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Maa- ja metsätalousministeriö   Muistio 
Luonnonvaraosasto 
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen  Luonnos 15.11.2019 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvonta-
mittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021 
 

1. Yleistä 
 
Puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013), jäljempänä mittauslaki, 52 §:n 1 momentin mu-
kaan virallisen mittauksen ja valvontamittauksen toimittamisesta sekä mittauslautakunnan käsitte-
lystä peritään maksu noudattaen valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 ja 3 momenttia, jollei 
jäljempänä toisin säädetä. Mittauslain 52 §:n 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoitettujen maksujen suuruudesta, maksamisesta ja maksui-
hin liittyvistä menettelyistä.  
 
Virallisesta mittauksesta sekä puutavaran mittauslautakunnan käsittelystä peritään kaikissa tapauk-
sissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen maksu. Valvontamittauksista maksu peri-
tään mittauslain 53 §:n mukaisesti uuden mittauspaikan käynnistymisen yhteydessä, tehdasmittaa-
jan pyytäessä valvontamittausta tai mikäli virallinen mittaaja joutuu tekemään uuden valvonta-
mittauksen tehdasmittaajasta johtuvasta syystä. Viranomaisen omasta aloitteesta tekemistä valvon-
tamittauksista ei peritä maksua.  
 
Virallisia mittauksia on ollut hyvin harvoin. Vuonna 2018 perittiin maksu virallisesta mittauksesta 
3 kertaa ja kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä yhden kerran. Myös maksullisia valvonta-
mittauksia toteutetaan harvoin. Vuonna 2018 valvontamittauksen maksu perittiin kerran ja vuonna 
2019 syyskuun loppuun mennessä myös kerran. Vuonna 2018 tehdasmittaukseen liittyviä muita, 
maksuttomia valvontamittauksia tehtiin yhteensä 77 kappaletta ja kuluvan vuoden tammikuun ja 
syyskuun lopun välisenä aikana yhteensä 46 kappaletta. 
 
Puutavaran mittaukseen liittyvistä maksuista on voimassa maa- ja metsätalousministeriön asetus 
(1014/2017). Asetuksen voimassaoloaika on 1.1.2018–31.12.2019. 
 

2. Maksun suuruuden määrääminen 
 
Virallinen mittaus 
 
Keskimäärin yhteen viralliseen mittaukseen kaikkine toimenpiteineen voidaan arvioida käytettävän 
noin viisi toimituspäivää, joista yksi on matkapäivä. Koska virallinen mittaus kaikkine toimenpitei-
neen on Luonnonvarakeskukseen sijoitettu viranomaisen erillistoiminto, niin kustannusvastaavuu-
den seurannassa käytetään erilliskustannuksia. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan yksittäi-
sestä virallisesta mittauksesta aiheutui vuonna 2019 erilliskustannuksia 2651 euroa. Kun tälle laske-
taan kustannusvastaavuus, saadaan kustannusvastaavuusprosentiksi 19 %.  
 
Mittauslain säätämisen yhteydessä oli tavoitteena yksityisen metsänomistajan oikeudellista asemaa 
turvaavan heikomman osapuolen suojan säilyttäminen. Tämä pyrittiin ottamaan huomioon myös 
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virallisesta mittauksesta perittävien maksujen määrittämisessä. Kohtuullinen maksu on tässä yhtey-
dessä olennainen, koska maksun suuruus ei saisi muodostua kohtuuttomaksi mitattavan puutavara-
erän arvoon verrattuna. Maksun suuruutta määritettäessä tulisi ottaa huomioon myös se, että mit-
tausosapuolilla tulisi olla taloudelliseen asemaan ja tietotasoon katsomatta mahdollisuus mit-
tauserimielisyyden käsittelyyn kohtuullisin kustannuksin. Kun lisäksi otetaan huomioon nykyinen 
vähäinen vuosittainen haettujen virallisten mittausten määrä – vuonna 2017 1 kpl, vuonna 2018 
3 kpl ja kuluvan vuoden syyskuun lopun 3 kpl – voidaan arvioida, että nykyinen maksun taso ei ole 
johtanut väärinkäytöksiin, vaan virallisten mittausten määrä on säilynyt vähäisenä.  
 
Vuoden 2019 virallisen mittaajan ratkaisuista vain yksi oli maksullinen ja sen perusteella on lasket-
tu edellä selvitetyt kustannukset. Kahdesta muusta virallisen mittaajan päätöksestä ei ole peritty 
maksua, koska virallinen mittaus ei edennyt päätökseen asti. Toisessa eivät täyttyneet edellytykset 
virallisen mittauksen suorittamiseen ja toisessa virallista mittausta ei voitu toimittaa, koska hake-
muksen tehnyt mittausosapuoli ei toimittanut mittauslaissa vaadittavia asiakirjoja erillisen pyyn-
nönkään jälkeen. 
 
Virallisen mittaajan päätös, josta maksu perittiin, sisälsi erityisiä tulkintaongelmia mittauslain so-
veltamisalasta. Lisäksi tapauksen ratkaiseminen on edellyttänyt maastokatselmuksen toteuttamista, 
mikä vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Näin ollen tapaus on ollut poikkeuksellisen työteliäs ja 
aikaa viepä ja siksi kustannuksiltaan epätavallinen. Kun tälle tapaukselle lasketaan kustannusvas-
taavuusprosentti, saadaan edellä selvitetty 19 % erilliskustannusten perusteella. Voimassa olevan 
asetuksen taustalaskelmissa edustavan tapauksen kustannusvastaavuus oli 24 % erilliskustannusten 
perusteella laskettuna. 
 
Mittauslain esitöissä on kohtuulliseksi arvioitu noin 30 %:n osuutta kokonaiskustannuksista. Mak-
sun määrittäminen maksuperustelain 6 §:n 2 momentin mukaan kiinteäksi on tarpeen eri puolilla 
Suomea olevien metsänomistajien saattamiseksi maksujen suhteen tasa-arvoiseen asemaan. 
 
Edellä selvitetyn virallisen mittauksen taustalla olevan tapauksen poikkeuksellisuuden vuoksi ja 
ottaen huomioon mittauslain esityöt, virallisen mittauksen luonne ja virallisten mittausten pienenä 
säilynyt määrä ja sitä kautta niiden kustannusvaikutteisuuden vähäisyyden, maksun korotusta ei 
katsota aiheelliseksi. Suoritteen eli virallisen mittauksen maksu esitetään maksuperustelain 6 §:n 2 
ja 3 momentin perusteella pysytettäväksi edelleen nykyisen asetuksen 500 eurossa. Maksua korotet-
tiin viimeksi 100 euroa vuonna 2015 ajanjaksolle 2016–2017. 
 
Valvontamittaus 
 
Valvontamittausten erilaisuuksien vuoksi myös niistä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat. Keski-
määrin valvontamittaus vie noin 2,5 toimituspäivää, joista noin puolet kuluu aineiston keruuseen. 
Koska maksullinen valvontamittaus kaikkine toimenpiteineen on Luonnonvarakeskukseen sijoitettu 
viranomaisen erillistoiminto, niin kustannusvastaavuuden seurannassa käytetään erilliskustannuksia. 
Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan yksittäisestä valvontamittauksesta aiheutui vuonna 
2019 erilliskustannuksia 1198 euroa. Kun lasketaan kustannusvastaavuus nykyisen maksun 860 
euron mukaan, saadaan kustannusvastaavuusprosentiksi 71,8 %. Voimassa olevan asetuksen tausta-
laskelmissa edustavan tapauksen kustannusvastaavuus oli 72 % erilliskustannuksista. Valvonta-
mittauksia on hyvin vähän, vuonna 2017 ei yhtään ja vuosina 2018–2019 (jälkimmäinen syyskuun 
loppuun) vain yksi kumpanakin vuonna. 
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Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät jaettiin osaprojekteihin vuoden 2018 alusta lähtien (Puu-
tavaran tehdasmittauksen valvonta, Puutavaran virallinen mittaus, Luonnonvarakeskuksen mää-
räykset puutavaran mittaamisesta, Puutavaran mittauksen muut tehtävät). Kuhunkin osaprojektiin 
kohdennetaan erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi Puutavaran tehdasmittauksen valvonta –osaprojektille 
kohdennetaan paitsi varsinaiset valvontamittaukset tehdasmittauspaikoilla, myös muu valvontaan 
kiinteästi liittyvä toiminta. Esimerkkinä virallisen mittaajan ja tehdasmittausta tekevien yhtiöiden 
vastuuhenkilöiden tapaamisissa voidaan informoida, kertoa linjauksista ja käydä läpi eri mittausta-
poihin liittyviä asioita konsernitasolla. Näissä tapaamisissa ei tehdä varsinaista valvontamittausta, 
mutta aiheutuneet kustannukset kohdentuvat Puutavaran tehdasmittauksen valvonta –osaprojektille. 
Kuten edellä on selvitetty, mittauslain 53 §:n mukaan vain osa valvontamittauksista ovat maksulli-
sia, ja tästä johtuen muistion liitteenä olevan taulukon tehdasmittausten valvontamittausten kustan-
nusvastaavuusprosentti on vaikeasti määritettävissä. 
 
Teollisuuden mittakaavassa toimittaessa ei ole tarvetta heikomman osapuolen suojaan tai vähäar-
voisten puutavaraerien perusteella kustannusten kohtuullistamiseen. Eri puolilla Suomea toimivien 
tehdasmittaajien tasavertaisen kohtelun vuoksi valvontamittausmaksu määrättäisiin kuitenkin edel-
leen kiinteähintaiseksi maksuperustelain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. Jotta kustannusvastaavuutta 
saataisiin kohtuullisesti nostettua lähemmäs 100 %:n kustannusvastaavuutta, esitetään, että valvon-
tamittausmaksua korotettaisiin nykyisestä 860 eurosta 1000 euroon. Tällöin valvontamittausten kus-
tannusvastaavuus olisi 83,5 %. Maksua korotettiin viimeksi 80 euroa vuonna 2017. 
 
Mittauslautakunta 
 
Puutavaran mittauslautakunnan käsittelystä perittävän maksun määrittelyssä noudatetaan oikeuden-
käyntimaksujen määräytymistapaa, jotka on myös määritetty omakustannusarvoa alemmiksi tuo-
mioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla. Tuomioistuinmaksuja on huomattavasti alennettu tuomio-
istuinkäsittelyn omakustannusarvoon nähden. 
 
Koska mittauslautakunnan päätöksestä perittävä maksu ei saisi muodostua tosiasialliseksi esteeksi 
kenellekään mittausosapuolelle, määritettäisiin mittauslautakunnan käsittelystä perittävä maksu 
kohtuulliseksi. Tarkoituksenmukainen hinta mittauslautakunnan käsittelystä olisi edelleen kaksi 
kertaa virallisen mittauksen toimitusmaksu, eli 1000 euroa. Vastaavan tasoisen hintakynnyksen säi-
lyttäminen ehdotettavassa asetuksessa on tarkoituksenmukaista kevyin perustein tehtävien valitus-
ten karsimiseksi ja lautakunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
 
Mittauslain voimassaolon aikana mittauslautakunnassa on sen toimikaudella 2013–2017 käsitelty 
yksi tapaus. Tästä aiheutuneiden palkkioiden, sivukulujen, matka- ja majoittumiskustannusten ja 
muiden kulujen yhteismäärä oli 2972,71 euroa. Kun vuonna 2015 maksu oli käsittelyn aikana 800 
euroa, kustannusvastaavuudeksi muodostui 27 %. 
 
Nykyisen mittauslautakunnan (toimikausi 1.11.2017-31.10.2021) toimikaudella on vuonna 2019 
siirretty yksi tapaus mittauslautakunnan käsiteltäväksi. Aiheutuneita kuluja (palkkiot, sivukulut, 
matka- ja majoittumiskustannukset ja muut kulut) oli syyskuun loppuun mennessä kirjautunut 
Luonnonvarakeskuksen kirjanpitoon 2615,59 euroa. Kustannusvastaavuudeksi muodostuisi näin 
ollen 38 % nykyisellä 1000 euron maksulla. 
 
Mittauslautakunnan käsittelystä perittävä maksu esitetään säädettäväksi nykyisensuuruiseksi 
(1000 euroa) muutoksen hakijasta riippumatta. 
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3. Muut ministeriön asetuksen säännökset 

 
Mittauslain perusteella asetukseen sisällytettäisiin maksun suuruuden lisäksi säännökset, miten vi-
rallisen mittaajan ja mittauslautakunnan on ohjeistettava asianosaista maksun maksamisessa, ja mitä 
asiakirjoja edellä mainittujen tahojen on toimitettava. 
 
Maksujen maksaminen 
 
Asianosaisten maksettavaksi määrätty maksu virallisesta mittauksesta, tehdasmittaajan maksetta-
vaksi määrätty maksu valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävä maksu 
maksetaan Luonnonvarakeskukselle. Maksujen maksamiseen ei esitetä muutoksia nykyiseen verrat-
taessa.  
 
Maksuihin liittyvä menettely 
 
Asianosaisille on annettava tarvittavat tiedot maksun maksamiseksi. Tiedot antavat virallinen mit-
taaja ja mittauslautakunta. Asianosaisten maksettavaksi määrättyä maksua koskevan päätöksen tul-
tua lainvoimaiseksi maksusta lopullisesti päättäneen viranomaisen olisi toimitettava Luonnonvara-
keskukselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä. Jäljennöstä voidaan 
käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä. Lisäksi on ilmoitettava, milloin maksua koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi. 
 
Tehdasmittaajan maksettavaksi määrätyn maksun eräännyttyä viranomaisen on toimitettava Luon-
nonvarakeskukselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä. Jäljennöstä 
voidaan käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä. 
 
Esityksessä ei esitetä muutoksia nykyisiin menettelyihin. 
 
 

4. Taloudelliset vaikutukset 
 
Maksuasetuksen esitetyt muutokset eivät aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia nykyiseen 
verrattaessa.  
 
Aikaisemmin tavoitteena on ollut valvontamittauksen tekeminen kerran vuodessa jokaisella mit-
tauspaikalla, jolla tehdasmittausta käytetään luovutus-, työ- tai urakointimittaukseen. Kustannus-
säästöistä johtuen valvontamittausten kiertoa on jouduttu pidentämään ja nyttemmin valvonta-
mittauksia kohdistetaan tarkoituksenmukaisesti kattavan valvonnan ja esille tulleen tarpeen mukaan. 
Käytännöksi on muotoutunut valvontamittauksen tekeminen mittauspaikalla noin 1,5 vuoden vä-
lein. 
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Seuraavassa on esitetty virallisista mittaajista (2 hlöä) aiheutuneet euromääräiset kustannukset 
Luonnonvarakeskukselle vuonna 2018. Kustannukset kohdistuvat aikaan, jolloin he ovat hoitaneet 
virallisen mittaajan tehtäviin kuuluvia asioita. 

Virallisista mittaajista aiheutuneet euromääräiset kus-
tannukset Luonnonvarakeskukselle 2018  
 

 
  Menolaji/LKP-tili Euroa 
Henkilöstömenot 

 41000100 Virkasuhteisten varsinaiset palkat 43 132 
41100000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 371 
41120000 Eläkemaksut 6 979 
41140000 Tapaturmamaksut 286 
Palkalliset poissaolot ja lomapalkat (laskennallinen osuus 30,68 % 
virkasuhteisten varsinaisista palkoista) 13 233 
Henkilöstömenot yhteensä 64 001 

Muut menot 
 40010000 Toimistotarvikkeet 30 

40060000 Poltto- ja voiteluaineet 2 287 
40090000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 
45000100 Päivärahat kotimaa 3 546 
45020001 Matkustuspalvelut 2 894 
42030000 Kuljetusvälineiden vuokrat 11 377 
43220100 Posti 7 
43900000 Ravitsemispalvelut 55 
Muut menot yhteensä 20 242 

Välittömät menot yhteensä 84 243 

  Yleiskustannus (88 % Henkilöstömenoista) 56 321 

  Kokonaiskustannukset yhteensä 140 564 

  
   

5. Lausunnot 
 
Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot Ahvenanmaan maakuntahallitukselta, valtiovarainministe-
riöltä, Metsähallitukselta, Luonnonvarakeskukselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), 
Bioenergia ry:ltä, Energiateollisuus ry:ltä, Koneyrittäjien liitto ry:ltä, Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry:ltä, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:ltä, Metsäteollisuus ry:ltä, Puuliitolta, Sa-
hayrittäjät ry:ltä, Sahateollisuus ry:ltä ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:ltä.  
 
Esityksestä antoivat kirjallisen lausunnon…Lausuntopyyntöön vastanneista tahoista …. 
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6. Laintarkastus 
 
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainsäädännön kehittäminen ja tarkastus –
yksikössä. Voimassa oleva maksuasetus on tarkastettu vuonna 2017. Ehdotettuun maksuasetukseen 
tulee yksi numeerinen muutos. Johtuen substanssimuutosten puuttumisesta ja siitä, että ehdotettu 
säädösteksti on muilta osin aiemmin tarkastetun mukainen, asetusehdotusta ei ole toimitettu tarkas-
tukseen. 
 

7. Voimaantulo 
 
Asetus tulisi voimaan 1.1.2020 ja se olisi voimassa vuoden 2021 loppuun. 
 
 
Liite 
Puutavaran mittaukseen liittyvät kustannustiedot 
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Puutavaran mittaukseen liittyvät kustannustiedot 
Tehdasmittausten valvontamittaukset, euroa  

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 860 860 0
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot 1 000
Tuotot yhteensä 1 860 860 0

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 350 2 276 2 858
Henkilöstökustannukset 42 634 57 119 68 896
Vuokrat 7 047 11 377 10 369
Palvelujen ostot 1 226 62 572
Muut erilliskustannukset 4 028 6 188 6 704

Erilliskustannukset yhteensä 56 285 77 021 89 400

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 37 518 50 265 63 385

Kokonaiskustannukset yhteensä 93 803 127 286 152 784

KUSTANNUSVASTAAVUUS -91 943 -126 426 -152 784

KUSTANNUSVASTAAVUUSPROSENTTI 2 % 1 % 0 %

2019 
(30.9. asti)

2018 2017

 
 
Puutavaran mittaukseen liittyvät kustannustiedot 
Tehdasmittausten valvontamittaukset, yksittäinen toiminto keskimäärin, euroa 

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 860 860 0
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 860 860 0

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 29 31
Henkilöstökustannukset 907 732 757
Vuokrat 150 146 114
Palvelujen ostot 26 1 6
Muut erilliskustannukset 86 79 74

Erilliskustannukset yhteensä 1 198 987 982

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 798 644 697

Kokonaiskustannukset yhteensä 1 996 1 632 1 679

KUSTANNUSVASTAAVUUS -1 136 -772 -1 679

KUSTANNUSVASTAAVUUSPROSENTTI 43 % 53 % 0 %

2019 
(30.9. asti)

2018 2017
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Puutavaran mittaukseen liittyvät kustannustiedot 
Viralliset mittaukset, euroa 

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 500 1 500 500
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 500 1 500 500

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 104 88 39
Henkilöstökustannukset 4 958 6 882 2 026
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset 239 251 98

Erilliskustannukset yhteensä 5 301 7 222 2 163
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 4 363 6 056 1 864
Kokonaiskustannukset yhteensä 9 664 13 278 4 027

KUSTANNUSVASTAAVUUS -9 164 -11 778 -3 527
KUSTANNUSVASTAAVUUSPROSENTTI 5 % 11 % 12 %

2019 
(30.9. asti)

2018 2017

 
 
Puutavaran mittaukseen liittyvät kustannustiedot 
Viralliset mittaukset, yksittäinen toiminto keskimäärin, euroa 

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 500 500 500
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 500 500 500

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 29 39
Henkilöstökustannukset 2 479 2 294 2 026
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset 120 84 98

Erilliskustannukset yhteensä 2 651 2 407 2 163

Osuus yhteiskustannuksista

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 181 2 019 1 864
Kokonaiskustannukset yhteensä 4 832 4 426 4 027

KUSTANNUSVASTAAVUUS -4 332 -3 926 -3 527
KUSTANNUSVASTAAVUUSPROSENTTI 10 % 11 % 12 %

20172019 
(30.9. asti)

2018

 
 


