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Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) 2—4, 11 ja 14 § seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:
1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja ti-

lusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä kos-
kevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaa-
misasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekis-
terin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä ja
maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valta-
kunnallisen maastotietojärjestelmän pitämi-
sestä, edistää tarkoituksenmukaista kartoi-
tusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, jul-
kaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa
muita tietoja;

4) tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan viras-
toille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoi-
taville tahoille;

5) seurata alansa kehitystä ja osallistua
kansainväliseen yhteistyöhön;

6) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorit-
taa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään
tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen
suoritettaviksi.

Lisäksi Maanmittauslaitos:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geode-

sian, paikannuksen, navigoinnin, geoinforma-

tiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fo-
togrammetrian, laserkeilauksen sekä kauko-
kartoituksen aloilla;

2) huolehtii geodeettisesta, fotogrammetri-
sesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta
paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset
perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fo-
togrammetristen mittausten mittanormaaleja
sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden
kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilee geodesian, paikka-
tietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoi-
tuksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää
näiden käyttöönottoa;

5) tukee paikkatietoinfrastruktuurin ylläpi-
tämistä ja kehittämistä;

6) julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista
ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa
toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja tuottaa toi-
mialakohtaisia tietohallinnon palveluja myös
muille kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetuille tahoille. Lisäksi se voi huolehtia
kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perus-
teella kunnan kiinteistöinsinöörille sääde-
tyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Maanmittauslaitoksella on oikeus ottaa
vastaan lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä
tutkimuksia varten.
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3 §

Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto,
jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia yksiköitä ovat:
1) tuotantotoimintayksikkö;
2) yleishallintoyksikkö;
3) tietotekniikkapalvelukeskus;
4) paikkatietokeskus.
Yksiköiden toimialueena on koko maa.
Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä sää-

detään maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 §

Yksiköiden tehtävät

Maanmittauslaitokselle säädetyt tehtävät
hoidetaan seuraavasti:

1) 2 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-
tetut tehtävät hoitaa tuotantotoimintayksikkö;

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävät
hoitaa paikkatietokeskus;

3) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut
tehtävät hoitaa tietotekniikkapalvelukeskus.

Yleishallintoyksikkö huolehtii Maanmitta-
uslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta
ja henkilöstöhallinnosta.

Kukin yksikkö huolehtii 2 §:n 1 momentin
5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä
omalla tehtäväalallaan.

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön
tehtävistä, arvonimistä, virkojen kelpoisuus-
vaatimuksista ja virkojen täyttämisestä. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin yksiköiden organisaatiosta ja tehtä-
vistä.

14 §

Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmaku-
vista, julkaisuista, muista vastaavista suorit-
teista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä,
joita koskevista maksuista ei ole erikseen
säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä pe-
ritään maksu siten kuin valtion maksuperus-
telaissa (150/1992) säädetään.

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista,
maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkai-
suista ja muista vastaavista suoritteista perit-
tävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan
aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannuk-
set osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huo-
mioon taikka maksu jättää kokonaan peri-
mättä.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen suoritteet
ovat asiakkaille maksullisia. Maksujen on ka-
tettava suoritteiden tuottamisesta keskukselle
aiheutuvat kokonaiskustannukset. Keskus so-
pii tuottamistaan palveluista ja suoritteiden
maksujen suuruudesta asiakkaiden kanssa
tehtävissä palvelusopimuksissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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