nämä järjestelmät ovat huomat-
tavan paljon epätäydellisempiä Alankomai-
den ratkaisuun verrattuna. 

 
Ruotsi  

Ruotsin kiinteistötietoja koskevassa järjes-
telmässä vastuu tietojen tuottamisesta on sa-
manlainen kuin Suomessa.  Kiinteistörekiste-
rin ja -kartan ylläpidosta vastaavat maanmit-
tausviranomaiset, eli Maanmittausvirasto 
(Lantmäteriverket) ja kunnat, ja  kirjaamistie-
doista alioikeudet.   

Ruotsin valtakunnallinen kiinteistörekisteri 
on keskitetty. Ruotsissa oli aiemmin erillinen 
virasto, Centralnämden för Fastighetsdata, 
jonka tehtävänä oli rekisterin ylläpito. Vuo-
den 1996 alusta virasto liitettiin Maanmitta-
usviraston yhteyteen. Vuoden 2000 kesäkuun 
alusta lukien tuli voimaan uusi kiinteistöre-
kisterijärjestelmää koskeva laki ja asetus. 
Ruotsin kiinteistötietojärjestelmän tie-
tosisältö on laajempi kuin Suomen järjestel-
mä. Järjestelmässä on yleinen osa, kirjaa-
misosa, osoiteosa, rakennusosa ja verotusosa. 
Yleinen osa sisältää  tietoja myös palstojen 
painopisteiden koordinaateista. Numeerisessa 
muodossa oleva kartta sisältyy järjestelmän 
tietosisältöön. Numeerisella kartalla  kuva-
taan  kiinteistöjen rajat, käyttöoikeusyksiköt, 
asemakaava-alueet sekä muita maankäyttöön 
vaikuttavien päätöksien alueita. 

Kiinteistö- ja kirjaamisosien tietojen ylläpi-
tovastuusta on säädetty kiinteistönmuodos-
tuslaissa ja maakaaressa. Muiden tietojen 
vastuista ohjeet ja määräykset antaa hallitus. 
Kiinteistörekisteristä saa suorakäytöllä tietoja 
laissa tai asetuksessa määrättyjen julkishal-
linnon tehtävien hoitoa varten. Suorakäytöllä 
tietoja saa myös luotonantoa, vakuutta tai 
muuta toimintaa varten, jossa kiinteistötieto 
muodostaa perustan asioinnille tai päätöksel-
le. Suorakäytöllä saa tietoja lisäksi kiinteis-

tön hallintoa, rakentamista tai vastaavaa teh-
tävää varten. Lisäksi kiinteistörekisteristä on 
mahdollista suorakäytöllä saada tietoja kiin-
teistöjen vaihdantaa varten. 

   Suorakäyttöoikeutta ei saa myöntää siten, 
että siinä voidaan käyttää nimeä, henkilötun-
nusta tai sen osaa  hakuavaimena. Suorakäyt-
töoikeus voidaan antaa vain haun kohdistues-
sa kerrallaan yhteen kiinteistöön, tonttioikeu-
teen, yhteiseen alueeseen tai rakennukseen. 
Jos on erityistä syytä, maanmittauslaitos voi 
myöntää yksittäistapauksessa luvan sellaisel-
le haulle, joka kohdistuu useampaan kuin yh-
teen kiinteistöön, tonttioikeuteen, yhteiseen 
alueeseen tai rakennukseen. Edellä mainitut 
hakurajoitukset eivät kuitenkaan koske toi-
mintaa, joissa tietoa viedään rekisteriin, tai 
esimerkiksi toimintaa, joka kohdistuu kiin-
teistömuodostuslain mukaiseen toimitukseen. 

Kiinnitystietojen ja yleensä henkilötietojen 
luovutus on rajoitettua. Henkilötietojen haus-
sa ja käsittelyssä, jota maanmittauslaitos te-
kee jonkun toisen lukuun, ei saa käsitellä 
kiinnitystietoja. Henkilötunnuksia saa luovut-
taa ainoastaan, jos tarkoituksena on ajan-
tasaistaa, täydentää tai tarkastaa toisen asia-
kas- tai jäsenrekisterin tai vastaavan rekiste-
rin  kiinteistötiedot. Henkilötietojen haussa 
tai käsittelyssä, jonka maanmittauslaitos te-
kee jonkun toisen lukuun suoramarkkinointia 
varten, ei saa käsitellä tietoja henkilötunnuk-
sesta, syntymäajasta, siviilisäädystä, ulosmit-
tauksesta, konkurssista tai verotusarvosta. 
Näistä luovutus- ja käsittelymääräyksien ra-
joituksista maanmittauslaitokselle on kuiten-
kin annettu oikeus poiketa erityisistä syistä 
yksittäisissä tapauksissa. 

Kiinteistötietojärjestelmän käyttö voi olla 
maksullista. Hallitus tai viranomainen, jonka 
hallitus nimeää, saa antaa määräyksiä mak-
suista. Kiinteistönmuodostuslaissa ja maa-
kaaressa on lisämääräyksiä korvausvelvolli-
suudesta kiinteistötietojärjestelmän yleisessä 
tai kirjaamisosissa olevista virheistä. 
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Nykyisin kiinteistötietojärjestelmä toimii 
sopimukseen perustuvana. Kun esille tulee 
jatkuvasti   uusia tietotarpeita, joiden tieto-
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palvelu on järjestämättä, ei tietopalvelua voi-
da enää järjestää kiinteistötietojärjestelmän 
osalta vain sopimuksen nojalla. 

Kiinteistöjä koskevien tietojen saatavuu-
teen, ominaisuuksiin, laatuun ja ajantasaisuu-
teen sekä luotettavuuteen kohdistuu jatku-
vasti uusia vaatimuksia. Yhteiskunnallisesti 
ja taloudellisesti näillä tiedoilla on suuri 
merkitys, koska kiinteistöjä koskevat tiedot 
ovat vakuusjärjestelmän perusta ja kansal-
lisvarallisuudesta kaksi kolmasosaa muodos-
tuu kiinteistöistä. Näiden tietojen tietopalve-
lun järjestämiseksi sekä kiinteistötietojärjes-
telmän ajan tasalla pitämisen ja kehittämisen 
turvaamiseksi tarvitaan lainsäädännöllinen 
perusta. 

Kiinteistötietojärjestelmästä saatavia otteita 
ja tulosteita, jotka ovat sekä antotavaltaan et-
tä sisällöltään käytännössä vakiintuneita, an-
netaan nykyisin asiakkaille maanmittaus-
laitoksen, käräjäoikeuksien, kuntien ja maist-
raattien toimipaikoista. Näiden otteiden ja tu-
losteiden asema on nykyisin säännelty kiin-
teistörekisterilaissa ja  lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä annetusta laissa eli kyseisten 
tietojen lainsäädännöllinen pohja on olemas-
sa, kun tietoja annetaan asiakkaille suoraan 
kiinteistörekisteristä tai lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä.  Lainsäädännöllinen perusta 
sille, mikä on kiinteistötietojärjestelmän 
kautta annettavien kiinteistörekisteritietojen 
asema, puuttuu tai se on ainakin tulkinnan 
varainen. Tilannetta ei voida pitää tiedon 
käyttäjien oikeusturvan kannalta hyvänä. 
Kiinteistötietojärjestelmän ylläpitovastuita ei 
ole myöskään selkeästi määritelty lain tasol-
la. 

Nykyiselle järjestelmälle on ominaista 
myös tietojen hajanaisuus. Saman yksikön 
tietoja  ylläpidetään maanmittauslaitoksen 
tietojärjestelmässä, kunnan kiinteistörekiste-
rissä, kiinteistötietojärjestelmän kiinteistö-
osassa, väestörekisterikeskuksen kiinteistöre-
kisterissä ja verohallinnon kiinteistörekiste-
reissä. Tietojen ylläpidon hajanaisuus aiheut-
taa käytännössä tietojen luotettavuusongel-
man ja tietojen hallinnoinnin päällekkäisyyk-
siä. Lisäksi kuntien ja maanmittauslaitoksen 
kiinteistörekisterit ovat käytännössä päällek-
käisiä kiinteistötietojärjestelmän tietojen 
kanssa. Yhtä yhtenäistä valtakunnallista kiin-
teistötietojärjestelmää ei ole olemassa. 

Tietosisältö 

Kiinteistötietojärjestelmän tietosisällöstä 
puuttuvana, mutta erittäin tärkeänä tietona 
voidaan pitää karttatietoja. Asiakaskunnalle 
tehtyjen tietotarveselvitysten perusteella on 
valtakunnallisen tietopalvelun puute sijain-
titiedon osalta nykyisen kiinteistötie-
tojärjestelmän merkittävimpiä epäkohtia. 
Toinen nykyjärjestelmän heikkous on riit-
tämättömällä tarkkuustasolla kuvatut kaava-, 
rakennuskielto- ja erilaisten suojelualueiden 
tiedot. Myöskään rakennustietoja ja osoitteita 
ei ole kiinteistörekisterissä. Kiinteis-
tötietojärjestelmän käyttäjän kannalta ei tosin 
ole välttämätöntä, että rakennustiedot kuului-
sivat kiinteistötietojärjestelmään. Sen sijaan 
oleellista on, että rakennusten tiedot voidaan 
liittää kiinteistöihin tietoteknisin keinoin. 

Kaavatiedot ovat kaupunkien kiinteis-
törekistereissä tekstimuotoisina tietoina koh-
distettuna rekisteriyksikkötasolle, mutta 
maanmittauslaitoksen rekisterissä ne ovat 
vain niin sanottuina hälytystietoina siitä, että 
kiinteistö kuuluu esimerkiksi kaava- tai ra-
kennuskieltoalueeseen. Nykyinen kiinteis-
tötietojärjestelmä käsittääkin vain kiinteistön 
hallinnassa, käytössä ja käytön suunnittelussa 
tarvittavat keskeiset tiedot. Kiinteistötie-
tojärjestelmätietojen ylläpito- ja hallinnoin-
tivastuiden sääntelemättömyys on ollut syynä 
siihen, että nykyisen kiinteistötie-
tojärjestelmän tietosisältöä ja valtakunnallista 
tietopalvelua ei ole voitu toivotulla tavalla 
kehittää yleiseksi kiinteistöjä ja muita maa- 
ja vesialueiden yksiköitä koskevaksi tie-
topalvelujärjestelmäksi.  

 
 

Ajantasaisuus 

Kiinteistötietojärjestelmän tietojen ylläpito 
ja ajantasaisuus vaihtelevat suuresti. Maan-
mittauslaitoksen tietojärjestelmistä yl-
läpidettyjen kiinteistötietojärjestelmän kiin-
teistötietojen voidaan katsoa olevan tyydyttä-
västi ajan tasalla, mutta kuntien kiinteistöre-
kistereissä tapahtuvien tietojen muutosten 
päivitykset kiinteistötietojärjestelmään vaih-
televat suuresti. Ongelmallisin tilanne on täl-
lä hetkellä niiden tietojen kohdalla, joissa 
kunnan kiinteistörekisterissä tapahtuva muu-
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tos saa aikaan muutoksen maanmittauslaitok-
sen kiinteistörekisterissä, koska molempien 
muutosten tulisi olla yhtä aikaa myös val-
takunnallisessa kiinteistötietojärjestelmässä.  

Vaikka käräjäoikeuksiin saapuneet lain-
huuto- ja kiinnityshakemukset kirjataankin 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin saapumis-
päivänä, tiedon luotettavuus riippuu siitä, mi-
ten ajantasainen ja luotettava tieto kiin-
teistöjaotuksesta on lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisterin kiinteistöosassa. 

Muiden kuin kiinteistörekisteriä yl-
läpitävien kuntien osalta kiinteistöjä koskevat 
kaavatiedot eivät  välttämättä ole ajan tasalla, 
koska kiinteistötietojärjestelmässä on tietoja 
vain kiinteistön rekisteröintihetkellä olemas-
sa olevasta kaavan mukaisesta käyt-
tötarkoituksesta, mutta ei sen jälkeen mah-
dollisesti tapahtuneista kaavamuutoksista.  

Väestötietojärjestelmän tarvitsemien tieto-
jen  kannalta kiinteistötietojärjestelmän tie-
tojen ylläpito ja ajantasaisuus ei ole kaikilta 
osin riittävän säännönmukaista, mikä aiheut-
taa vaikeuksia, kun tietoja välitetään väestö-
tietojärjestelmään. Väestörekisterikeskuksel-
la on ollut toistuvasti vaikeuksia saada tietoa 
kiinteistötietojärjestelmästä erityisesti vuo-
den vaihteessa. Osa uusista kiinteistöistä ja 
kiinteistöjen lakkauttamisista jää viikoittai-
sissa poiminnoissa pois välityksestä. Tie-
doissa saattaa olla myös sisäisiä ristiriitoja, 
mikä voi aiheuttaa virheitä. 

 
 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdo-
tukset 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on, että 
nykyisin valtioneuvoston periaatepäätökseen 
ja tiedon tuottajien väliseen sopimukseen pe-
rustuvasta kiinteistötietojärjestelmästä luo-
taisiin lakisääteinen valtakunnallinen rekiste-
ri- ja  tietopalvelujärjestelmä, jonka toteut-
taminen olisi valtion vastuulla. Kiinteistötie-
tojärjestelmän tavoitteena on tietojen virheet-
tömyys, mikä ilman kiinteistötietojärjestel-
mää erillisillä rekistereillä olisi vaikea saa-
vuttaa. Painopiste olisi tietojen laadun paran-
tamisessa ottaen huomioon tietojen luotetta-
vuuden vaatimukset.  

Esityksen tavoitteena on järjestää auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla kiinteistö-

jä koskevien tietojen ylläpito ja saatavuus 
niin, että yhdestä yhtenäisestä valtakunnalli-
sesta tietopalvelujärjestelmästä, kiinteistötie-
tojärjestelmästä, voidaan antaa tietoja kiin-
teistöistä ja muista maa- ja vesialueiden yk-
siköistä, niihin kohdistuvista oikeuksista ja 
rajoituksista sekä niiden omistajista ja halti-
joista. Kiinteistötietojärjestelmän tiedot olisi-
vat julkisia sen mukaan kuin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään ja toisaalta myös suo-
jattuja sen mukaan kuin henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään. 

Kiinteistötietojärjestelmä käsittäisi ensi 
vaiheessa kiinteistörekisterilain mukaiset tie-
dot ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin mer-
kittävät tiedot. Tavoitteena on luoda yleinen 
rekisteri, johon viedään kiinteistöjä koskevat 
tiedot riippumatta siitä mihin lakiin tiedon 
tuottaminen perustuu. Näin ollen  kiinteistö-
tietojärjestelmään voisi sisältyä myös muita 
tietoja sen mukaan kuin muualla laissa sääde-
tään. Näin kiinteistötietojärjestelmään olisi 
mahdollista myöhemmin sisällyttää esimer-
kiksi maankäytön suunnitelmatietoja sen 
mukaan kuin siitä laissa erikseen säädetään. 

 
Esityksen tarkoituksena on varmistaa kiin-

teistötietojärjestelmässä olevan tiedon ajan-
tasaisena pysyminen, edistää kiinteistötieto-
järjestelmään sisältyvien tietojen laadun pa-
rantamista sekä tehostaa tietojen tietopalve-
lua ja saatavuutta. Tiedon ajantasaisuuden 
parantamiseksi  ehdotetaan, että viranomai-
sella, jonka vastuulla on kiinteistötietojärjes-
telmän tietosisältöön kuuluvan tiedon tuotta-
mien, olisi velvollisuus huolehtia tällaisen 
tiedon tallentamisesta kiinteistötietojärjestel-
mään ja sen pitämisestä ajan tasalla. Tietojen 
laadun parantamisen edistämiseksi ja tieto-
palvelun tehostamiseksi ehdotetaan  kiinteis-
tötietojärjestelmän hallinnointia selkiytettä-
väksi määräämällä  maanmittauslaitos huo-
lehtimaan kiinteistötietojärjestelmän perus-
tamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tieto-
palvelusta ja järjestelmän kehittämisestä. 

Kiinteistötietojärjestelmän tietojen laajan 
käytön toteuttamiseksi ehdotetaan, että ot-
teita, todistuksia ja muita tulosteita voisivat 
antaa maanmittauslaitoksen lisäksi myös ne  
viranomaiset, joilla  on tekninen käyttöyhteys 
kiinteistötietojärjestelmään.  Lisäksi maan-
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mittauslaitos voisi hakemuksen perusteella 
myöntää luvan tietojen saamiseen teknisen 
käyttöyhteyden avulla sille, joka tarvitsee tie-
toja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteis-
tönvälitystä, luoton myöntämistä ja valvontaa 
taikka muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin 
liittyvää tarkoitusta varten. 

 
 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-
tukset 

Ehdotettu laki kiinteistötietojärjestelmästä 
antaisi perustan yhteiselle kiinteistötietojär-
jestelmän hallinnolle.  Maanmittauslaitokses-
ta tulisi selkeästi kiinteistötietojärjestelmän 
hallinnosta vastuussa oleva organisaatio. 
Kiinteistötietojärjestelmään sisältyvän tiedon 
tuottaminen ja tiedon ajan tasalla pitäminen 
tulisi selkeästi tiedon tuottajan vastuulle, jol-
loin ei enää voisi syntyä epäselvyyttä siitä, 
kuka on hallinnollisesti vastuussa kiinteistö-
tietojärjestelmään sisältyvän tiedon ajan ta-
salla pitämisestä.  Esityksellä ei ole merkittä-
viä henkilöstövaikutuksia. 

 
 

4.2. Taloudelliset vaikutukset 

Esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella 
kiinteistötietojärjestelmästä ei sellaisenaan 
ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, sillä 
ehdotetulla lailla kiinteistötietojärjestelmästä 
määritellään nykyisin sopimukseen perustu-
van järjestelmän ylläpito- ja hallintovastuita. 

Esitys ei välittömästi aiheuta muutosta 
kiinteistötietojärjestelmän tekniseen ylläpi-
toon. Tämän esityksen taloudellisiin vaiku-
tuksiin eivät kuulu aikaisemman kiinteis-
törekisterilain muutosta koskeneen hal-
lituksen esityksen (HE 159/1999 vp.) tote-
uttamisesta johtuvat toimenpiteet. Viimeksi 
mainitun esityksen johdosta kiinteis-
törekisterilakia on muutettu siten, että kiin-
teistörekisteriä koskevat säännökset laajeni-
vat kattamaan myös sijaintitiedot, joiden on 
oltava numeerisessa muodossa siten, että 
kiinteistöjaotus voidaan tarpeen vaatiessa tu-
lostaa kartaksi. Säännös numeerisesta kar-
tasta tulee voimaan viiden vuoden kuluttua  

kiinteistörekisterilain muutoksen (448/2000) 
voimaantulosta lukien eli 1 päivänä kesäkuu-
ta 2005.   

Esityksen toteuttaminen merkitsee, että 
lainhuuto- ja  kiinnitysrekisteriin liittyvän 
tietopalvelun hallinnointivastuu siirtyisi   oi-
keusministeriöltä maanmittauslaitokselle. 
Tämän jälkeen maanmittauslaitos vastaisi tie-
topalvelun hallinnointikustannuksista, jotka 
katettaisiin kuitenkin tietopalvelusta saatavil-
la tuloilla kuten nykyisin oikeusministeriön 
hallinnonalalla. Näin ollen tietopalvelun hal-
linnointivastuun siirtymisestä ei aiheutuisi 
valtiolle lisäkustannuksia. 

Esityksen toteuttamisen seurauksena maan-
mittauslaitoksen olisi järjestettävä jokaiselle 
mahdollisuus saada maanmittaustoimistosta 
maksutta luettavakseen kiinteistötie-
tojärjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niistä 
muistiinpanoja. Myös tämän tietopalvelun 
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ka-
tettaisiin muutoin järjestelmän suoritteista 
saatavilla tuloilla. 

Esityksen toteuttaminen aiheuttaisi jossain 
määrin kustannuksia nykyisille tiedon tuot-
tajille sen seurauksena, että siirryttäessä yh-
teen yhtenäiseen numeeriseen valtakunnal-
liseen kiinteistötietojärjestelmään tulevat 
kiinteistötiedoissa tällä hetkellä olevat poik-
keamat helpommin esiin. Tämä saa aikaan 
tarpeen tietojen korjaamiseen niiden saatta-
miseksi vastaamaan tosiasiallista tilannetta. 
Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea poik-
keamien havaitsemisen ajankohdasta ja jär-
jestelmään sisältyvien tietojen laadun paran-
tamisesta, jotka eivät ole välittömästi tästä 
esityksestä johtuvia. Kysymys ei siten ole 
uudesta kustannuserästä, sillä tiedot joudut-
taisiin joka tapauksessa saattamaan aikanaan 
ajan tasalle. 

Ehdotuksen mukaan viranomaisella, jonka 
vastuulla on kiinteistötietojärjestelmän tie-
tosisältöön kuuluvan tiedon tuottaminen, oli-
si velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon tal-
lentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja 
sen pitämisestä ajan tasalla. Tämä velvol-
lisuus perustuu jo nykyisinkin tiedon tuot-
tajien väliseen sopimukseen eikä ehdotetussa 
laissa määritellyn velvollisuuden toteuttami-
nen sinänsä aiheuta lisäkustannuksia. Sen si-
jaan siirtyminen numeeriseen kiinteistötieto-
järjestelmään aiheuttaa teknisinä kehitys-
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hankkeina kustannuksia, joiden arvioiminen 
on hyvin vaikeata, koska  se, miten tiedon 
siirto järjestetään tiedon tuottajan järjestel-
mistä kiinteistötietojärjestelmään ja vastaa-
vasti kiinteistötietojärjestelmästä tiedon tuot-
tajan käyttöön, voidaan toteuttaa   usealla eri 
tavalla. 

Uuden kiinteistötietojärjestelmän perusta-
misen jälkeen sen ylläpito-, hallinnointi-, tie-
topalvelu- ja kehittämiskustannukset voidaan 
arvioiden mukaan kattaa kiinteistötieto-
järjestelmän tietojen myyntituloilla. Kiinteis-
tötietoja myydään nykyisin markkinasuorit-
teina kiinteistötietojärjestelmästä vuosittain 
noin 30 miljoonan markan arvosta. Karttatie-
tojen tuleminen osaksi järjestelmän tie-
tosisältöä johtaa todennäköisesti tietojen 
myynnin asteittaiseen kasvuun, koska kartta-
tulosteita voidaan arvioida otettavan vastai-
suudessa yhtä paljon kuin nykyisin otetaan 
kiinteistötiedoista otteita.  

Valtion ja kiinteistörekisteriä pitävien  kun-
tien vahingonkorvausvastuun laajentaminen 
koskemaan eräiltä osin myös kiinteistö-
rekisterin sijaintitietoja eli voimassa olevan 
kiinteistörekisterilain mukaisen kiinteis-
törekisterikartan tietoja voi jonkin verran li-
sätä korvausten määrää. Vahingonkorvauksia 
joudutaan vuosittain maksamaan koko maas-
sa arvion mukaan keskimäärin joitain kym-
meniä tuhansia markkoja.  

Esityksessä kiinteistörekisterilakiin  ehdo-
tettu mahdollisuus merkitä kiinteistön laadun 
muuttamista koskeva päätös kiinteis-
törekisteriin valitusajan päättymistä odotta-
matta jouduttaa vuosittain arvioilta muutami-
en kymmenien rakennushankkeiden aloitta-
mista yhdellä kuukaudella. Samalla uudistus 
nopeuttaisi kiinteistöjen laadun ja nimen 
muuttamispäätösten suoritusaikaa ja yk-
sinkertaistaisi viranomaisten toimintaa. 
 
 
4.3. Ympäristö- yritys- ja muut vaiku-

tukset 

Ehdotetulla lailla kiinteistötietojärjestel-
mästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 
saadaan aikaan yksi yhtenäinen valta-
kunnallinen tietojärjestelmä, jossa kiinteistö-
jä ja muita maa- ja vesialueiden yksiköitä 
koskevat tiedot saadaan laajasti ja aidosti 

paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Lakieh-
dotuksen toteuttaminen mahdollistaa käytän-
nössä valtakunnallisesti toimivan suunnitel-
matietojärjestelmän eli asemakaavatietoja, 
rakennuskieltoja sekä muita maankäyttöä 
koskevia tietoja sisältävän tietojärjestelmän 
toteuttamisen. Ilman toimivaa valtakunnallis-
ta paikkatietopohjaista kiinteistötietojärjestel-
mää ei olisi mahdollista hallin-noida tehok-
kaasti kiinteistötietojen ja suun-
nitelmatietojen yhteiskäyttöä.  

Esityksen ympäristö- tai yritysvaikutukset 
ilmenevät lähinnä siinä, että sen jälkeen, kun 
suunnitelmatietojärjestelmä on luotu, kiin-
teistötietojärjestelmä parantaa kaavatietojen 
saantia ja siten edistää maankäyttö- ja suun-
nitteluyritysten ja viranomaisten toimintaa  
tiedon  saannin  paranemisen  kautta ja mah--
dollistaa samalla luotettavamman tietopohjan 
erilaisten ympäristön tilaan vaikuttavien  
suunnitelmien pohjaksi. Muita merkittäviä 
ympäristö- tai yritysvaikutuksia esityksellä ei 
ole.  

Ehdotettu kiinteistötietojärjestelmä luo 
edellytykset toteuttaa osaltaan viranomais-
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
dettyä hyvää tiedonhallintatapaa sekä 16 päi-
vänä huhtikuuta 1998 annetussa valtioneu-
voston periaatepäätöksessä "Laadukkaat pal-
velut, hyvä hallinto ja vastuullinen kansa-
laisyhteiskunta" määriteltyjä  tavoitteita. Esi-
tys loisi edellytykset toteuttaa myös valtion 
hallinnon tietohallinnon kehittämisestä 2 päi-
vänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneu-
voston periaatepäätöksen tavoitteita parantaa 
valtionhallinnon käyttämien tietojen ja tie-
tojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteen-
sopivuutta sekä kehittää hallinnon yhteisiä 
verkkopalveluja. 
 
 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriön 25 päivänä marraskuuta 1998 
asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet 
edustettuina maa- ja metsätalousministeriön 
lisäksi oikeusministeriö, ympäristöministeriö, 
maanmittauslaitos, Väestörekisterikeskus ja 
Suomen Kuntaliitto. Tämän työryhmän muis-
tiosta (Työryhmämuistio MMM 2000:7) on 
varattu tietosuojavaltuutetun toimistolle, asi-
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anomaisille ministeriöille, virastoille ja lai-
toksille, Suomen Kuntaliitolle ja asianomai-
sille järjestöille sekä eräille kunnille tilaisuus 
antaa lausunto. Annetuissa lausunnoissa kan-
natettiin työryhmän ehdotuksen tavoitteita. 
Ehdotetut muutokset koskivat työryhmän eh-

dotuksen yksityiskohtia. Esitysluonnoksen 
jatkovalmistelu on tapahtunut maa- ja metsä-
talousministeriössä virkatyönä. Lausunnoissa 
esitetyt yksityiskohtia koskeneet huomautuk-
set on pyritty ottamaan huomioon mahdolli-
suuksien mukaan esitystä valmisteltaessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja 
siitä tuotettavasta tietopalvelusta 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädettäisiin 
ehdotetun lain tarkoituksesta. Nykyisin kiin-
teistötietojärjestelmä toimii sopimukseen pe-
rustuvana. Kun esille tulee jatkuvasti  uusia 
tietotarpeita, joiden tietopalvelu on järjestä-
mättä, ei tietopalvelua voida enää järjestää 
kiinteistötietojärjestelmän osalta vain sopi-
muksen nojalla. Ensi vaiheessa kiinteistötie-
tojärjestelmä käsittää nykyiset kiinteistöre-
kisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
tiedot. 

Kiinteistöjä koskevien tietojen saatavuu-
teen, ominaisuuksiin, laatuun ja ajantasaisuu-
teen sekä luotettavuuteen kohdistuu jatkuvas-
ti uusia vaatimuksia. Yhteiskunnallisesti ja 
taloudellisesti näillä tiedoilla on suuri merki-
tys, koska kiinteistöjä koskevat tiedot ovat 
vakuusjärjestelmän perusta ja kansallisvaral-
lisuudesta kaksi kolmasosaa muodostuu kiin-
teistöistä. Näiden tietojen tietopalvelun jär-
jestämiseksi tarvitaan laki. Lain yleisenä ta-
voitteena olisikin järjestää kiinteistöjä ja 
muita maa- ja vesialueiden yksiköitä koske-
vien luotettavien tietojen saatavuus yhdestä 
yhtenäisestä valtakunnallisesta tietopalvelu-
järjestelmästä. Tämä tietopalvelu toteutettai-
siin kiinteistötietojärjestelmän avulla. Kiin-
teistötietojärjestelmän toteuttaminen olisi 
valtion vastuulla.  

Kiinteistötietojärjestelmän toimivuuden ja 
erityisesti sen tietojen ajantasaisuuden var-
mistamiseksi tiedot olisi käsiteltävä auto-
maattisen tietojen käsittelyn avulla. Kiinteis-
tötietojärjestelmä olisikin automaattisen tie-
tojenkäsittelyn avulla pidettävä yhtenäinen 
valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka muo-
dostuisi kiinteistöjä ja muita maa- ja vesialu-
eiden yksiköitä koskevista tiedoista. Vaikka 
eri viranomaiset olisivatkin merkittävä käyt-
täjäryhmä, kiinteistötietojärjestelmä olisi tar-
koitettu yleiseen käyttöön. Jollei ehdotetuista 
6 §:n säännöksistä muuta johdu, tietoja luo-
vutettaessa ei kysyttäisi tietojen käyttötarkoi-
tusta. Kiinteistötietojärjestelmän tiedot olisi-

vat julkisia. Jokaisella olisi oikeus saada 
edellä tarkoitettuja tietoja kiinteistötietojär-
jestelmän avulla. Henkilötietojen luovutuk-
sen edellytyksenä olisi kuitenkin, että luo-
vutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten mukaan oikeus käyttää 
henkilötietoja. 

2 §. Lain soveltamisala. Pykälässä säädet-
täisiin lain soveltamisalasta. Kiinteistötieto-
järjestelmä perustettaisiin sekä kiinteistöjä 
koskevia tietoja ylläpidettäisiin, tallennettai-
siin ja luovutettaisiin kiinteistötie-
tojärjestelmän avulla siten kuin ehdotetussa 
laissa säädetään. 

3 §. Kiinteistötietojärjestelmän tietosisältö. 
Pykälässä säädettäisiin kiinteistötie-
tojärjestelmän tietosisältö. Nykyisen lain-
säädännön mukaan kiinteistörekisteri sekä 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat osa kiin-
teistötietojärjestelmää. Kiinteistöistä ja muis-
ta maa- ja vesialueiden yksiköistä pidetään 
kiinteistörekisteriä sen mukaan kuin kiinteis-
törekisterilaissa säädetään. Kirjaamisasioista 
pidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. 
Kirjaamisasioilla tarkoitetaan maakaaressa  
lainhuudatusta, erityisten    oikeuksien kir-
jaamista sekä kiinnitystä. Lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriin tehdään myös merkintöjä 
muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista 
ja rasituksista.   

Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä 
tilat, tontit, yleiset alueet, valtion metsämaat, 
valtion omistamalle alueelle luonnon-
suojelulain (1096/1996) tai sitä aikaisemman 
lainsäädännön mukaisesti perustetut suojelu-
alueet,  lunastuksen perusteella erotetut alu-
eet lukuun ottamatta yleisiä teitä, yleisiin tar-
peisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt sekä 
yleiset vesialueet. Muina rekisteriyksikköinä 
merkitään kiinteistörekisteriin yhteiset alueet 
sekä yleisistä teistä annetun lain (243/1954) 
mukaiset, tieoikeudella hallittavat tie- ja lii-
tännäisalueet samoin kuin vastaavin perus-
tein ennen 1 päivää tammikuuta 1958 lunas-
tetut alueet, jos tietä edelleen käytetään ylei-
senä tienä. 

Rekisteriyksikköä koskevina tietoina kiin-
teistörekisteriin merkitään rekisteriyksikön 
sijaintikunnan, -kylän, -kaupunginosan tai 
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muun niihin verrattavan alueen nimi sekä, jos 
sellainen on annettu, rekisteriyksikön ja sen 
sijaintikorttelin nimi.  

Kiinteistörekisteriin merkitään lisäksi re-
kisteriyksikköä koskevina tietoina yksikön 
rekisteröimisajankohta sekä yksikön pin-
ta-ala, laatu, rasitteet ja osuus yhteiseen alu-
eeseen samoin kuin muita yksikköön kohdis-
tuvia tietoja sen mukaan kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään.  

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ki-
inteistönjaotuksesta perustuvat kiinteis-
törekisterilaissa tarkoitettuun kiinteis-
törekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
pitäjä käyttää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
perustamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavia 
kiinteistörekisterin tietoja kiinteistöistä ja 
muista maa- ja vesialueiden yksiköistä. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin voidaan 
oikeusministeriön päätöksellä siirtää rekiste-
rin ylläpitämistä varten väestötie-
tojärjestelmästä henkilön tunnistetietoja sekä 
tietoja, jotka koskevat kiinteistön omistajan 
tai kirjatun erityisen oikeuden haltijan oi-  
keutta  määrätä   kiinteistöstä  tai  erityisestä 
oikeudesta. Vastaavia tietoja voidaan siirtää 
myös kaupparekisteristä samoin kuin yh-
teisöistä ja säätiöistä pidettävistä muista re-
kistereistä sekä yrityskiinnitysrekisteristä. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä an-
netussa asetuksessa säädetään maakaaressa  
tarkoitetusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteris-
tä samoin kuin siinä tarkoitettujen kir-
jaamisasioiden käsittelystä. Lainhuuto- ja ki-
innitysrekisterissä kirjaamistiedot merkitään 
jokaisesta kiinteistöstä tai muusta kirjauksen 
kohteesta erikseen. Kirjaukset merkitään ki-
inteistörekisterin mukaisen kiinteis-
tötunnuksen kohdalle. Määräalaan kohdistu-
vat kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin 
pitäjän antaman määräalatunnuksen kohdalle 
ja erityiseen oikeuteen kohdistuvat kirjaukset 
kirjaamisviranomaisen antaman laitostun-
nuksen kohdalle. Lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriin merkitään hakemustietoja,  
ratkaisutietoja, muistutustietoja ja saantotie-
toja. 

Edellä esitetyn perusteella ottaen huomi-
oon, että kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteri ovat jo voimassa olevankin 
lainsäädännön mukaan osa kiinteistötietojär-
jestelmää, ehdotetaan, että kiinteistötie-

tojärjestelmän ydintiedot käsittäisivät kiin-
teistörekisterilain mukaiset tiedot ja lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin merkittävät tiedot. 

Kiinteistörekisteritietojen ja lainhuuto- ki-
innitysrekisteritietojen lisäksi on olemassa 
myös muita kiinteistöjä koskevia tietoja, joi-
den sisällyttäminen kiinteistötie-
tojärjestelmän tietosisältöön olisi aikaa myö-
ten tarpeellista. Tällaisia tietoja ovat esimer-
kiksi kaupanvahvistajan ilmoituksiin perus-
tuvat tiedot kiinteistön luovutuksista. 

Vaikka kauppahintarekisterin tietoja ei ole 
nykyisin määritelty osaksi kiinteistötie-
tojärjestelmää, ne kuitenkin läheisesti palve-
levat kiinteistötietojärjestelmää. Kaupanvah-
vistajan ilmoituksiin perustuvat tiedot  kiin-
teistön luovutuksista merkitään myös lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistöjen 
kauppahintarekisteristä annetun lain 
(552/1980) mukaan kiinteistökaupoista pide-
tään kauppahintarekisteriä ja rekisteristä an-
netaan siihen perustuvaa tietopalvelua. Tämä 
on luonteeltaan samankaltaista kuin kiinteis-
tötietojärjestelmästä annettava tietopalvelu.  
Lisäksi kauppahintarekisterin ylläpidon kaut-
ta saadaan kiinteistötietojärjestelmän tar-
vitsemat määräalatunnukset. Kauppahintare-
kisteriä pitää ja tietopalvelua antaa maanmit-
tauslaitos.  

Ehdotuksen mukaan kiinteistötie-
tojärjestelmään on mahdollista sisällyttää 
kiinteistörekisteritietojen sekä lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteritietojen lisäksi muita tietoja 
sen mukaan kuin muualla laissa  säädettäi-
siin. 

Muina kiinteistötietojärjestelmään sisäl-
tyvinä tietoina tulisivat kysymykseen myös  
sellaiset viranomaistoiminnassa syntyvät tie-
dot, jotka on yhteiskunnan tai yksilön     oi- 
keusturvan kannalta tarpeen viedä julkiseen 
rekisteriin. Ehdotettu säännös mahdollistaisi 
siten myöhemmin esimerkiksi maankäytön 
suunnitelmia koskevien tietojen ja aikaisem-
min edellä mainitussa kauppahin-
tarekisterissä nykyisin olevien tietojen sisäl-
lyttämisen kiinteistötietojärjestelmään. Jos 
muussa laissa   tarkoitettu tieto sisältyisi kiin-
teistötietojärjestelmään, silloin tällaisen tie-
don osalta tulisivat sovellettaviksi myös kiin-
teistötietojärjestelmän hallinnointia, tiedon 
tallentamista ja luovuttamista sekä korvaus-
vastuuta koskevat säännökset. 
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4 §. Tietojen tallentaminen kiinteistötieto-
järjestelmään. Pykälässä säädettäisiin tieto-
jen tallentamisesta kiinteistötietojärjestel-
mään. Luotettavan valtakunnallisen tie-
topalvelun perusedellytyksenä on tiedon vir-
heettömyys ja se, että tieto pidetään ajan-
tasaisena. Luotettavan valtakunnallisen tie-
topalvelun toteuttamiseksi olisikin tiedon 
tuotannosta vastaavan organisaation var-
mistettava, että kiinteistötietojärjestelmässä 
oleva tieto on ajantasaista. Tämän vuoksi on 
tarpeellista, että se viranomainen, joka en-
simmäisenä tuottaa kiinteistötie-
tojärjestelmän tietosisältöön kuuluvan val-
takunnallisen tiedon, huolehtisi siitä, että tie-
to viedään numeerisessa muodossa ja teknis-
ten standardien mukaisena sekä sisällöltään 
oikeana yhtenäiseen valtakunnalliseen kiin-
teistötietojärjestelmään. Tiedosta vastaavan 
viranomaisen olisi myös huolehdittava, että 
tiedossa tapahtuneet muutokset viedään kiin-
teistötietojärjestelmään. Kiinteistötietojärjes-
telmään vietävän tiedon tuottajan velvolli-
suus huolehtia tiedon tallentamisesta kiinteis-
tötietojärjestelmään ja sen pitämisestä ajan 
tasalla ei aiheuta muutosta tiedon tuottajan 
oikeuksiin kysymyksessä olevaan tietoon, 
vaan oikeudet rekisteriin vietyyn tietoon kuu-
luvat edelleen tiedon tuottajalle. 

5 §. Kiinteistötietojärjestelmän hallinto. 
Pykälässä säädettäisiin kiinteistötie-
tojärjestelmän hallinnosta. Vuonna 1996 ki-
inteistötietojärjestelmän hallinnosta, yl-
läpidosta ja kehittämisestä annetun valtion-
neuvoston periaatepäätöksen mukaan maan-
mittauslaitos huolehtii kiinteistötie-
tojärjestelmän hallinnosta, ylläpidon, tiedon-
hoidon ja kehittämisen yhteensovittamisesta 
sekä edistää kiinteistötietojärjestelmän hy-
väksikäyttöä ja kiinteistötietopalveluja. Sa-
man periaatepäätöksen mukaan maanmittaus-
laitoksen tehtävänä on myös kiinteis-
tötietojärjestelmän yhdenmukaisen toteut-
tamisen ja käyttöönoton koordinoiminen, 
jonka puitteissa maanmittauslaitoksen on 
muun muassa pyrittävä yhtenäistämään yh-
teiskäyttöisyyden edellytyksenä olevia käsit-
teitä, yksiköitä ja tunnuksia. Maan-
mittauslaitoksesta annetun lain (505/1991) 2 
§:n mukaan maanmittauslaitoksen tehtävänä 
on muun muassa huolehtia kiinteistöjä ja 
paikkatietoja koskevien rekisterien  pitämi-

sestä ja edistää tällaisten rekisterien yhteis-
käyttöä sekä huolehtia alansa kehittämisestä 
ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on sää-
detty tai määrätty sen suoritettavaksi. Maan-
mittauslaitoksella on kokemusta kiinteistö- ja 
muita maastotietoja koskevien laajojen jär-
jestelmien sekä sopimukseen perustuvan ki-
inteistötietojärjestelmän hallinnoinnista. 

Edellä esitetyn perustella ja ottaen huomi-
oon, että kiinteistötietojärjestelmän pohjatie-
toina ovat kiinteistörekisterin kiinteistöjao-
tusta koskevat tiedot, ehdotetaan kiinteistö-
tietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, 
ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestel-
män kehittämisestä huolehtivaksi viranomai-
seksi maanmittauslaitosta. Kiinteistötietojär-
jestelmän hallinnoinnista vastaavana viran-
omaisena maanmittauslaitos voisi huolehtia 
sille kuuluvista tehtävistä itse tai ostaa tar-
vittavat palvelut. Maanmittauslaitos voisi 
niin ollen ostaa esimerkiksi kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitämiseksi tarvittavan 
teknisen ja muun palvelun. Maanmittaus-
laitoksella olisi velvollisuus varmistaa järjes-
telmän toimivuus. Maanmittauslaitos  vastai-
si siten myös järjestelmän teknisestä toimi-
vuudesta ja sen kehittämisestä. Ehdotuksen 
toteuttaminen merkitsee, että lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin liittyvän tietopalvelun 
hallinnointivastuu siirtyisi oikeusministeriöl-
tä maanmittauslaitokselle. 

Kiinteistötietojärjestelmä on yleinen val-
takunnallinen tietopalvelujärjestelmä, jonka 
avulla toteutetaan usean tiedon tuottajan tie-
topalvelu. Tarkoitus on, että kiinteistötie-
tojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä aiheutuvat menot katettaisiin 
järjestelmän suoritteista kertyvillä tuloilla. 
Edellä tarkoitettujen menojen osuus ei ole ai-
na saman suuruinen, vaan ne tulevat vaih-
telemaan muun muassa kiinteis-
tötietojärjestelmään sisältyvien tietojen mää-
rän ja kehittämistoimenpiteiden mukaan. Se, 
mikä osuus käytetään kiinteistötietojärjes-
telmän hallinto-, ylläpito- ja kehittämismeno-
jen kattamiseen, saadaan selville kus-
tannusten seurannan avulla. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella tulisi säätää siitä, mi-
kä osuus järjestelmän suoritteista kertyvistä 
tuloista käytetään järjestelmän hallinnosta, 
ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehit-
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tämisestä aiheutuvien menojen kattamiseksi. 
Kiinteistötietojärjestelmän keskeisiä tiedon 

tuottajia ovat oikeusministeriö, maanmit-
tauslaitos ja kiinteistörekisterin pitämisestä 
huolehtivat kunnat. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että kiinteistötietojärjestelmän muista 
toimenpiteistä aiheutuvien menojen kattami-
sesta järjestelmän suoritteista saatavilla tu-
loilla sekä tulojen jakamisesta muutoin jär-
jestelmästä huolehtivien viranomaisten kes-
ken säädetään maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella sen jälkeen, kun asi-
assa on kuultu keskeisiä kiinteistötietojärjes-
telmän tiedon tuottajia. Koska kaikkia tiedon 
tuottajina toimivia kuntia ei olisi tarkoituk-
senmukaista kuulla, kuultaisiin kuntien  
edustajana Suomen Kuntaliittoa. Jos edellä 
tarkoitetut tiedon tuottajat katsoisivat, että on 
perusteltua kehittää järjestelmää, se voitaisiin 
ottaa huomioon säädettäessä kertyneiden tu-
lojen jakamisesta. 

6 §. Tietojen luovuttaminen tietopalveluna. 
Pykälässä säädettäisiin tietojen luovut-
tamisesta kiinteistötietojärjestelmästä eli niis-
tä tavoista, joilla 1 §:ssä tarkoitettu tietopal-
velu toteutetaan. Tietopalvelun järjestäminen 
ei olisi mahdollista, jos kiinteistötietojärjes-
telmän hallinnosta vastaavan maanmittauslai-
toksen pitäisi pyytää lupa kaikilta tiedon 
tuottajilta tietojen luovuttamiseen. Tämän 
vuoksi on tarpeen säätää laissa maanmittaus-
laitoksen oikeudesta kiinteistötietojärjestel-
mään sisältyvien tietojen luovuttamiseen.  
Tietojen luovuttamisessa noudatettaisiin so-
veltuvin osin viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 16 §:n säännöksiä tie-
tojen antamisesta suullisesti ja henkilötieto-
jen luovuttamisesta. Viranomaisen henki-
lörekisteristä saa 16 §:n 3 momentin nojalla 
antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tu-
losteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, 
jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen 
suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus 
käyttää sellaisia henkilötietoja. 

Tietopalvelun toteuttamisen vähimmäista-
soksi ehdotetaan 1 momentissa, että maan-
mittauslaitoksen olisi järjestettävä jokaiselle 
mahdollisuus saada maanmittaustoimistossa 
maksutta luettavakseen kiinteistötietojärjes-
telmässä olevat kaikki tiedot ja tehdä niistä 
muistiinpanoja. Tiedot annettaisiin näyttä-
mällä ne tietokoneen näyttölaitteella. Sään-

nös ei velvoittaisi maanmittaustoimistoja sal-
limaan, että tiedon pyytäjä itse käyttää laitet-
ta. 

Käytännössä tavallisempia tietopalvelun 
toteuttamistapoja olisivat tietojen antaminen 
otteina, todistuksina tai muina tulosteina taik-
ka teknisen käyttöyhteyden avulla. Nämä 
luovutustavat olisivat lähtökohtaisesti mak-
sullisia. Poikkeuksen muodostaisivat jäljem-
pänä 7 §:ssä mainitut viranomaiset, joille tie-
dot kiinteistötietojärjestelmästä annettaisiin 
viranomaistehtävien hoitamista varten mak-
sutta. Kiinteistörekisteriä sekä lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriä koskevassa voimassa ole-
vassa lainsäädännössä tarkoitettujen otteiden 
ja todistusten lisäksi momentissa mainit-
taisiin myös muut tulosteet. Lainhuuto- ja ki-
innitysrekisteristä annettavien todistusten tie-
tosisältö on nykyisin tarkkaan säännelty 
lukuun ottamatta lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä annetun asetuksen 33 §:ssä 
mainittuja muita todistuksia. Todistuksen ty-
yppiset tulosteet eivät kuitenkaan välttämättä 
vastaa kaikkia tulevia tietotarpeita. Muu tu-
loste voisi olla kiinteistötietojärjestelmästä 
tietoja pyytävän haluamilla hakuperusteilla 
tuotettu tietoaineisto. Henkilötietoja sisältä-
vän tulosteen tuottamisen edellytyksenä on, 
että tietoja pyytävällä on henkilötietojen suo-
jaa koskevien säännösten mukaan oikeus 
käsitellä tällaisia tietoja. 

Käytössä olevasta kiinteistötietojärjestel-
mästä luovutetaan jo nykyisin tietoja tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Teknisessä käyt-
töyhteydessä käyttäjä tunnistetaan vallitsevan 
käytännön mukaan käyttäjätunnuksen ja sa-
lasanan avulla. Kehitteillä on uusia luotetta-
via, esimerkiksi vahvaan tunnistamiseen pe-
rustuvia menetelmiä. Yhteys muodostetaan 
kiinteistötietojärjestelmän tietokantaan, jonka 
tietoja käyttäjä pääsee lukemaan hänelle an-
nettujen käyttöoikeuksien mukaisesti. 
Käyttäjätunnukseen liittyvä niin sanottu 
käyttäjäprofiili määrittää sen, saako tiedot 
selattavakseen kokonaisuudessaan tai käyt-
täjäprofiilin mukaisesti rajoitetusti. 

Maksullisena luovuttamistapana voisi tulla 
kysymykseen myös sähköisessä muodossa 
annettava kopio tiedoista. Teknisestä käyttö-
yhteydestä tämä luovutustapa eroaa siten, et-
tä  kysymyksessä on tietoja pyytävän yksilöi-
mistä kohteista luovutusajankohtana kiinteis-
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tötietojärjestelmään tallennettujen tietojen 
kertaluonteinen luovutus. Erityisestä syystä 
sähköisen kopion saanti voitaisiin evätä. Täl-
lainen syy voisi olla olemassa esimerkiksi 
silloin, kun jäljempänä 3 momentissa tarkoi-
tettuja käyttötarkoitukseen sidottuja edelly-
tyksiä henkilötietojen saantiin oikeuttavan 
teknisen käyttöyhteyden myöntämiseen ei ole 
olemassa ja tämän luovutusrajoituksen kier-
tämiseksi sähköistä kopiota pyydettäisiin   
usein toistuvasti kaikista tiedoista tai erittäin 
suuresta määrästä maa- ja vesialueiden yksi-
köitä. Tietoturvallisuussyistä tietoja ei myös-
kään annettaisi kopioimalla niitä pyytäjän 
omille levykkeille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
viranomaisista, jotka voisivat antaa otteita, 
todistuksia ja muita tulosteita sekä kopioita 
sähköisessä muodossa. Näitä voisivat ehdo-
tuksen mukaan antaa kunnat, käräjäoikeudet, 
maanmittaustoimistot ja maistraatit sekä 
maanmittauslaitoksen päätöksen nojalla 
myös muut viranomaiset, joilla on tekninen 
käyttöyhteys kiinteistötietojärjestelmään. 
Edellä mainitut viranomaiset ovat nykyisin-
kin voineet antaa otteita tai todistuksia kiin-
teistörekisterilainsäädännön tai lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteristä annetun lainsäädännön 
nojalla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
kenelle tai mitä tarkoitusta varten tietoja saa 
luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Keskeisiä maa- ja vesialueiden yksiköitä kos-
kevien tietojen käyttäjiä ovat tuomioistuimet, 
kunnat, kiinteistönmuodostamistehtäviä hoi-
tavat viranomaiset, väestökirjahallinnon vi-
ranomaiset, kaupanvahvistajat sekä ulosotto- 
ja veroviranomaiset. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että näille viranomaisille saisi suoraan 
lain nojalla luovuttaa 4 §:ssä tarkoitetun vi-
ranomaisen puolesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla tietoja kiinteistötietojärjestelmästä. 

Kiinteistötietojen käyttö monipuolistuu ja 
jatkuvasti tulee esille uusia kiinteistötiedon 
käyttötarpeita. Tämän vuoksi on tarpeen 
mahdollistaa tämänkaltaisten tietojen laaja 
käyttömahdollisuus. Edellä mainittujen vi-
ranomaisten hoitamien tehtävien lisäksi maa- 
ja vesialueiden yksiköitä koskevia tietoja tar-
vitaan muun muassa yhdyskuntasuunnit-
telussa, kiinteistönvälityksessä ja luoton 
myöntämisessä sekä kiinteistön taloudellisis-

sa ylläpitotehtävissä. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että maanmittauslaitos voisi hakemuk-
sen perusteella myöntää luvan tietojen saami-
seen teknisen käyttöyhteyden avulla sille, jo-
ka tarvitsee tietoja edellä mainittuja tarkoi-
tuksia tai muuta niihin verrattavaa kiinteis-
töihin liittyvää tarkoitusta varten. Lisäksi eh-
dotetaan, että maanmittauslaitos voisi ottaa 
myöntämäänsä käyttölupaan tietojen hakupe-
rustetta sekä  muuta järjestelmän käyttöä ja 
sen valvontaa koskevia ehtoja. Lähes tätä 
vastaava säännös sisältyy teknistä käyttö-
yhteyttä koskevaan lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteristä annetun asetuksen voimassa ole-
vaan 36 §:n 2 momenttiin. 

Henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin 
ulkopuolelle säädetään henkilötietolain 5 lu-
vussa. Tämän vuoksi pykälän 4 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi selvyyden vuoksi viit-
taussäännös henkilötietolain 5 lukuun. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin henki-
lötunnuksen luovuttamisesta. Ehdotuksen 
mukaan henkilötunnus voitaisiin luovuttaa 
ainoastaan silloin, jos pyytäjällä on tai voi ol-
la se henkilötietolain tai muun lain nojalla 
hallussaan. Kiinteistötietojärjestelmästä an-
nettavaan todistukseen, joka olisi tarpeen 
henkilön oikeuksien tai velvollisuuksien to-
teuttamiseksi, voitaisiin henkilön yksilöimi-
seksi merkitä henkilötunnus. 

7 §. Maksut. Pykälässä säädettäisiin kiin-
teistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopal-
velusta valtiolle ja kunnalle perittävistä mak-
suista. Voimassa olevan kiinteistörekisteri-
lain 14 a §:n 1 momentin mukaan kiinteistö-
rekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koske-
vista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle 
maksuja, joihin sovelletaan, mitä valtion 
maksuperustelaissa  säädetään. Saman pykä-
län 2 momentin mukaan maksullisuudesta ja 
perittävien maksujen perusteista päättää maa- 
ja metsätalousministeriö. Lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä annettavista todistuksista pe-
rittävistä maksuista säädetään tuomioistuin-
ten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa 
asetuksessa (774/1993). Tämä asetus on an-
nettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallin-
toviranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain (701/1993) nojalla. 

Valtion maksuperustelaissa säädetään val-
tion viranomaisten suoritteiden maksul-
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lisuuden ja suoritteista perittävien maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista sekä mak-
sujen muista perusteista. Valtion mak-
superustelain 2 §:n 1 momentin mukaan, jos 
muulla lailla tai laissa olevan valtuutuksen 
nojalla annetaan tästä laista poikkeavia sään-
nöksiä, noudatetaan niitä tämän lain sijasta.  

Valtion maksuperustelain 8 §:n 2 momen-
tin mukaan asianomainen ministeriö päättää, 
mitkä hallinnonalan viranomaisten suoritteet 
tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä 
suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu mää-
rätään omakustannusarvon perusteella sekä 
mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudelli-
sin perustein. 

Ottaen huomioon, että kiinteistötie-
tojärjestelmästä luovutettaisiin otteita, todis-
tuksia ja muita tulosteita eri hallinnon aloilla 
tuotetuista tiedoista, ehdotetaan, että kiinteis-
tötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalve-
lusta perittäisiin valtiolle ja kunnalle maksu-
ja, joihin sovelletaan,  mitä valtion maksupe-
rustelain 6 §:n 1 momentissa säädetään, jollei 
jonkun suoritteen osalta maksusta erikseen 
toisin säädetä. Tarkoitus on, että otteen, to-
distuksen tai muun tulosteen saajalta perittäi-
siin saman suuruinen maksu riippumatta sii-
tä, mikä viranomainen antaa asianomaisen 
otteen, todistuksen tai muun tulosteen. Tämä 
edellyttää valtion maksuperustelain sekä 
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallin-
toviranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lainsäädännön mukaan mää-
rättävien maksujen yhteensovittamista. 

Koska kiinteistötietojärjestelmän hallinnos-
ta huolehtisi ehdotuksen mukaan maanmit-
tauslaitos, ehdotetaan, että maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella säädettäisiin 
myös  perittävien maksujen suuruudesta. 
Maa- metsätalousministeriön olisi ennen ase-
tuksen antamista kuultava keskeisiä tiedon 
tuottajia, jotka on mainittu edellä 5 §:n perus-
telujen kohdalla. 

Kiinteistörekisterilain 14 a §:n mukaan 
kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitaville vi-
ranomaisille sekä lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriä pitäville viranomaisille tiedot 
kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterikar-
tasta annetaan sanottujen tehtävien hoitamis-
ta varten maksutta. Lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteristä annetun lain 16 §:n mukaan tuo-
mioistuimella tai muulla oikeushallinnon vi-

ranomaisella, kiinteistönmuodos-
tamistehtäviä hoitavalla viranomaisella sekä 
kunnalla niistä kiinteistöistä, joista se pitää 
kiinteistörekisteriä, on oikeus saada maksutta 
omaan käyttöönsä tietoja lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä. Ehdotetun lain 4 §:n mu-
kaan viranomaisella, jonka vastuulla on kiin-
teistötietojärjestelmän tietosisältöön kuulu-
van tiedon tuottaminen, olisi velvollisuus 
huolehtia tällaisen tiedon tallentamisesta  ki-
inteistötietojärjestelmään ja sen pitämisestä 
ajan tasalla. 

Koska edellä mainittujen rekisterien tiedot 
muodostavat ehdotetun lain 3 §:n mukaan ki-
inteistötietojärjestelmän keskeisen sisällön, ja 
koska kiinteistötietojärjestelmän tietojen 
pitäminen ajantasaisina edellyttää järjestel-
män tietojen seurantaa, ehdotetaan, että vi-
ranomaisille, joiden tehtävänä on 4 §:n mu-
kaisesti ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää, 
tiedot kiinteistötietojärjestelmästä annettai-
siin teknisen käyttöyhteyden avulla viran-
omaistoimintaa varten kuitenkin maksutta. 

8 §. Korvausvastuu. Pykälässä säädettäisiin 
kiinteistötietojärjestelmästä luovutetussa tie-
dossa olevasta virheestä tai puutteesta johtu-
vasta vahingonkorvausvastuusta. Tavoitteena 
on, että se, joka saa kiinteistötietojärjestel-
mästä luovutetun otteen, todistuksen tai 
muun tulosteen, voisi luottaa otteessa, todis-
tuksessa tai muussa tulosteessa oleviin tie-
toihin. Tämän luottamuksen suojaamisen 
vuoksi ehdotetaan, että sille, jolle on aihe-
utunut vahinkoa kiinteistötietojärjestelmästä 
luovutetussa tiedossa olevasta virheestä tai 
puutteesta, olisi oikeus saada korvaus tiedon 
luovuttajalta sen mukaan kuin tässä pykäläs-
sä säädettäisiin. Korvausmenettelyn yksin-
kertaistamisen vuoksi tiedon luovuttaja vas-
taisi ensisijaisesti vahinkoa kärsineelle, jotta 
hänen ei tarvitse selvittää sitä, kuka on vas-
tuussa kiinteistötietojärjestelmän otteessa, 
todistuksessa tai muussa tulosteessa olevan 
tiedon virheellisyydestä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedon 
luovuttajan vastuusta vahinkoa kärsineelle 
kiinteistötietojärjestelmästä luovutetussa tie-
dossa olevan virheen tai puutteen johdosta. 
Tarkoitus on, että tiedon luovuttajan vastuu 
määräytyisi kunkin tiedon osalta sellaiseksi 
kuin se asianomaisessa laissa säädetään tai, 
jollei sellaista erityissäännöstä ole, sellaiseksi 



 HE 141/2001 vp  
  

 

23 

kuin se vahingonkorvauslaissa säädetään. Ki-
inteistörekisterin eräiden keskeisten tietojen 
osalta kiinteistörekisterilain 11 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti sen lisäksi, mitä vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974) on säädetty jul-
kisyhteisön korvausvastuusta, on valtion, tai 
jos rekisteriä pitää kiinteistöinsinööri, asian-
omaisen kunnan korvattava virheellisestä 
kiinteistörekisteritiedosta aiheutunut va-
hinko, vaikkei vahingonkorvauslain 3 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä 
olisikaan olemassa, jos tieto perustuu toimi-
tukseen, joka on lopetettu kiinteis-
törekisterilain voimaantulon jälkeen. Edelly-
tyksenä vahingon korvaamiselle on kuiten-
kin, ettei vahinko ole vähäinen ja ettei va-
hinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitä-
nyt tietää merkinnän virheellisyydestä. 

Kun kiinteistörekisterilain mukaiset tiedot 
sisältyisivät sellaisinaan kiinteistötie-
tojärjestelmän tietosisältöön, ehdotetaan, että 
tiedon luovuttajan vastuu säädettäisiin yhtä 
ankaraksi ja yhtä laajaksi kuin se kiinteis-
törekisterilain 11 §:ssä säädetään. Tätä kos-
keva säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 
2 momentin 1 kohtaan. 

Maakaaren 7 luvun 4 §:ssä säädetään tek-
nisestä virheestä aiheutuneen vahingon kor-
vaamisesta. Tämän lainkohdan mukaan sillä, 
jolle on aiheutunut vahinkoa lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterin merkinnöissä taikka sen 
perusteella annetussa toimituskirjassa tai to-
distuksessa olevasta ilmeisestä kirjoitus- tai 
laskuvirheestä, teknisestä viasta aiheutunees-
ta virheestä tai muusta näihin verrattavasta 
virheestä tai puutteesta, on  oikeus saada 
korvaus valtion varoista. 

Maakaaren 7 luvun 4 §:n 2 momentin mu-
kaan, jos vahingon syynä on lainhuuto- ja ki-
innitysrekisteriin siirretyssä tiedossa oleva 
virhe, vahinkoa ei korvata maakaaren mu-
kaan. Kiinteistörekisterin tietojen virheelli-
syydestä aiheutuneen vahingon korvaa kiin-
teistörekisterin pitäjä. Jos muu viranomainen 
kuin kirjaamisviranomainen on antanut lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteristä virheellisen tai 
puutteellisen todistuksen eikä virhe tai puute 
ole aiheutunut rekisterin tietojen virheelli-
syydestä, vahinko korvataan asianomaisen 
julkisyhteisön varoista. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittä-
vät tiedot sisältyvät sellaisenaan  kiin-

teistötietojärjestelmän tietosisältöön. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että se, joka saa kiinteis-
tötietojärjestelmästä otteen, joka koskee lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä tie-
toja, voi luottaa otteessa oleviin tietoihin si-
ten kuin maakaaressa lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisterissä olevien tietojen luotettavuudesta 
säädetään. Edellä sanotun perusteella ehdote-
taan, että tiedon luovuttaja vastaisi vahinkoa 
kärsineelle kiinteistötietojärjestelmästä luo-
vutetussa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
mukaisessa tiedossa olevasta virheestä tai 
puutteesta aiheutuneesta vahingosta myös 
yhtä ankaran ja laajan vastuun mukaisesti 
kuin maakaaren 7 luvun 4 §:ssä säädetään. 
Tätä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
pykälän 2 momentin 2 kohtaan. 

Kiinteistötietojärjestelmä käsittäisi ehdote-
tun 3 §:n mukaan myös muita kuin kiinteis-
törekisterilain ja lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä annetun lain mukaisia tietoja 
sen mukaan kuin muualla laissa säädetään. 
Myös näiden tietojen osalta on tarpeellista 
antaa luottamuksen suojaa sille, joka on saa-
nut otteen, todistuksen tai muun tulosteen 
kiinteistötietojärjestelmästä. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että tiedon luovuttaja vastaisi va-
hinkoa kärsineelle kiinteistötie-
tojärjestelmästä luovutetussa muun lain mu-
kaisessa tiedossa olevasta virheestä tai puut-
teesta aiheutuneesta vahingosta sen mukaan 
kuin vahingonkorvauslaissa säädetään, jollei 
jonkun tiedon osalta erikseen toisin säädetä. 
Tätä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
pykälän 2 momentin 3 kohtaan. 

Edellä  ehdotettujen pykälän 2 momentin 
1—3 kohdan mukaisesti tiedon luovuttaja 
olisi ensisijaisessa vastuussa vahinkoa kär-
sineelle kiinteistötietojärjestelmästä luovute-
tun tiedon virheellisyydestä aiheutuneesta 
vahingosta. Tiedon luovuttajan olisi kuultava 
asianomaista tiedon tuottajaa ennen kuin tie-
don luovuttaja ratkaisisi 2 momentissa 
tarkoitettua korvausta koskevan asian. Tätä 
koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi py-
kälän 3 momentiksi. 

Ottaen huomioon, että kiinteistö-
tietojärjestelmän tiedot koostuisivat usean eri 
viranomaisen tuottamista tiedoista, on tar-
peellista säätää myös tiedon tuottajan kor-
vausvastuusta tiedon luovuttajaa kohtaan. 
Ehdotetun 4 §:n mukaan viranomaisella, jon-
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ka vastuulla on kiinteistötietojärjestelmän tie-
tosisältöön kuuluvan tiedon tuottaminen, oli-
si velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon tal-
lentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja 
sen pitämisestä ajan tasalla. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että asianomainen julkisyhteisö 
on velvollinen korvaamaan tiedon luovut-
tajalle tämän suorittaman vahingonkor-
vauksen, jos kiinteistötietojärjestelmästä luo-
vutetussa tiedossa oleva virhe tai puute on 
aiheutunut kiinteistötietojärjestelmään siirre-
tyssä tiedossa olevasta virheestä tai puuttees-
ta tai edellä 4 §:ssä tarkoitetun velvollisuu-
den laiminlyömisestä. Tätä koskeva säännös 
ehdotetaan otettavaksi pykälän 4 momentik-
si. 

Käytännössä on mahdollista, että järjestel-
män toimintahäiriöistä aiheutuu virheitä 
myös kiinteistötietojärjestelmään sisältyviin 
tietoihin. Ehdotetun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan  maanmittauslaitos  huolehtisi muun 
muassa kiinteistötietojärjestelmän ylläpitämi-
sestä. Maanmittauslaitoksen tulisi näin ollen 
vastata järjestelmän toimivuudesta.  Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että maanmittauslaitos 
vastaisi tiedon luovuttajalle virheestä ai-    
heutuneesta vahingosta yhtä ankaran ja laa-
jan vastuun mukaisesti kuin edellä 2 momen-
tissa tarkoitetuissa laeissa säädetään. Tätä 
koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi py-
kälän 5 momentiksi.  

9 §. Korvausoikeuden siirtyminen. Pykäläs-
sä säädettäisiin vahinkoa kärsineen kor-
vausoikeuden siirtymisestä valtiolle tai kun-
nalle siltä osin kuin valtio tai kunta on ehdo-
tetun 8 §:n perusteella maksanut korvausta 
vahingosta. Sillä, joka on kärsinyt vahinkoa 
virheellisen kiinteistötietojärjestelmän otteen, 
todistuksen tai muun tulosteen johdosta, saat-
taa olla oikeus saada myös joltakin muulta 
kuin valtiolta tai kunnalta korvausta vahin-
gosta. Tyypillinen tapaus on sellainen, että 
joku harhauttamistarkoituksessa käyttää hy-
väkseen virheelliseksi tietämäänsä kiinteistö-
tietojärjestelmän otetta, todistusta tai muuta 
tulostetta ja tällä tavoin syyllistyy tekoon, jo-
ka aiheuttaa toiselle vahinkoa. Kun vahin-
gonkärsijällä tällöin olisi oikeus vahin-
gonkorvaukseen toisaalta virheellistä otetta 
tai todistusta hyväksikäyttäneeltä ja toisaalta 
valtiolta tai kunnalta, voisi hän saada samasta 
vahingosta korvausta kahdelta taholta. Täl-

laisissa tapauksissa ei ole perusteltua jättää 
vahinkoa lopullisesti valtion tai kunnan vas-
tattavaksi. Tämän vuoksi ehdotetaan vahin-
gonkärsijän oikeus saada korvausta vahingon 
aiheuttajalta siirrettäväksi valtiolle tai kun-
nalle siltä osin kuin valtio tai kunta on  suo-
rittanut korvausta. Tämän menettelyn avulla 
estettäisiin myös vahingonkärsijää perimästä 
kaksinkertaista vahingonkorvausta. Näin ol-
len jos vahinkoa kärsineellä olisi sopimus-
suhteen tai muun sellaisen erityisen perus-
teen nojalla oikeus saada joltakulta vahin-
gonkorvausta 8 §:ssä tarkoitetusta vahingos-
ta, siirtyisi vahinkoa kärsineen oikeus kor-
vauksen saamiseen ehdotuksen mukaan val-
tiolle tai kunnalle siltä osin kuin se maksaa 
korvausta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ajan-
kohdasta, josta valtion tai kunnan oikeus 
saada korvausta alkaisi, sekä korvauksen 
vaatimisesta päättämisestä ja korvauksesta 
luopumisesta. Valtion tai kunnan oikeus saa-
da korvausta alkaisi ehdotuksen mukaan siitä 
päivästä, jolloin valtio tai kunta on maksanut 
korvauksen vahinkoa kärsineelle tai tuomio-
istuimen lainvoimaisella päätöksellä velvoi-
tettu maksamaan korvausta. Korvauksen vaa-
timisesta päättäminen ehdotetaan annetta-
vaksi valtion osalta asianomaisille viran-
omaisille maksamiensa korvausten osalta ja 
kunnan osalta kunnanhallitukselle. Jos kor-
vauksen vaatiminen vahingon suuruus ja 
muut olosuhteet huomioonottaen olisi koh-
tuutonta, ehdotetaan, että tällöin korvaukses-
ta voitaisiin osaksi tai kokonaan luopua. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kor-
vauksen suorittamisesta yhteisvastuullisesti. 
Jos useampi kuin yksi on velvollinen mak-
samaan valtiolle tai kunnalle sen 8 §:n nojal-
la suorittaman korvauksen, ehdotetaan, että 
he vastaisivat yhteisvastuullisesti korvauksen 
suorittamisesta. Kuitenkin se, jota ei ole tuo-
mittu maksamaan täyttä korvausta, vastaisi 
vain tuomitusta määrästä. Korvausmäärän 
jakamiseen ehdotetaan sovellettavaksi, mitä 
vahingonkorvauslain 6 luvun 3 §:ssä sääde-
tään. Tällöin korvausvelvollisten kesken kor-
vausmäärä olisi jaettava sen mukaan kuin 
harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon 
kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyl-
lisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä 
saatu etu ja muut seikat. Sillä, joka on mak-



 HE 141/2001 vp  
  

 

25 

sanut vahingonkorvausta yli oman osuutensa, 
olisi oikeus saada kultakin muulta kor-
vausvelvolliselta, mitä hän on tämän osalta 
maksanut. 

10 §. Tarkemmat määräykset. Pykälässä 
valtuutettaisiin maanmittauslaitos antamaan 
tarvittaessa tarkempia määräyksiä kiinteistö-
tietojärjestelmän ylläpitämisessä noudatetta-
vasta teknisestä menettelystä.  

Ehdotetun 4 §:n mukaan viranomaisella, 
jonka vastuulla on kiinteistötie-
tojärjestelmään kuuluvan tiedon tuottaminen, 
olisi velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon 
tallentamisesta kiinteistötietojärjestelmään ja 
sen pitämisestä ajan tasalla. Kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitämisestä huolehtisi eh-
dotetun 5 §:n 1 momentin mukaan maan-
mittauslaitos. Jotta kiinteistötietojärjestelmän 
toimivuus käytännössä voitaisiin turvata, täy-
tyy tiedot tallentaa järjestelmään sopivassa 
muodossa. Tietotekniikan nopean kehittymi-
sen ja mahdollisten ongelmien ennalta ar-
vaamattomuuden vuoksi on tarpeellista antaa 
maanmittauslaitokselle valta antaa tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitämisessä noudatettavas-
ta teknisestä menettelystä. 

Maanmittauslaitos voisi antaa tarkempia 
määräyksiä tietojen hakuperusteesta ja muis-
ta järjestelmän käyttöä koskevista ehdoista 
sekä sen valvonnasta. Määräyksenantoval-
tuus koskisi tietoteknisiä seikkoja, kuten ko-
nekielisen tiedonvaihdon sääntöjä, tunnusten 
käyttöä ja muita automaattisen tietojenkäsit-
telyn edellyttämiä yhteisiä käytäntöjä. 

11 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä 
säädettäisiin valtuudesta antaa tarkemmat 
säännökset lain täytäntöönpanosta valtioneu-
voston asetuksella. Asetuksella voitaisiin 
säätää muun muassa kiinteistötietojärjestel-
män ylläpitäjän eli maanmittauslaitoksen ja 
keskeisten tiedon tuottajien välisestä yhteis-
toimintaorganisaatiosta. Tällaisena organi-
saationa voisi toimia neuvottelukunta, jonka 
kokoonpanosta ja tehtävistä säädettäisiin tar-
kemmin asetuksella.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin  lain   voimaan-
tulosta. Kiinteistötietojärjestelmän perus-
tamiseksi tarvittavien tietojärjestelmähank-
keiden toteuttamiseksi ehdotetun uuden lain 
pohjalta tarvitaan riittävä siirtymäaika lain 

hyväksymisen ja voimaantulon välille. Tä-
män vuoksi ehdotetaan, että laki tulisi voi-
maan 1 päivänä kesäkuuta 2003. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi siir-
tymäsäännös siitä, että nykyisin eräiden laki-
en mukaan kiinteistörekisteriin merkittävät 
tiedot tallennettaisiin ehdotetun lain voimaan 
tultua ainoastaan kiinteistötietojärjestelmään. 
Nämä kiinteistörekisteristä kiinteistötietojär-
jestelmään siirrettäviksi ehdotetut tiedot pe-
rustuvat muiden kuin kiinteistönmuodosta-
misviranomaisten tuottamiin tietoihin. Näi-
den tietojen pitäminen ajantasaisina on osoit-
tautunut käytännössä vaikeaksi. Kiinteistöre-
kisteri on alunperin suunniteltu kiinteistön-
muodostamisviranomaisten tuottamien tieto-
jen rekisteröimiseksi. Tarkoitus onkin, että 
kiinteistörekisteriin jäisivät vain kiinteistön-
muodostamisviranomaisten toimituksiin pe-
rustuvat tiedot. Tämän vuoksi ehdotetaan, et-
tä vesilain (264/1961), muinaismuistolain 
(295/1963), kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun lain (1094/1996) ja luon-
nonsuojelulain (1096/1996) sekä maankäyt-
tö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan ny-
kyisin kiinteistörekisteriin merkittävä tieto 
tallennettaisiin ehdotetun lain voimaan tultua 
kiinteistötietojärjestelmään. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi myös ta-
vanomainen valtuutus ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin jo 
ennen lain voimaantuloa. 

 
 

1.2. Kiinteistörekisterilaki 

1 §. Voimassa olevan kiinteistörekisterilain 
1 §:n 1  momentin   mukaan   kiinteistöistä     
ja muista maa- ja vesialueiden rekisteriyksi-
köistä pidetään kiinteistörekisteriä  Kiinteis-
törekisteri   sisältää tietoja yksiköiden   omi-
naisuuksista ja sijainnista sekä yksiköitä kos-
kevia          muita tietoja sen mukaan kuin 
kiinteistörekisterilaissa säädetään.  

Kiinteistörekisterilain 1 §:n 2 momentin 
mukaan kiinteistörekisteri on osa kiinteis-
tötietojärjestelmää. Yleisperustelujen kohdal-
la esitettyyn viitaten tarkoitus on, että kiin-
teistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta säädetään erillinen laki. Jotta 
kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestel-
män mukaiset tiedot olisivat yhtä ajantasaisia 



 HE 141/2001 vp  
  

 

26 

ja yhtä luotettavia, ehdotetaan kiinteis-
törekisterilain 1 §:n 2 momenttia täydennet-
täväksi siten,     että kiinteistörekisterilaissa 
tarkoitettu tieto tai muussa laissa kiinteistö-
rekisteriin merkittäväksi säädetty toimitus tai 
muu tieto katsottaisiin      kiinteistörekisteriin 
merkityksi siitä lukien, kun kyseinen   tieto 
on  tallennettu kiinteistötietojärjestelmään.      
Kiinteistötietojärjestelmään sisältyvät kiin-
teistöjen ominaisuuksia koskevat tiedot muo-
dostaisivat siten kiinteistörekisteritiedoston. 

3 §. Pykälän voimassa olevan 2 momentin 
mukaan maanmittaustoimisto päättää muun 
muassa rekisteriyksikön nimen muut-
tamisesta. Säännöstä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että rekisteriyksikön nimen muut-
tamisesta päättäisi kiinteistörekisterin pitäjä. 
Kunnan kiinteistörekisterin pitäjä on vuoden 
1999 loppuun saakka pitänyt kiin-
teistörekisteriä vain tonteista ja yleisistä alu-
eista, joilla vain harvoin on nimi. Vuoden 
2000 alusta voimaan tulleen kiinteistörekis-
terilain 5 §:n muutoksen perusteella kuntien 
kiinteistörekisterin pitäjä pitää rekisteriä kai-
kista asemakaava-alueen rekisteriyksiköistä, 
jos kunta on ottanut huolehtiakseen kiinteis-
törekisterin pitämisestä. Tämän vuoksi kun-
tien kiinteistörekisterin pidon vastuulle tuli 
tonttien ja yleisten alueiden lisäksi kym-
meniä tuhansia muita rekisteriyksikköjä, suu-
rimmaksi osaksi tiloja. Miltei kaikki re-
kisteriyksikön nimen muuttamispäätökset 
koskevat tiloja. Tämän vuoksi on tarkoituk-
senmukaista, että nimen muuttamisesta päät-
täisi aina kiinteistörekisterin pitäjä. 

9 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
kiinteistörekisteri on julkinen. Kiinteistöre-
kisteritietojen julkisuus on tarkoitus edelleen 
säilyttää noudattaen, mitä  oikeudesta saada 
tietoja viranomaisten julkisista asiakirjoista 
säädetään. Kiinteistörekisteritietojen luovut-
tamisesta tietopalveluna olisi ehdotuksen 
mukaan voimassa, mitä ehdotetussa laissa 
kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotetta-
vasta tietopalvelusta säädettäisiin. Pykälä eh-
dotetaan muutettavaksi edellä esitetyn mu-
kaisesti. 

10 §. Voimassa olevassa pykälässä sääde-
tään viranomaisten oikeudesta saada tarvit-
semiaan kiinteistörekisteritietoja ja kiinteis-
törekisterin pitäjän mahdollisuudesta antaa 
muille sopivalla tavalla kiinteistörekisteritie-

toja.   Pykälä ehdotetaan tarpeettomana ku-
mottavaksi, koska myös kiinteistörekisteritie-
tojen luovuttamiseen tietopalveluna sovellet-
taisiin kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta säädettäväksi 
ehdotetun lain 6 §:n 3 momentin säännöstä. 

11 §. Voimassa olevassa pykälässä sääde-
tään kiinteistörekisterissä olevan virheellisen 
tiedon korvaamisesta vahinkoa kärsineelle. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si kaksi lähinnä teknisluonteista korjausta. 
Lakiin ehdotetaan kirjoitettaviksi ne vahin-
gonkorvauslain kohdat, joissa julkisyhteisön 
korvausvastuusta on erityisesti säädetty. Li-
säksi ehdotetaan, että korvausta kiinteistöre-
kisterissä olevasta virheestä voitaisiin mak-
saa pykälässä tarkemmin säädetyin edelly-
tyksin myös silloin, kun tieto perustuu kiin-
teistörekisterin pitäjän tekemään päätökseen. 
Toimitusten lisäksi kiinteistörekisteriin mer-
kitään tietoja esimerkiksi kiinteistöjen yhdis-
tämistä ja rekisterivirheen korjaamista kos-
kevien kiinteistörekisterin pitäjän päätösten 
perusteella. Yhdenmukaisuuden vuoksi py-
kälässä tulisi ottaa huomioon myös se mah-
dollisuus, että rekisterinpitäjän tekemään 
päätökseen sisältyy virhe, josta aiheutuu va-
hinkoa.  

Pykälän 2 momentin voimassa olevassa 1 
kohdassa on erityisesti mainittu tilan osaluku 
ja manttaali sellaisina kiinteistörekisterin tie-
toina, joiden osalta valtio on saman pykälän 
1 momentin nojalla korvausvelvollinen. Kos-
ka osalukua ja manttaalia ei ole enää tiloille 
määrätty sen jälkeen, kun kiinteistön-
muodostamislaki tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1997, ehdotetaan nykyinen 1 
kohta poistettavaksi. 

Momentin nykyisen 2 kohdan säännökset 
siirtyisivät 1 kohdaksi. Kohdan sanamuotoa 
ehdotetaan samalla muutettavaksi siten, että 
korvausvelvollisuus koskisi rekisteriyksikön 
pinta-alatietoa niin kuin nykyisinkin. Kor-
vausvelvollisuus kiinteistörekisterissä olevan 
virheellisen pinta-alatiedon vuoksi voisi syn-
tyä vain silloin, kun toimituksen tai muun 
mittauksen kohteena ollut alue on kartoitettu 
tai muutoin määritetty ja sen pinta-ala uudel-
leen laskettu. Korvausvelvollisuus ei siten 1 
momentin perusteella ulottuisi esimerkiksi 
lohkomisen kantakiinteistön pinta-alassa ole-
vaan virheeseen, jos kantakiinteistön alueesta 
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ei ole toimituksessa tehty karttaa, josta uusi 
pinta-ala olisi laskettu. 

Voimassa olevan 2 momentin 3 kohdan 
säännökset siirrettäisiin 2 kohdaksi. Samalla 
kohtaan ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, 
että korvausvelvollisuus ei koskisi rasitteen 
tai käyttöoikeuden sijaintitietoa. Sijaintitiedot 
osoitetaan nykyisin kiinteistörekisteriin liit-
tyvässä kiinteistörekisterikartassa. Kiinteis-
törekisterilain mukaan rekisteriyksiköiden si-
jaintitiedot ovat ominaisuustietojen ohella 
osa kiinteistörekisteriä. Koska 
kiinteistörekisterin sijaintitieto on 
luonteeltaan niin sanottu indeksitieto, eikä 
rasitteiden ja käyttöoikeuksien sijaintitietoja 
voida riittävän luotettavasti kiinteis-
törekisterissä esittää, on ehdotettu rajoitus 
vahingonkorvausvelvollisuudesta tarpeelli-
nen. Tarkka tieto näiden käyttöoikeuksien 
sijainnista on saatavissa asianomaisen kiin-
teistötoimituksen toimituskartasta. 

Momentin 3 kohdaksi ehdotetaan siir-
rettäviksi nykyisen 4 kohdan säännökset 
kiinteistöjen osuudesta yhteisiin alueisiin. 
Koska 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaan 
tulleen kiinteistönmuodostamislain nojalla 
muunkin laatuisilla kiinteistöillä kuin tiloilla 
voi olla osuus yhteisiin alueisiin, ehdotetaan 
säännöstä muutettavaksi siten, että tilan si-
jasta puhutaan kiinteistöstä. Tiloilla voi olla 
myös osuus yhteiseen erityiseen etuuteen ja 
tilalla voi olla yksityinen erityinen etuus. 
Voimassa olevassa kiinteistörekisterilaissa 
puhutaan yleisesti tilan osuudesta yhteiseen 
etuuteen. Säännöstä ehdotetaan täsmennettä-
väksi siten, että siinä mainitaan sekä usealle 
tilalle kuuluvat yhteiset erityiset etuudet että 
yhdelle tilalle kuuluvat yksityiset erityiset 
etuudet. 

Momentin 4 kohdassa säädettäisiin siitä, 
missä tapauksissa valtio tai kunta olisi kor-
vausvelvollinen rekisteriyksikön sijaintitie-
doissa olevan virheen vuoksi. Kiinteis-
törekisterin sijaintitiedoilla tarkoitetaan niitä 
tietoja, jotka nykyisin kuvataan kiinteis-
törekisterikartassa.  

Edellä on todettu, että kiinteis-
törekisterilakia on muutettu siten, että kiin-
teistörekisterikarttaan nykyisin merkittävät 
tiedot ovat osa kiinteistörekisteriä. Kiinteis-
törekisterikartta osoittaa kiinteis-
törekisteriasetuksen (970/1996) 10 §:n mu-

kaisesti kiinteistörekisteriin merkittyjen re-
kisteriyksiköiden rajat ja kiinteistötunnukset, 
määräalat ja niiden sijainnin sekä rasitteet, 
käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset samoin 
kuin eräät kaavoitusta koskevat tiedot. 

Kiinteistörekisterikarttaa pidetään rekiste-
riyksiköiden rajoja ja tunnuksia koskevalta 
osalta numeerisessa muodossa jokseenkin 
koko maasta. Rekisteriyksiköiden rajapyy-
keille on eri perustein määritetty koordinaa-
tit, joiden tarkkuus verrattuna käytössä ole-
vaan koordinaattijärjestelmään vaihtelee suu-
resti. Tarkimmin rajapyykkien sijainti on 
määritetty asemakaavojen pohjakartta-alueil-
la. Sijaintitiedot ovat epätarkimmat niillä al-
ueilla, joilla kiinteistörekisterikartta on 
muutettu numeerikseksi digitoimalla aikai-
sempi käsin pidetty rekisterikartta. Tällöin 
rajapyykkien koordinaattien keskivirhe on 
noin 10 metriä. Suuressa osassa Etelä- ja Ke-
ski-Suomen haja-asutusalueita kiinteistö-
rekisterikartta perustuu rajapyykkien sijain-
nin mittaamiseen ilmakuvilta, jolloin pääs-
tään noin 30 cm:n keskivirheeseen. Käytän-
nössä korkeintaan noin puolelle pyykeistä on 
näin saatu luotettavat koordinaatit kuvamit-
tauksen perusteella. Muiden pyykkien ja ra-
jojen sijainti on määritetty vanhojen toimi-
tuskarttojen sekä maastokuvioiden ja nautin-
nan avulla ja silloin rajapyykkien keskivirhe 
on noin neljä metriä. 

Osa kiinteistörekisterikartassa kuvattavista 
rajoista noudattaa toimituksen aikaisia maas-
tokuvioita eikä tällaisia rajoja ole välttämättä 
lainkaan pyykitetty. Tyypillisiä ovat vesistön 
rantaan tai tien reunaan sijoitetut niin sanotut 
luonnolliset rajat. Sijainniltaan erityisen epä-
varmoja ovat vanhat, jopa isojaon ajalta pe-
räisin olevat aikaisempaa rantaviivaa ku-
vaavat rajat alavilla maankohoamisrannoilla. 
Samanlaisia ongelmia on myös siellä, missä 
järviä on kuivattu.    

Maanmittaustoimitusten ja eräiden kiinteis-
törekisterin pitäjän tekemien päätösten seu-
rauksena kiinteistöjaotuksessa tapahtuu jat-
kuvasti muutoksia. Tietokoneavusteisesti pi-
dettävään kiinteistörekisterikarttaan muu-
tokset viedään toimituksen tai päätöksen re-
kisteröinnin yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen. Nykyisin toimituksessa rakennetut 
uudet rajamerkit ja vanhoistakin ne, jotka 
ovat toimitusalueella, mitataan koordinaatis-
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toon. Asemakaavan pohjakartta-alueilla tark-
ka koordinaatistoon sitominen on poik-
keuksetonta, mutta maaseudulla luotettava si-
tominen kiintopisteisiin ei aina ole mahdol-
lista. Uusien toimitusten seurauksena van-
hojenkin rajapyykkien sijaintitiedot kuitenkin 
vähitellen tarkentuvat. 

Kun toimituksessa muodostettuja uusia ki-
inteistöjä sijoitetaan kiinteistörekisterikar-
tassa kuvattuun kiinteistöjaotukseen, tulee 
usein ristiriitaisuuksia sen vuoksi, että uuden 
kiinteistön rajat eivät täsmälleen sovi kartas-
sa ennestään oleviin rajoihin. Olemassa ole-
via kiinteistörekisterikartan rajoja ei voida 
ilman muuta siirtää uutta toimitusta vas-
taaviksi, koska silloin epätarkkuudet vain 
siirtyvät naapurikiinteistöille. Tämän vuoksi 
joudutaan usein tekemään kompromisseja, 
kun uusien kiinteistöjen rajoja sovitetaan ki-
inteistörekisterikarttaan. 

Kiinteistörekisterikartta on monien epä-
tarkkuuksien vuoksi eräänlainen hakemis-
tokartta, jonka tärkein tehtävä on osoittaa ki-
inteistörekisteriin merkittyjen rekisteriyk-
siköiden sijainti suhteessa naapurirekisteriyk-
siköihin ja kiinteistötunnukset. Koska kiin-
teistörekisterikartan tarkkuus vaihtelee jopa 
saman rekisteriyksikön eri rajoilla, kartalle ei 
voida asettaa vahingonkorvausvastuun kan-
nalta ankaria luotettavuusvaatimuksia.  

Edellä esitettyjen syiden vuoksi 2 momen-
tin 4 kohdassa ehdotetaan, että korvattaviksi 
voisivat tulla vain sellaiset virheet, jotka 
koskevat toimituksessa määritetyn rekiste-
riyksikön sijaintia siihen rajoittuviin rekiste-
riyksiköihin verrattuna. Korvausvastuu ei si-
ten tämän lainkohdan perusteella koskisi vir-
hettä rajan sijainnissa tai yksikön muodossa. 
Vahingonkorvausvelvollisuus voisi syntyä 
esimerkiksi silloin, kun toimituksessa muo-
dostetun ja kartoitetun monipalstaisen kiin-
teistön jonkin palstan sijainti jää pois kiin-
teistörekisteristä tai kun kiinteistö on sijoitet-
tu selvästi väärään paikkaan.  

14 b §. Rekisteriyksikön nimen muut-
tamista voi kiinteistörekisterilain 3 §:n 2 
momentin nojalla hakea yksikön omistaja. 
Kiinteistörekisterin pitäjä voi lain 3 §:n 3 
momentin nojalla muuttaa kiinteistön laadun 
joko omistajan hakemuksesta tai hänen suos-
tumuksellaan. Sekä rekisteriyksikön nimen 
että kiinteistön laadun muuttamisessa ainoa 

asianosainen on rekisteriyksikön omistaja. 
Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin 
valitusajan kuluessa ei siten heikennä kenen-
kään oikeusturvaa, jos päätös on tehty hake-
muksen mukaisesti. Vastaavasti kiinteistön 
laadun muuttaminen voitaisiin merkitä kiin-
teistörekisteriin valitusaikana myös silloin, 
kun kiinteistörekisterin pitäjä on tehnyt pää-
töksen omasta aloitteestaan kiinteistön omis-
tajan suostumuksella.  

Kiinteistön laadun muuttaminen viivytyk-
settä on eräissä tapauksissa omistajalle ta-
loudelliselta kannalta tärkeää. On melko     
yleistä, että tilan alue yhtyy sitovan tonttijaon 
mukaiseen tonttiin. Näissä tapauksissa ei ton-
tin muodostamiseksi ole tarpeen tehdä loh-
komista, vaan rakennusluvan edellytyksenä 
oleva kiinteistörekisteriin merkitty tontti saa-
daan aikaan yksinkertaisesti muuttamalla ti-
lan laatu tontiksi. Voimassa olevan kiin-
teistörekisterilain nojalla ei päätöstä ole saa-
nut rekisteröidä valitusaikana, vaikka päätös 
olisi tehty omistajan toivomalla tavalla.  

Ehdotettu menettely olisi yhdenmukainen 
kiinteistötoimitusten ja kiinteistöjen yhdis-
tämispäätösten rekisteröintiä koskevien sään-
nösten kanssa. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Laki eh-
dotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti 
kuin laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta eli 1 päivänä      
kesäkuuta 2003. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi siir-
tymäsäännös siitä, että ennen ehdotetun lain 
voimaantuloa lopetettuja toimituksia koske-
vista kiinteistörekisterin virheistä aihe-
utuvaan vahingonkorvausvelvollisuuteen so-
vellettaisiin lain 11 §:n lain voimaan tullessa 
voimassa olevia säännöksiä. 
 
2. Tarkemmat säännökset ja määräyk-

set 

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotet-
tavasta tietopalvelusta annettavaksi ehdote-
tun lain 5 §:n 2 momentin mukaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella  säädet-
täisiin kiinteistötietojärjestelmän toi-
menpiteistä aiheutuvien kustannusten katta-
misesta järjestelmän suoritteista saatavilla tu-
loilla sekä tulojen jakamisesta järjestelmästä 
huolehtivien viranomaisten kesken. 
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Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotet-
tavasta tietopalvelusta annettavaksi ehdote-
tun lain 7 §:n 2 momentin mukaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella säädettäi-
siin myös siitä, mitkä kiinteistötie-
tojärjestelmän suoritteet ja tietopalvelut ovat 
maksullisia ja perittävien maksujen perus-
teista. 

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotet-
tavasta tietopalvelusta annettavaksi ehdote-
tun lain 10 §:n mukaan maanmittauslaitos an-
taisi tarvittaessa tarkempia määräyksiä  kiin-
teistötietojärjestelmän ylläpitämisessä nouda-
tettavasta teknisestä menettelystä. Jotta kiin-
teistötietojärjestelmän toimivuus käytännössä 
voitaisiin turvata, täytyy tiedot  tallentaa jär-
jestelmään sopivassa muodossa. Järjestelmän 
toiminnan varmistamiseksi tarvitaan tarkem-
pia määräyksiä ja ohjeita järjestelmän yl-
läpitämisessä noudatettavasta teknisestä me-
nettelystä. Lisäksi maanmittauslaitos voisi 
antaa tarkempia määräyksiä tietojen hakupe-

rusteesta ja muista järjestelmän käyttöä kos-
kevista ehdoista sekä sen valvonnasta.  

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotet-
tavasta tietopalvelusta annettavaksi ehdote-
tunlain 11 §:n mukaan tarkemmat säännökset 
lain täytäntöönpanosta voitaisiin  antaa val-
tioneuvoston asetuksella.  

 
 

3.  Voimaantulo 

Kiinteistötietojärjestelmän perustamiseksi 
tarvittavien tietojärjestelmähankkeiden to-
teuttamiseksi ehdotetun uuden lain pohjalta 
tarvitaan riittävä siirtymäaika lain hyväk-
symisen ja voimaantulon välille. Tämän 
vuoksi lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2003. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiesityk-
set: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

Laki 

kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on järjestää kiin-
teistöjä ja muita maa- ja vesialueiden yksi-
köitä koskevat tiedot käsittävä automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla tapahtuva valtakun-
nallinen tietopalvelu. Tämä palvelu toteute-
taan yleiseen käyttöön tarkoitetun  yhtenäi-
sen kiinteistötietojärjestelmän avulla  
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kiinteistötie-
tojärjestelmän perustamiseen, järjestelmän 
ylläpitämiseen ja järjestelmään sisältyvien ti-
etojen luovuttamiseen ja käyttämiseen. 
 

3 § 

Kiinteistötietojärjestelmän tietosisältö 

Kiinteistötietojärjestelmä käsittää kiinteis-
törekisterilain (392/1985) mukaiset tiedot ja 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittävät 
tiedot sekä muita tietoja sen mukaan kuin 
muualla laissa säädetään. 

 
4 § 

Tietojen tallentaminen kiinteistötietojärjes-
telmään 

Viranomaisella, jonka vastuulla on kiin-
teistötietojärjestelmän tietosisältöön kuulu-
van tiedon tuottaminen, on velvollisuus huo-

lehtia tällaisen tiedon tallentamisesta  kiin-
teistötietojärjestelmään ja sen pitämisestä 
ajan tasalla. 

 
5 § 

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto 

Tässä laissa tarkoitetun kiinteistötietojär-
jestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpi-
tämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän ke-
hittämisestä huolehtii maanmittauslaitos. 

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, yl-
läpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämises-
tä  aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi 
maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjes-
telmän suoritteista kertyvistä tuloista maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella säädettä-
vän osuuden. Kiinteistötietojärjestelmän 
muista toimenpiteistä  aiheutuvien kustan-
nusten kattamisesta järjestelmän suoritteista 
saatavilla tuloilla sekä tulojen jakamisesta 
muutoin järjestelmästä huolehtivien viran-
omaisten kesken säädetään maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. Maa- ja metsäta-
lousministeriön on ennen asetuksen antamis-
ta kuultava keskeisiä kiinteistötietojärjestel-
män tiedon tuottajia. 

 
6 § 

Tietojen luovuttaminen tietopalveluna 

Maanmittauslaitoksen on järjestettävä jo-
kaiselle mahdollisuus saada maanmittaustoi-
mistossa maksutta luettavakseen kiinteistö-
tietojärjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niis-
tä muistiinpanoja. Maksua vastaan tietoja 
luovutetaan otteina, todistuksina tai muina 
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tulosteina taikka teknisen käyttöyhteyden 
avulla. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, 
voidaan tiedoista antaa maksua vastaan kopio 
sähköisessä muodossa. 

Otteita, todistuksia ja muita tulosteita sekä 
1 momentissa tarkoitettuja kopioita voivat 
antaa kunnat, käräjäoikeudet, maanmittaus-
toimistot ja maistraatit sekä maanmittaus-
laitoksen päätöksen nojalla myös muut viran-
omaiset, joilla on tekninen käyttöyhteys kiin-
teistötietojärjestelmään. 

Maanmittauslaitos saa teknisen käyttöyh-
teyden avulla luovuttaa 4 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen puolesta tietoja kiinteistötieto-
järjestelmästä tuomioistuimelle, kunnalle, 
kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalle 
viranomaiselle, väestökirjahallinnon viran-
omaiselle, kaupanvahvistajalle, ulosottovi-
ranomaiselle ja veroviranomaisille sekä  li-
säksi hakemuksen perusteella myöntää luvan 
tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden 
avulla sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskunta-
suunnittelua, kiinteistönvälitystä, 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. 

Henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin 
ulkopuolelle on voimassa, mitä henkilötieto- 
lain (523/1999) 5 luvussa säädetään. 

Henkilötunnus voidaan luovuttaa ainoastaan 
silloin, jos pyytäjällä on tai voi olla se henki-
lötietolain tai muun lain nojalla hallussaan. 
Kiinteistötietojärjestelmästä annettavaan to-
distukseen, joka on tarpeen henkilön oikeuk-
sien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, voi-
daan henkilön yksilöimiseksi merkitä henkilö-
tunnus. 
 
 

7 § 

Maksut 

Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja ti-
etopalveluista peritään valtiolle ja kunnalle 
maksuja, joihin sovelletaan, mitä valtion 
maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, jollei jonkun suoritteen 
osalta maksusta erikseen 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, annetaan tiedot kiinteistötietojärjestel-
mästä teknisen käyttöyhteyden avulla viran-
omaistoimintaa varten kuitenkin maksutta. 
 
 

8 § 

Korvausvastuu 

Sillä, jolle on aiheutunut vahinkoa kiinteis-
tötietojärjestelmästä luovutetussa tiedossa 
olevasta virheestä tai puutteesta, on oikeus 
saada korvaus tiedon luovuttajalta sen mu-
kaan kuin tässä pykälässä säädetään. 

Tiedon luovuttaja vastaa vahinkoa kär-
sineelle kiinteistötietojärjestelmästä luovute-
tussa: 

1) kiinteistörekisterilain mukaisessa tiedos-
sa olevasta virheestä tai puutteesta aiheu-
tuneesta vahingosta sen mukaan kuin kiin-
teistörekisterilain  11 §:ssä säädetään; 

2) lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukai-
sessa tiedossa olevasta virheestä tai puuttees-
ta aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin 
maakaaren (540/1995) 7 luvun 4 §:ssä sääde-
tään; sekä 

3) muun lain tai asetuksen mukaisessa tie-
dossa olevasta virheestä tai puutteesta ai-   
heutuneesta  vahingosta sen mukaan kuin va-
hingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään, 
jollei jonkun tiedon osalta erikseen toisin 
säädetä. 

Tiedon luovuttajan on kuultava asian-
omaista tiedon tuottajaa ennen 2 momentissa 
tarkoitettua korvausta koskevan asian ratkai-
semista. 

Jos kiinteistötietojärjestelmästä luovutetus-
sa tiedossa oleva virhe tai puute on ai-
heutunut kiinteistötietojärjestelmään siir-
retyssä tiedossa olevasta virheestä tai puut-
teesta tai edellä 4 §:ssä tarkoitetun velvol-
lisuuden laiminlyömisestä, asianomainen 
julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan tie-
don luovuttajalle tämän suorittaman vahin-
gonkorvauksen. 

Jos kiinteistötietojärjestelmään sisältyvän 
tiedon virheellisyys aiheutuu kiinteistötie-
tojärjestelmän hallinnosta huolehtivan maan-
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mittauslaitoksen 5 §:n 1 momentissa  tarkoi-
tetusta toiminnasta, vastaa maanmittauslaitos 
tiedon luovuttajalle virheestä aiheutuneesta 
vahingosta sen mukaan kuin edellä 2 mo-
mentissa säädetään. 

 
 

9 § 

Korvausoikeuden siirtyminen 

Jos vahinkoa kärsineellä on sopimus-
suhteen tai muun sellaisen erityisen perus-
teen nojalla oikeus saada joltakulta vahin-
gonkorvausta 8 §:ssä tarkoitetusta vahingos-
ta, siirtyy vahinkoa kärsineen oikeus kor-
vauksen saamiseen valtiolle tai kunnalle siltä 
osin kuin valtio tai kunta on 8 §:n perusteella 
maksanut korvausta vahingosta. 

Valtion tai kunnan oikeus saada korvausta 
1 momentin nojalla alkaa siitä päivästä, jol-
loin valtio tai kunta on maksanut korvauksen 
vahinkoa kärsineelle tai tuomioistuimen 
lainvoimaisella päätöksellä velvoitettu mak-
samaan korvausta. Korvauksen vaatimisesta 
päättävät valtion osalta asianomaiset viran-
omaiset maksamiensa korvausten osalta ja 
kunnan osalta kunnanhallitus. Korvauksesta 
voidaan osaksi tai kokonaan luopua, jos kor-
vauksen vaatiminen vahingon suuruus ja 
muut olosuhteet huomioonottaen on koh-
tuutonta. 

Jos useampi kuin yksi on 1 momentissa 
tarkoitetun korvausvelvollisuuden tai muun 
perusteen nojalla velvollinen maksamaan 
valtiolle tai kunnalle sen 8 §:n nojalla suorit-
taman korvauksen määrän, vastaavat he kor-
vauksen suorittamisesta yhteisvastuullisesti. 
Se, jota ei ole tuomittu maksamaan täyttä 
korvausta, vastaa kuitenkin vain tuomitusta 
määrästä. Lisäksi korvausmäärän jakamiseen 
korvausvelvollisten kesken sovelletaan, mitä 
vahingonkorvauslain 6 luvun 3 §:ssä sääde-
tään. 

10 § 

Tarkemmat määräykset  

Maanmittauslaitos antaa tarvittaessa tar-
kempia määräyksiä kiinteistötietojärjestel-
män ylläpitämisessä noudatettavasta tekni-
sestä menettelystä, tietojen hakuperusteesta 
ja muista järjestelmän käyttöä koskevista eh-
doista ja sen valvonnasta.  

 
11 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
12 § 

Voimaantulo-  ja siirtymäsäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta   
200 . 

Mitä vesilain (264/1961)) 21 luvun 8 §:ssä, 
muinaismuistolain (295/1963) 6 §:n 1 mo-
mentissa, kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 2 
momentissa ja luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 24 §:n 4 momentissa, 25 §:n 3 
momentissa, 27 §:n 4 momentissa sekä 30 ja 
47 §:ssä sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 158 §:n 4 momentissa ja 164 §:n 
4 momentissa tai niiden nojalla säädetään 
päätöksen, sopimuksen tai muun vastaavan 
tiedon merkitsemisestä kiinteistörekisteriin, 
koskee tämän lain voimaan tultua asian-
omaisen tiedon tallentamista kiinteistötieto-
järjestelmään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin  
toimenpiteisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 10 §, sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 244/1994,  
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti sekä 9 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 448/2000, 3 §:n 2 momentti laissa 

876/1996 ja 9 § osaksi mainitussa laissa 244/1994, ja 
lisätään 14 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 323/1999,  uusi 3 momentti seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötie-
tojärjestelmää. Kiinteistörekisteriin merkit-
täväksi säädetty tieto katsotaan kiinteis-
törekisteriin merkityksi silloin, kun tieto on 
tallennettu kiinteistötietojärjestelmään. 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Maanmittaustoimisto päättää kunnan hake-
muksesta tai omasta aloitteestaan kyläjaotuk-
sen ja rekisterikylän nimen muuttamisesta. 
Kiinteistörekisterin pitäjä päättää rekisteriyk-
sikön omistajan hakemuksesta rekisteriyksi-
kön nimen muuttamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

Kiinteistörekisteritietojen julkisuuteen so-
velletaan viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annettua lakia (621/1999) ja niitä koske-
vasta tietopalvelusta on voimassa mitä kiin-
teistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta annetussa laissa (    /    ) sääde-
tään. 
 

11 § 
Sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslain 

(412/1974) 3 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään 
julkisyhteisön korvausvastuusta, on valtion 
tai, jos rekisteriä pitää kiinteistöinsinööri, 
asianomaisen kunnan korvattava virheellises-
tä kiinteistörekisteritiedosta aiheutunut va-
hinko, vaikkei viimeksi mainitussa pykälässä 
tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä olisi-

kaan, jos tieto perustuu tämän lain voimaan-
tulon jälkeen lopetettuun toimitukseen tai 
sellaiseen kiinteistörekisteriviranomaisen 
päätökseen, joka on tehty tämän lain voi-
maantulon jälkeen. Edellytyksenä vahingon 
korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinko ole 
vähäinen ja ettei vahinkoa kärsinyt tiennyt 
eikä hänen olisi pitänyt tietää tiedon virheel-
lisyydestä. 

Valtio tai kunta on 1 momentin mukaan 
korvausvelvollinen kuitenkin vain, jos vir-
heellinen rekisteritieto koskee:  

1) sellaisen rekisteriyksikön pinta-alaa, 
jonka alue on toimituksessa tai muussa yh-
teydessä uudelleen mitattu; 

2) toimituksessa perustettua, siirrettyä tai 
poistettua rasitetta tai muuta vastaavaa käyt-
töoikeutta, lukuun ottamatta rasitteen tai 
käyttöoikeuden sijaintitietoa; 

3) kiinteistön osuutta yhteiseen alueeseen 
tai yhteiseen erityiseen etuuteen tai kiinteis-
tölle kuuluvaa yksityistä erityistä etuutta, jos 
osuudesta tai etuudesta on toimituksessa teh-
ty oikeusvoimainen ratkaisu; taikka 

4) rekisteriyksiköiden keskinäistä sijaintia 
siltä osin kuin sijainti on toimituksessa mää-
ritetty. 

Muutoin on tässä pykälässä tarkoitettuun 
vahingon korvaamiseen sovellettava, mitä 
vahingonkorvauslaissa on säädetty.  

 
 

14 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kiinteistörekisterin pitäjän päätös, joka 
koskee rekisteriyksikön nimen tai kiinteistön 
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laadun muuttamista, voidaan merkitä kiin-
teistörekisteriin ennen valitusajan päättymis-
tä, jos päätös on tehty hakemuksen mukaises-
ti tai kiinteistön omistaja antaa siihen suos-
tumuksensa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
200 . 

Vahingonkorvausvastuuseen, joka perustuu 
ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun 
toimitukseen, sovelletaan 11 §:ää sellaisena 
kuin se on tämän lain tullessa voimaan. 

————— 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

2. 

Laki 

kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 10 § sellai-

sena kuin se on osaksi laissa 244/1994, 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti sekä 9 ja 11 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 448/2000, 3 §:n 2 momentti laissa 

876/1996 ja 9 § osaksi mainitussa laissa 244/1994, ja 
lisätään 14 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 323/1999,  uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötieto-
järjestelmää.  

 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötie-
tojärjestelmää. Kiinteistörekisteriin merkit-
täväksi säädetty tieto katsotaan kiinteis-
törekisteriin merkityksi silloin, kun tieto on 
tallennettu kiinteistötietojärjestelmään. 

  
3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maanmittaustoimisto päättää kunnan ha-

kemuksesta tai omasta aloitteestaan 
kyläjaotuksen ja rekisterikylän nimen muut-
tamisesta, sekä rekisteriyksikön omistajan 
hakemuksesta rekisteriyksikön nimen muut-
tamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
Kiinteistörekisteri on julkinen. Jokaisella 

on oikeus kiinteistörekisterin pitäjän luona 
saada luettavakseen kiinteistörekisterissä 
olevat tiedot ja itse niitä jäljentää.  

Maanmittaustoimiston ja kiinteistörekiste-
rin pitäjänä toimivan kiinteistöinsinöörin on 
pyydettäessä annettava kiinteistörekisteristä 
otteita.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Maanmittaustoimisto päättää kunnan ha-

kemuksesta tai omasta aloitteestaan 
kyläjaotuksen ja rekisterikylän nimen muut-
tamisesta. Kiinteistörekisterin pitäjä päät-
tää rekisteriyksikön omistajan hakemukses-
ta rekisteriyksikön nimen muuttamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
Kiinteistörekisteritietojen julkisuuteen so-

velletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) ja niitä 
koskevasta tietopalvelusta on voimassa mitä 
kiinteistötietojärjestelmästä  ja siitä   tuotet-
tavasta  tietopalvelusta  annetussa   laissa   
(    /    ) säädetään. 
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Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen 
viranomaisten oikeudesta antaa otteita kiin-
teistörekisteristä säädetään asetuksella 
 

 
 
 
 

10 § 
Viranomaisella on oikeus saada tarvitse-

miaan kiinteistörekisteritietoja.  
Muille kuin viranomaisille kiinteistörekis-

terin pitäjä voi sopivalla tavalla antaa kiin-
teistörekisteritietoja. 

10 § 
(kumotaan) 
 

  
11 § 

Sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/74) on säädetty julkisyhteisön korva-
usvastuusta, on valtion tai, jos rekisteriä pi-
tää kiinteistöinsinööri, asianomaisen kunnan 
korvattava virheellisestä kiinteistörekisteri-
tiedosta aiheutunut vahinko, vaikkei vahin-
gonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettua 
virhettä tai laiminlyöntiä olisikaan olemas-
sa, jos tieto perustuu toimitukseen, joka on 
lopetettu tämän lain voimaantulon jälkeen. 
Edellytyksenä vahingon korvaamiselle on 
kuitenkin, ettei vahinko ole vähäinen ja ettei 
vahinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi 
pitänyt tietää merkinnän virheellisyydestä.  

 
 
 
Valtio tai kunta on 1 momentin mukaan 

korvausvelvollinen kuitenkin vain, jos vir-
heellinen rekisteritieto koskee:  

1) tilan osalukua ja manttaalia;  
2) tontin, yleisen alueen, lohkomisessa 

määräalasta muodostetun tilan tai jaossa 
muodostetun tilan pinta-alaa taikka toimi-
tuksen kohteena olleen sellaisen rekisteriyk-
sikön pinta-alaa, jonka alue on toimitukses-
sa uudelleen mitattu;  

3) toimituksessa perustettua, siirrettyä tai 
poistettua rasitetta tai muuta vastaavaa käyt-
töoikeutta; taikka  

 
 
4) tilan osuutta yhteiseen alueeseen tai 

etuuteen, jos osuudesta tai etuudesta on 
toimituksessa tehty oikeusvoimainen ratkai-
su.  
 
 
 
 

11 § 
Sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslain 

(412/1974) 3 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään 
julkisyhteisön korvausvastuusta, on valtion 
tai, jos rekisteriä pitää kiinteistöinsinööri, 
asianomaisen kunnan korvattava virheelli-
sestä kiinteistörekisteritiedosta aiheutunut 
vahinko, vaikkei viimeksi mainitussa pykä-
lässä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä 
olisikaan, jos tieto perustuu tämän lain 
voimaantulon jälkeen lopetettuun toimituk-
seen tai sellaiseen kiinteis-
törekisteriviranomaisen päätökseen, joka 
on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen. 
Edellytyksenä vahingon korvaamiselle on 
kuitenkin,  ettei vahinko ole  vähäinen ja et-
tei vahinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen 
olisi pitänyt tietää tiedon virheellisyydestä. 

Valtio tai kunta on 1 momentin mukaan 
korvausvelvollinen kuitenkin vain, jos vir-
heellinen rekisteritieto koskee: 
 

1) sellaisen rekisteriyksikön pinta-alaa, 
jonka alue on toimituksessa tai muussa yh-
teydessä uudelleen mitattu; 

 
 
 
2) toimituksessa perustettua, siirrettyä tai 

poistettua rasitetta tai muuta vastaavaa 
käyttöoikeutta, lukuun ottamatta rasitteen 
tai käyttöoikeuden sijaintitietoa; 

 
3) kiinteistön osuutta yhteiseen alueeseen 

tai yhteiseen erityiseen etuuteen tai kiinteis-
tölle kuuluvaa yksityistä erityistä etuutta, 
jos osuudesta tai etuudesta on toimituksessa 
tehty oikeusvoimainen ratkaisu; taikka 

4) rekisteriyksiköiden keskinäistä sijaintia 
siltä osin kuin sijainti on toimituksessa 
määritetty. 
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Muutoin on tässä pykälässä tarkoitettuun 
vahingon korvaamiseen sovellettava, mitä 
vahingonkorvauslaissa on säädetty. 
 

Muutoin on tässä pykälässä tarkoitettuun 
vahingon korvaamiseen sovellettava, mitä 
vahingonkorvauslaissa on säädetty. 

 
 14 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinteistörekisterin pitäjän päätös, joka 

koskee rekisteriyksikön nimen tai kiinteistön 
laadun muuttamista, voidaan merkitä kiin-
teistörekisteriin ennen valitusajan päätty-
mistä, jos päätös on tehty hakemuksen mu-
kaisesti tai kiinteistön omistaja antaa siihen 
suostumuksensa. 

——— 
 Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 200 . 
Vahingonkorvausvastuuseen, joka perus-

tuu ennen tämän lain voimaantuloa lopetet-
tuun toimitukseen, sovelletaan 11 §:ää sel-
laisena kuin se on tämän lain tullessa voi-
maan. 

——— 
 
 


