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Kirsi Mäkinen

Maanmittauslaitos 
muutti hinnoitteluaan

AINEISTOT EDULLISEMMIN OPPILAITOKSILLE 
JA VIRANOMAISILLE

Maanmittauslaitos 

 muutti hinnoitteluaan 

vuoden vaihteessa. 

 Viranomaiset ja oppi-

laitokset saavat nyt 

Maanmittaus laitoksen 

paikkatietoaineistot 

käyttöönsä pelkillä 

 toimituskuluilla.

UUSI HINNOITTELU koskee viran-
omaistoimintaa sekä tutkimus- ja opetus-
käyttöä. Näihin tarkoituksiin aineistot 
luovutetaan ilman käyttöoikeus- tai jul-
kaisulupamaksua. Aineistojen käyttäjältä 
veloitetaan ainoastaan ns. irrotuskustan-
nukset eli kulut, jotka aiheutuvat aineiston 
irrottamisesta/kopioinnista tietokannasta, 
toimittamisesta, toimitusmediasta sekä 
käyttöoikeusluvan kirjoittamisesta.

Maastotietokanta ja ilmakuvat 
hinnoittelun piirissä

Uuden hinnoittelun piiriin kuuluvat 
kaikki Maanmittauslaitoksen paikkatieto-
aineistot, joiden hinnoittelusta ei säädetä 
toisaalla. Tällaisia aineistoja ovat digitaa-
liset kartta-aineistot kuten Maastotieto-
kanta, kiinteistöjen kauppahintarekisteri 

sekä sellaiset digitaaliset ilmakuvat, joita 
ei ole tuotettu asiakastilauksena.

Kiinteistörekisterin sekä kiinteistöre-
kisterikartan hinnoittelua uusi käytäntö ei 
koske. Samoin Euroopan maanmittauslai-
tosten yhteistyönä tuottamat aineistot ovat 
uuden hinnoittelun ulkopuolella, vaikka 
niissä onkin mukana myös Maanmittaus-
laitoksen aineistoa.

Viranomaisten lisäksi myös 

 oppilaitokset saavat paikkatiedot 

käyttöönsä aiempaa edullisemmin.

 Hinnoittelun 
 muutos on jo 
nyt  lisännyt 
 aineistojen 
 kysyntää.
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Aineistot saa vain 
viranomaistoimintaan

Maanmittauslaitoksen aineistoja luovute-
taan viranomaiselle vain kyseisen organi-
saation viranomaistehtävien hoitamiseen. 
Viranomaistehtävät on määritelty laeissa 
ja asetuksissa.

Aineistot on tarkoitettu vain organi-
saation sisäiseen käyttöön eikä aineistoja 
saa luovuttaa edelleen. Aineiston voi 
kuitenkin luovuttaa alihankkijalle käyt-
töoikeusluvan mukaista käyttöä varten, 
esimerkiksi konsultille kaavan tekoa var-
ten. Samoin irrotuskustannushinnoittelua 
voidaan noudattaa, kun viranomainen tai 
oppilaitos tilaa konsultilta aineiston rää-
tälöintiä tai jatkojalostusta viranomais- tai 
oppilaitoskäyttöön liittyen.

Aineistoja voi käyttää myös viran-
omaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. 
Nettijulkaisun osalta luvat ratkaistaan 
tapauskohtaisesti.

Jos viranomaisella on muita kuin vi-
ranomaistehtäviä, velotaan niihin tarkoi-
tuksiin hankituista aineistoista normaalit, 
voimassa olevan hinnaston mukaiset 
käyttöoikeuslupamaksut.

Uusi  hinnoittelu 
ei koske 
 kaupallista 
 toimintaa.

Paikkatiedoista on hyötyä myös päätöksenteon tukena. Vuoden vaihteesta 

lähtien on Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja saanut viranomaistoi-

mintaan pelkillä toimituskuluilla.
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Koskee myös tutkimus- ja 
opetuskäyttöä

Aineistoja saa irrotuskustannushintaan 
myös opetuskäyttöön ja siihen liittyvään 
ei-kaupalliseen tutkimustoimintaan.

Uusi hinnoittelu ei koske kaupallista 
toimintaa. Siksi aineistoja ei saa liittää 
eikä niistä johdettuja tuloksia saa käyttää 
osana oppilaitoksen mahdollisesti teke-
miä maksullisia tilaustöitä, vaikka tilaus-
työ tehtäisiinkin osana opetustoimintaa.

Kaupallisiin tutkimuksiin hankittavis-
ta aineistoista velotaan käyttöoikeusmak-
sut normaalin hinnoittelun mukaan.

Käytännöt muovautuvat 
vähitellen

Vaikka hinnoittelusta on pyritty teke-
mään mahdollisimman yksiselitteinen, 
tulkinnanvaraa jää aina. Niinpä hin-
noittelukysymykset ratkaistaankin ja 
käyttöluvat kirjoitetaan – ainakin aluk-
si – keskitetysti Maanmittauslaitoksen 
myyntipalveluissa.

– Erityisen haastavaksi on osoittautunut 
tutkimuskäyttöön luovutettavan aineiston 
hinnoittelu. Yliopistojen, korkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeissa 
on mukana yhä useammin myös yrityksiä. 
Tutkimuskäytössä olemme pitäneet tiu-
kasti kiinni nollatoleranssista. Jos hanke 
saa ulkopuolista rahoitusta, sovelletaan 
siihen kaupallisen käytön hinnoittelua. 
Tämä on ongelmallista. Siksi etsimme par-
haillaan asiaan toisenlaista näkökulmaa 
ja otamme miellämme vastaa ehdotuksia 
tasapuolisesta ja yksinkertaisesta ratkai-
susta, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Kari-

Kirjoittaja työskentelee Maanmit-
tauslaitoksen myyntipalveluissa 
ja on Positio-lehden päätoimit-
taja, sähköposti kirsi.makinen

 maanmittauslaitos.fi .

VIRANOMAISHINNOITTELU 
PÄHKINÄNKUORESSA

•  Irrotuskustannuksilla aineistoja 
luovutetaan vain viranomais- ja 
oppilaitoskäyttöön.

•   Viranomaiskäytöllä tarkoitetaan 
organisaatiolle laissa tai asetuk-
sessa annettua tehtävää.

•   Uusi hinnoittelu ei koske 
 kaupallista toimintaa missään 
 muodossa.

•   Hinnoittelu koskee Maastotie-
tokantaa ja muita digitaalisia 
kartta-aineistoja, kiinteistöjen 
kauppahintarekisteriä sekä 
ilmakuvia (ei kuitenkaan asiakas-
tilauksena tehtyjä).

•   Hinnoittelu ei kuitenkaan koske 
kiinteistörekisteriä ja -karttaa.

•   Aineistoja toimittavat maan-
mittaustoimistot, myyntipalve-
lut sekä Maanmittauslaitoksen 
 jälleenmyyjät.

•   Aineiston käyttöluvan kirjoittaa 
Maanmittauslaitos. Tulkintatilan-
teet ratkaisee Maanmittauslaitok-
sen myyntipalvelut.

LISÄTIETOJA: 
Maanmittauslaitoksen myynti-
palvelut sekä 
www.maanmittauslaitos.fi .

Pekka Karlsson Maanmittauslaitoksen 
myyntipalveluista.

Syy tiukkaan linjaan on perusteltu: 
markkinatilanteeseen ei aiheutua min-
käänlaista häiriötä viranomaishinnoitte-
lun takia.

Myös kuntien opas- ja osoitekartat ovat 
aiheuttaneet pohdintaa. Kartan tuotantoon 
aineiston saa viranomaishintaan vain, jos 
kartan tuottaja ei saa siitä minkäänlaisia 
myynti- tai mainostuloja tai muuta ulko-
puolista rahoitusta.

Hinnoittelun muuttuminen on jo nyt 
lisännyt aineistojen kysyntää, mikä oli 
tavoitekin. Mitä laajemmin aineistot ovat 
käytössä sitä suuremmat ovat siitä saadut 
hyödyt.


