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Asia: 11.11.2011 päivätty lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi maanmittauslaitoksen maksuista
(2390/13/2011)

Esri Finland Oy (“Esri”) kiittää mahdollisuudesta esittää lausunto maa- ja
metsätalousministeriön luonnoksesta asetukseksi maanmittauslaitoksen
maksuista.

Esrin näkemyksen mukaan asetus pyrkii vastaamaan valtioneuvoston
periaatepäätöksen linjauksia, mutta Esri kiinnittää huomiota kahteen
asetusluonnoksen pykälään.

Tietoaineistoj en luovutusten maksuttomuus

Asetusluonnoksen 5 §:ssä on todettu, että maanmittauslaitos perii pykälässä
mainittujen aineiston luovuttamisesta maksun 4 §:n mukaisesti liiketaloudellisen
perustein. Asetusluonnoksen 5 b §:ssä on todettu, että samassa pykälässä
mainittujen aineistojen käyttöoikeudesta maksua ei peritä ja että aineiston
luovuttamisesta voidaan maksu jättää perimättä silloin kun luovutuksesta
aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset.

Esrin näkemyksen mukaan nämä säännökset voivat johtaa siihen, että
maamittauslaitos perii 5 b §:ssä mainittujen aineistojen luovuttamisesta
korkeitakin maksuja, koska 4 §:ssä ei ole millään tavoin rajoitettu tai linjattu sitä,
mitä liiketaloudellisilla perusteilla tarkoitetaan. Tällaisesta maksusta voi — ja
tosiasiassa muodostuukin — aineiston käyttöoikeusmaksu. Käyttäjän
näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, nimetäänkö maksu käyttöoikeusmaksuksi vai
luovutusmaksuksi, vaan ne tosiasiassa tarkoittavat samaa asiaa.

Edellä sanotusta johtuen voi jäädä toteutumatta valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukainen linjaus siitä, että tietoluovutukset olisivat
pääsääntöisesti maksuttomia käyttäjille. Esri ymmärtää, että aineiston
luovuttamisesta voi koitua kustannuksia maanmittauslaitokselle ja tällaiset
kustannukset tulee korvata. Esri kuitenkin pitäisi parempana ratkaisuna ja
valtioneuvoston periaatepäätöstä paremmin vastaavana sitä, että 5 b §:n mukaisen
aineiston luovutuksesta ei veloiteta liiketaloudellisin perustein, vaan joko
omakustanneperustein tai siten, että maksua ei peritä lainkaan, jos luovutuksen
kustannukset ovat vähäiset.
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Käyttöoikeus

Esri kiinnittää huomiota myös siihen, että käyttöoikeuden laajuutta ei
asetusluonnoksessa ole kuvattu. Esrin ymmärryksen mukaan valtioneuvoston
linjauksessa on tarkoitettu, että käyttöoikeuden puitteissa käyttäjällä on vapaa tai
rajoittamaton oikeus käyttää aineistoa hyväksi katsomallaan tavalla. Sen
estämiseksi, että luovutustilanteessa aineiston käyttöoikeudelle asetetaan rajoja,
Esri ehdottaa, että 5 b § kirjattaisiin siten, että aineistoa saa käyttää kaikkiin
laillisiin tarkoituksiin.
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