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Valtioneuvoston päätös

N:o 155

Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven kunnan
perustamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3—7
ja 9—11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia
koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta
2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Tohmajärven ja Värtsilän kunnat lakkau-
tetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet
käsittävä uusi Tohmajärven kunta.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja
hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Toh-
majärven kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin

vastaa sisäasiainministeriö.
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Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman

hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-

jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Soile Lahti
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Valtioneuvoston päätös

N:o 156

Loimaan kaupungin ja Loimaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3—7
ja 9—11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia
koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta
2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Loimaan kaupunki ja Loimaan kunta lak-
kautetaan ja tilalle perustetaan molempien
alueet käsittävä uusi Loimaan kunta, joka
ottaa käyttöönsä Loimaa -nimen ja kaupunki
-nimityksen.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja
hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Loi-
maan kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin

vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman

hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-

jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Soile Lahti
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N:o 157 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus  

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta 

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004 
————— 

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 
annetun lain (1123/1990) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 567/2000: 

1 § 

Soveltamisala 

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista pe-
ritään Ilmailulaitokselle tämän asetuksen 
mukaiset maksut. 

2 § 

Lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastuslen-
not

Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonnas-
ta peritään lentokelpoisuuden valvontamak-
suja, ensikatsastusmaksuja sekä kustannusten 
korvauksia siten kuin 3, 4 ja 6 §:ssä sääde-
tään. Tarkastuslennoista peritään maksuja ja 
kustannusten korvauksia siten kuin 5 ja 
6 §:ssä säädetään. 

3 § 

Lentokelpoisuuden valvonta 

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonnas-
ta peritään maksu kalenterivuodelta. Valvon-
tamaksun suuruus määräytyy ilma-aluksen 
suurimman sallitun lentoonlähtömassan mu-
kaan seuraavasti: 
Suurin sallittu lentoonlähtömassa     Maksu  
Enintään              500 kg .............................  27 €
     501 kg—        700 kg ..............................  37 €
     701 kg—        900 kg ..............................  56 €
     901 kg—     1 100 kg ..............................  75 €
  1 101 kg—     1 300 kg ............................  111 €
  1 301 kg—     1 500 kg ............................  130 €
  1 501 kg—     2 000 kg ............................  148 €
  2 001 kg—     3 000 kg ............................  241 €
  3 001 kg —    5 700 kg ............................  408 €

  5 701 kg—  10 000 kg..............................  603 €
10 001 kg—  20 000 kg...........................  1 010 €
yli 20 000 kg ..........................................  1 215 €

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
peritään 124 euroa jokaiselta alkavalta 
10 000 kilogrammalta, jolla suurin sallittu 
lentoonlähtömassa ylittää 30 000 kilogram-
maa. 

4 § 

Ensikatsastus 

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun lentokelpoisuu-
den valvontamaksun lisäksi ilma-aluksen en-
sikatsastuksesta peritään kertamaksu. Mak-
sun suuruus määräytyy 3 §:n mukaan. 

5 § 

Lentokoe ja tarkastuslento 

Ilmailulaitoksen tarkastuslentäjän vastaan-
ottamasta lentokokeesta tai tarkastuslennosta, 
joka on ilmailulupakirjan tai kelpuutuksen 
myöntämisen, voimassaolon jatkamisen tai 
uusimisen edellytyksenä, peritään maksu tar-
kastuskerralta seuraavasti: 
1)  ansio- ja liikennelentäjän lupakirjaan 
 ja kelpuutuksiin liittyvä lentokoe tai  
 tarkastuslento........................................  161 €
2) yksityislentäjän lupakirjaan ja  
 kelpuutuksiin liittyvä lentokoe  
 tai tarkastuslento ...................................  143 €

Milloin tarkastuslentäjä ottaa samalla tar-
kastuskerralla vastaan kahden tai useamman 
eri lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämi-
seen, voimassaolon jatkamiseen tai uusimi-
seen liittyvän suorituksen, peritään maksu  
tarkastuskerralta  puolitoistakertaisena. 
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Milloin tarkastuslentäjä on hylännyt lento-
kokeeseen tai tarkastuslentoon kuuluvan len-
tosuorituksen tai teoriaosan, hylätyn osasuo-
rituksen uusinnasta peritään puolet 1 momen-
tissa tarkoitetusta maksusta. 

6 § 

Eräiden kustannusten korvaaminen 

Ulkomailla tapahtuvasta katsastuksesta ja 
tarkastuslennosta peritään hakijalta Ilmailu-
laitokselle aiheutuneina kustannuksina kat-
sastajalle ja tarkastuslentäjälle maksetut mat-
kustamiskustannukset, päivärahat ja majoit-
tumiskorvaukset. 

Milloin kysymyksessä on uuden ilma-
alustyypin maahantuonti tai käyttöönotto, 
Ilmailulaitos perii katsastajan ja tarkastuslen-
täjän tyyppikoulutuksesta aiheutuneet kus-
tannukset. Tyyppikoulutuksesta aiheutuneita 
kustannuksia ovat katsastajien ja tarkastus-
lentäjien matkustamiskustannukset, päivära-
hat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuk-
sen antajan koulutuksesta mahdollisesti pe-
rimät erilliskorvaukset. 

7 § 

Lupakirjat ja kelpuutukset   

Ilmailulaitoksen myöntämästä lupakirjasta 
ja kelpuutuksesta peritään maksu seuraavasti: 
1) ansio- ja liikennelentäjän lupakirja 
 kelpuutuksineen.....................................  124 €
2) JAR-66:n tai Euroopan komission 
 asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen  
 III (osa 66) mukainen ilma-aluksen  
 huoltohenkilöstön lupakirja ...................  124 €
3) muu lupakirja tai lennontiedottajan  
 kelpoisuustodistus kelpuutuksineen ........  81 €
4) lääketieteellinen kelpoisuustodistus.........  41 €
5) usean ohjaajan ilma-aluksen tyyppikel- 
 puutuksen myöntäminen lupakirjan 
 myöntämisestä erillisenä toimenpiteenä  124 €
6) lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen 
 uudelleen kirjoittaminen tai uusiminen 
 sekä kelpuutusten myöntäminen ja mah- 
 dollisten muutosten merkitseminen lupa- 
  kirjaan tai kelpoisuustodistukseen niiden 
 uudelleen kirjoittamisesta tai uusimisesta 
 erillisenä toimenpiteenä ..........................  41 €

7) ilmailun rajoitetun radiopuhelimen- 
 hoitajan kelpuutuksen myöntäminen 
 muuten kuin lupakirjaan liittyvänä  
 kelpuutuksena ..........................................  41 €
8) ulkomaisen lupakirjan hyväksyminen 

(validation)................................................  41 €
Jos JAR-66:n mukaisen huoltohenkilöstön 

lupakirjan myöntämisen yhteydessä samalla 
jatketaan kansallisen huoltomekaanikon lu-
pakirjan voimassaoloa, edellä 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitetusta ensimmäisestä lupa-
kirjaa koskevasta ratkaisusta ei peritä eri 
maksua. 

8 § 

Koulutustoimintaa koskevat hyväksynnät ja 
luvat 

Ilmailulaitoksen myöntämästä koulutus-
toimintaa koskevasta hyväksynnästä tai lu-
vasta peritään maksu seuraavasti: 
1) JAR-FCL:n mukaisen lentokoulutus- 
 organisaation (FTO) hyväksyntä ........  1 766 €
2) JAR-FCL:n mukaisen tyyppikoulutus- 
 organisaation (TRTO) hyväksyntä......  1 413 €
3) JAR-FCL:n mukaisen yksittäisen 
 tyyppikelpuutuskurssin tai moni- 
 moottoristen lentokoneiden luok- 
 kakelpuutuskurssin hyväksyntä ..........  1 059 €
4) Euroopan komission asetuksen 
 (EY) N:o 2042/2003 liitteen IV 
 (osa 147) mukainen koulutusorgani- 
 saation toimilupa....................................  741 €
5) kansallisiin määräyksiin perustuva  
 koulutus huoltomekaanikoksi, lennon- 
 johtajaksi tai lennontiedottajaksi ...........  741 €
6) muu koulutuslupa.....................................  93 €

9 § 

Lentotoimintaa koskevat luvat 

Ilmailulaitoksen myöntämästä lentotoimin-
taa koskevasta luvasta peritään maksu seu-
raavasti: 
1) liikennelupa ilma-aluksilla, joiden  
 suurin sallittu lentoonlähtömassa ja/tai  
 matkustajapaikkojen lukumäärä on: 
a)  enintään 10 000 kg ja matkustaja-
 paikkojen lukumäärä enintään 19 ..........  279 €
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b) yli 10 000 kg tai matkustajapaik- 
 kojen lukumäärä vähintään 20...............  556 €
2) JAR-OPS -ansiolentolupa ansiolento- 
 yritykselle, jolla on käytössään 
 enintään 10 ilma-alusta: 
a)  yksimoottorisilla ilma-aluksilla ..........  1 113 €
b)  monimoottorisilla ilma-aluksilla,  
 joiden suurin sallittu lentoonlähtö- 
 massa on enintään 10 000 kg ja  
 matkustajapaikkojen lukumäärä 
 enintään 19 .........................................  3 709 €
c) monimoottorisilla ilma-aluksilla,  
 joiden suurin sallittu lentoonlähtö- 
 massa on yli 10 000 kg tai matkus- 
 tajapaikkojen lukumäärä vähintään 
 20........................................................  9 271 €
3)  muu ansiolentolupa 
a)  säännöllinen lentoliikenne ..................  4 079 €
b) muu ansiolentotoiminta moni- 
 moottorisilla ilma-aluksilla, joiden  
 suurin sallittu lentoonlähtömassa on:  
 enintään 5 700 kg ...............................  1 042 €
 yli 5 700 kg.........................................  2 967 €
c)  ansiolentotoiminta yksimoottori- 
 silla ilma-aluksilla, ilmalaivoilla ja  
 kuumailmapalloilla sekä ilma-alusten  
 vuokraustoiminta ...................................  645 €
4)  lupa erityistyölentoihin..........................  186 €

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
JAR-OPS:n mukaisen ansiolentoyrityksen 
käytössä on 11—50 ilma-alusta, peritään ky-
seisen kohdan mukainen maksu kaksinkertai-
sena, ja jos ansiolentoyrityksen käytössä on 
yli 50 ilma-alusta, peritään maksu nelinker-
taisena. 

10 § 

Huolto-, tuotanto- ja suunnittelutoimintaa 
koskevat luvat 

Ilmailulaitoksen myöntämästä huolto-, tuo-
tanto- ja suunnittelutoimintaa koskevasta lu-
vasta peritään maksu seuraavasti: 
1) JAR-145:n tai Euroopan komission 
 asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen II 
 (osa 145) mukainen toimilupa huolto- 

organisaatiolle, jolla on teknillistä henkilö- 
 kuntaa enintään 10: 
a)  huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille,  
 joiden suurin sallittu lentoonlähtö- 
 massa on: 

 enintään 10 000 kg..............................  1 925 €
 yli 10 000 kg.......................................  3 859 €
b)  huollot (B-oikeudet) turbiini- 
 moottoreille tai apuvoimalaitteille ......  3 859 €
c)  huollot (B- tai C-oikeudet) muille  
 kuin b alakohdassa tarkoitetuille  
 moottoreille tai laitteille.........................  963 €
d)  erikoistyöt (D-oikeudet) ........................  963 €
2) JAR-21 -toimilupa tai -hyväksyntä  
 valmistus- tai tuotanto-organisaatiolle,  
 jolla on teknillistä henkilökuntaa  
 enintään 10: 
a) luvun F mukainen hyväksyntä ............  1 854 €
b) luvun G mukainen toimilupa ..............  5 563 €
3)  JAR-21:n lukujen JA tai JB mukai- 
 nen toimilupa suunnitteluorganisaa- 
 tiolle, jolla on teknillistä suunnittelua  
 varten henkilökuntaa enintään 10 .......  3 709 €
4)  muu kuin 2 tai 3 kohdassa tarkoi- 
 tettu lupa tai hyväksyntä valmistus-,  
 tuotanto- tai suunnitteluorganisaa- 
 tiolle....................................................  1 854 €
5)  ilmailuvälinekorjaamon toimilupa 
a)  huollot ilma-aluksille, joiden  
 suurin sallittu lentoonlähtömassa on: 
 enintään  10 000 kg.............................  3 064 €
 yli 10 000 kg.......................................  6 119 €
b)  muu korjaamolupa .................................  609 €
6)  huoltoyrityksen toimilupa......................  408 €
7)  lupa lentokoneen tai helikopterin  
 yksittäiseen huoltotoimenpiteeseen .......  103 €

Jos 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetul-
la organisaatiolla on teknillistä henkilökuntaa 
11—100, peritään kyseisen kohdan  mukai-
nen maksu kaksinkertaisena, ja jos teknillistä 
henkilökuntaa on yli 100, peritään maksu ne-
linkertaisena. 

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle 
huolto-organisaatiolle myönnetyt oikeudet on 
rajoitettu vain linjahuoltotoimintaan tai ilma-
laivojen huoltoihin, peritään luvasta maksu, 
joka on puolet 1 kohdan a alakohdan mukai-
sesta tai 2 momentin nojalla määräytyvästä 
maksusta. 

11 § 

Erityiset säännökset luvista perittävistä mak-
suista 

Milloin 8—10 §:ssä tarkoitettu lupa tai hy-
väksyntä myönnetään vuotta pidemmäksi 
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ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään sen 
ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen 
vuosittain 8—10 §:ssä mainitun suuruinen 
maksu. 

Milloin 8—10 §:ssä tarkoitettu lupa tai hy-
väksyntä myönnetään vuotta lyhyemmäksi 
ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä perittävä 
maksu hyvitetään uuden luvan tai hyväksyn-
nän myöntämisen yhteydessä niin monelta 
täydeltä kuukaudelta kuin ensiksi myönnetyn 
luvan tai hyväksynnän voimassaolokuu-
kausien määrä jää alle yhden vuoden. Tätä 
momenttia ei sovelleta kertaluonteiseksi tar-
koitettuun lupaan tai hyväksyntään. 

Milloin lupa sisältää oikeuden useampaan 
kuin yhteen 8—10 §:n kunkin kohdan ala-
kohdassa tarkoitettuun toimintaan, luvasta 
peritään maksu yksittäisestä toiminnasta 
määrättävän suurimman maksun mukaan. 
Kustakin luvasta peritään eri maksu. 

12 § 

Ulkomailla tapahtuva lupaa koskeva toimin-
nan tarkastus 

Ulkomailla tapahtuvasta 8—10 §:ssä tar-
koitetun luvan tai hyväksynnän antamiseen, 
voimassaoloon tai uudistamiseen liittyvästä 
tarkastuksesta peritään luvan tai hyväksyn-
nän haltijalta tai hakijalta kustannusten kor-
vauksena matkustamiskustannukset, päivära-
hat ja majoittumiskustannukset. 

13 § 

Suomessa tapahtuva ulkomaista lupaa koske-
va toiminnan tarkastus 

Suomessa tapahtuvasta 8—10 §:ssä tarkoi-
tettua lupaa tai hyväksyntää vastaavan ulko-
maisen luvan tai hyväksynnän antamiseen, 
voimassaoloon tai uudistamiseen liittyvästä 
ulkomaisen viranomaisen lukuun tehtävästä 
tarkastuksesta peritään joko luvan tai hyväk-
synnän haltijalta tai hakijalta tai vaihtoehtoi-
sesti ulkomaiselta viranomaiselta kustannus-
ten korvauksena matkustuskustannukset, päi-
värahat ja majoittumiskustannukset sekä vä-
littömät työ- ja välinekustannukset ja muut 
mahdolliset välittömät kustannukset. 

14 § 

Luvan  muuttaminen  

Edellä 8—10 §:ssä tarkoitetun luvan tai 
hyväksynnän tai niiden liitteiden muuttami-
sesta peritään 70 euron suuruinen maksu lu-
kuun ottamatta tapauksia, joissa luvasta tai 
hyväksynnästä tai niiden liitteistä poistetaan 
ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa 
koskevat tiedot. Jos 8—10 §:n kunkin koh-
dan alakohdassa tarkoitettu lupa tai hyväk-
syntä muutetaan sen voimassaoloaikaa piden-
tämättä sellaiseksi saman kohdan alakohdas-
sa tarkoitetuksi luvaksi tai hyväksynnäksi, 
josta perittävä maksu on suurempi, peritään 
muutoksesta kuitenkin voimassa olevien 
maksujen erotus. 

15 § 

Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvät suoritteet  

Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvästä suorit-
teesta peritään maksu seuraavasti: 
1) rekisteröimistodistus ................................  64 €
2)  rekisteröimistodistus omistajan  
 nimenmuutoksen vuoksi ..........................  23 €
3)  väliaikainen rekisteröimistodistus ...........  23 €
4)  kiinnityksen vahvistaminen .....................  41 €
5)  kiinnityksen uudistaminen ja kuo- 
 lettaminen ................................................  23 €
6)  kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen 
  muuttaminen ............................................  23 €
7)  rasitustodistus tai muu rekisteritie- 
 toja koskeva todistus taikka ote  
 ilma-alusrekisteristä.................................  23 €

16 § 

Eräät suoritteet 

Ilma-alusten tyyppi- tai muutostyöhyväk-
syntään taikka ilmailuvälineiden valmistuk-
seen liittyvästä valvonta- ja tarkastus-
toiminnasta  peritään suoritteen tuottamisesta 
aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustan-
nukset, matkustamiskustannukset, päivä-
rahat ja majoittumiskorvaukset sekä mahdol-
liset muut välittömät kustannukset. Suorit-
teesta perittävän maksun vähimmäismäärä on 
kuitenkin 103 euroa. 
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Ilmailulaitos voi ilmailun edistämisen tar-
koituksessa jättää harrasteilmailun osalta ko-
konaan tai osaksi perimättä 1 momentissa 
määrätyt maksut. 

17 § 

Maksujen määräytyminen ja suoritustavat 

Tässä asetuksessa tarkoitetun valvonta- ja 
tarkastustoiminnan maksut ja kustannusten 
korvaukset peritään riippumatta valvonnan 
tai tarkastuksen lopputuloksesta. 

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään 
suomalaisesta ilma-aluksesta sekä sellaisesta 
ulkomaisesta ilma-aluksesta, jonka valvonta-
vastuu on siirretty Ilmailulaitokselle ja joka 
on hyväksytty käytettäväksi suomalaisen an-
siolentoluvan mukaisessa toiminnassa. 

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään 
kalenterivuosittain siltä, joka on ilma-aluksen 
omistaja, haltija tai käyttäjä. Jos ilma-alus 
hyväksytään käyttöön kalenterivuoden aika-
na, ensimmäisenä valvontamaksuna peritään 
yksi kahdestoistaosa 3 §:ssä tarkoitetusta 
maksusta kerrottuna hyväksymistä seuraa-
vien täysien kuukausien lukumäärällä. Jos 2 
momentissa mainittu ulkomainen ilma-alus 
on suomalaisen ansiolentoluvan mukaisessa 
lentotoiminnassa enintään kuusi kuukautta, 
peritään lentokelpoisuuden  valvontamaksu-
na puolet 3 §:ssä tarkoitetusta maksusta. 

Ilmailulaitos määrää maksujen tarkemmas-
ta suoritustavasta. Ilmailulaitos voi periä en-
nakko- ja osamaksuja sekä vaatia maksun 
suorittamisesta vakuuden. Ilmailulaitos voi 
sopia tämän päätöksen mukaisten maksujen 
perimisestä vuosittain kertakorvauksena. 

18 § 

Maksusta vapauttaminen 

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja maksuja ei peri-
tä yksinomaan yksityislentotoiminnassa käy-
tettävistä purje- ja moottoripurjelentokoneis-
ta, ultrakevyistä lentokoneista, kuumailma-
palloista ja harrasterakenteisista ilma-
aluksista. Maksua ei myöskään peritä 10 §:n 
1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta luvasta 

silloin, kun lupa myönnetään erillisenä lupa-
na yksittäisen vuositarkastuksen suorittami-
seen yksinomaan yksityislentotoiminnassa 
käytettävälle ilma-alukselle. 

Ilmailulaitos voi hakemuksesta vapauttaa 
ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän 
lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos il-
ma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana 
käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Ha-
kemus jo maksetusta lentokelpoisuuden val-
vontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä 
Ilmailulaitokselle viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jona maksu on maksettu. 

19 §

Viivästyskorko  

Milloin Ilmailulaitoksen viranomaissuorit-
teesta peritään maksu laskulla ja laskunsaaja 
ei suorita maksua eräpäivänä, peritään korko-
lain (633/1982) 4 §:n 3 momentin mukainen 
viivästyskorko. 

20 § 

Maksujen periminen ulosottoteitse  

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen 
perimisestä ulosottoteitse säädetään Ilmailu-
laitoksesta  annetun asetuksen (1124/1990) 
12 §:ssä. 

21 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2004.  

Tällä asetuksella kumotaan Ilmailulaitok-
sen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta 
29 päivänä marraskuuta 2001 annettu liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetus 
(1157/2001). 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 
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22 § 

Siirtymäsäännös 

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut eivät 
koske sellaisia määräaikaisia lupia, hyväk-
syntöjä, lupakirjoja tai kelpuutuksia, jotka on 

myönnetty ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa, lukuun ottamatta 8—10 §:ssä tarkoitet-
tuja yhtä vuotta pidemmäksi ajaksi myönnet-
tyjä lupia tai hyväksyntöjä, joista peritään 
11 §:n 1 momentin mukainen maksu tämän 
asetuksen  voimaantulosta alkaen. 

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004  

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 

Hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 



Oikeusministeriön asetus

N:o 158

Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä
toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003) 40 §:n nojalla:

1 §
Ehdokkaiden asettamisessa Kainuun maa-
kuntavaaleissa voidaan käyttää tämän asetuk-
sen mukaisia lomakkeita.
Kaavat on vahvistettu seuraaville lomak-
keille:
1) ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa
edustavasta yhdistyksestä;
2) ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja
varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu
valtakirja;
3) puolueen ehdokashakemus;
4) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi;
5) puolueen ehdokkaan suostumus ja va-
kuutus;
6) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta;

7) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
lisälehtineen;
8) valitsijayhdistyksen ehdokashakemus;
9) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-

taksi;
10) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suos-

tumus ja vakuutus;
11) ilmoitus yhteislistasta lisälehtineen;
12) ilmoitus maakuntayhteislistasta lisäleh-

tineen; sekä
13) vaaliasiamiehen antama valtakirja.
Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen

liitteinä.
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2004.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitussihteeri Anu Laaksonen

422
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Mkv 01

ILMOITUS
puolueen jäseniä kunnassa edustavasta
yhdistyksestä

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

kunnan keskusvaalilautakunnalle 1)

          

Puolue Nimi

          

Yhdistys Nimi

          

Yhteystiedot

          

Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä
kaupungissa/kunnassa.

Paikka ja päiväys

          

Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimen selvennykset

          

          

          

1)
 Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi
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Mkv 02

ILMOITUS
puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä
sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          
kunnan keskusvaalilautakunnalle

 1)
          

Puolue Puolueen nimi

          

Puolueen henkilöjäseniä
kunnassa edustava yhdistys

Nimi

          

Puolueen vaaliasiamies Nimi 2)

          

Yhteystiedot 3)

          

Vaaliasiamiehen
varamies

Nimi 2)

          

Yhteystiedot 3)

          

Valtuutamme yllämainitut henkilöt toimimaan puolueen vaaliasiamiehenä ja hänen
varamiehenään.

Paikka ja päiväys

          

Puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustavan yhdistyksen nimi sekä nimen kirjoittamiseen oikeutettujen

allekirjoitukset ja nimien selvennykset

          

          

          

1)
 Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi

2)
 Sukunimi ensin

3)
 Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ
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Mkv 03

PUOLUEEN EHDOKASHAKEMUS

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

kunnan keskusvaalilautakunnalle
 1)

Puolue Nimi

Puolueen henkilöjäseniä
kunnassa edustava yhdistys

Nimi

Puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on,
pyytää, että puolueen ehdokaslista julkaistaisiin Kainuun maakuntavaalien ehdokaslistojen
yhdistelmässä.

Vakuutan, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.

Samalla ilmoitan, että puolue on muodostanut vaaliliiton niiden puolueiden kanssa, jotka on
mainittu kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa an-
netussa ilmoituksessa. (Tätä ei rastiteta, jos ilmoitusta vaaliliitosta ei ole annettu.)

Paikka ja päiväys

Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys

1)
 Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi.

Liitteet Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi
Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset
Ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä
Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja
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Mkv 04

EHDOTUS
puolueen ehdokaslistaksi

Lehden nro

          
Lehtiä yht.

          
Puolueen nimi

          

Kainuun maakuntavaalit

Ehdokkaat on lueteltava sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

Nimi 1)

          
Henkilötunnus 2)

          

Arvo, ammatti, toimi 3)

          

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Ehdokkaiden henkilötunnuksia ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään

3)
 Enintään kaksi ilmaisua
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Mkv 05

PUOLUEEN EHDOKKAAN
SUOSTUMUS JA VAKUUTUS

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

Kunta Kunnan nimi

          

Puolue Puolueen nimi

          

Puolueen
ehdokas

Nimi 1)

          

Arvo, ammatti tai toimi 2)

          

Henkilötunnus

          

Suostumus ja
vakuutus

Suostun yllä mainitun puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan valtuutetuntoimen
sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayh-
distyksen ehdokkaaksi.

Paikka ja päiväys

          

Ehdokkaan allekirjoitus

          

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Enintään kaksi ilmaisua
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Mkv 06

ILMOITUS
puolueiden vaaliliitosta

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          
kunnan keskusvaalilautakunnalle

 1)
          

Ilmoitamme, että puolueemme muodostavat vaaliliiton. 2)

Paikka ja päiväys

          

Puolue Nimi

          

Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus

          

Puolue Nimi

          

Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus

          

Puolue Nimi

          

Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus

          

Puolue Nimi

          

Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus

          

1)
Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi

2)
Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta laaditaan yhtä monena kappaleena kuin vaaliliitossa on puolueita, yksi kutakin
puoluetta varten
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Mkv 07

Lehden nro Lehtiä yht.VALITSIJAYHDISTYKSEN
PERUSTAMISASIAKIRJA
lisälehtineen

Kainuun maakuntavaalit
Vaalipäivä

Kunta Kunnan nimi

Valitsijayhdistyksen
ehdokas

Nimi 1)

Arvo, ammatti tai toimi 2)

Valitsijayhdistyksen
vaaliasiamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 3)

Vaaliasiamiehen
varamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 3)

Allekirjoittaneet ovat perustaneet valitsijayhdistyksen, asettaneet ehdokkaaksi yllä mainitun henkilön ja valtuuttaneet valitsijayh-
distykselle yllä mainitun vaaliasiamiehen ja varamiehen.

Olemme tässä kunnassa näissä vaaleissa äänioikeutettuja henkilöitä.

Paikka ja päiväys

Valitsijayhdistyksen
jäsen

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika

Osoite

Valitsijayhdistyksen
jäsen

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika

Osoite

Valitsijayhdistyksen
jäsen

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika

Osoite

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Enintään kaksi ilmaisua

3)
 Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ
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Mkv 08

VALITSIJAYHDISTYKSEN
EHDOKASHAKEMUS

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

kunnan keskusvaalilautakunnalle 1)

          

Valitsijayhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että valitsijayhdistyksen ehdo-
kaslista julkaistaisiin Kainuun maakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Vakuutan, että valitsijayhdistyksen nimeämä ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyk-
sen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan.

Samalla ilmoitan valitsijayhdistysten muodostaneen yhteislistan niiden valitsijayhdistysten
kanssa, jotka on mainittu kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti tämän hake-
muksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tätä ei rastiteta, jollei ilmoitusta yhteislistasta
ole annettu.)

Paikka ja päiväys

          

Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys

          

1)
 Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi.

Liitteet Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi
Ehdokkaan suostumus ja vakuutus
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Mkv 09

EHDOTUS
valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

Valitsijayhdistyksen
ehdokas

Nimi 1)

          

Arvo, ammatti, toimi 2)

          

Henkilötunnus 3)

          

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Enintään kaksi ilmaisua

3)
 Ehdokkaan henkilötunnusta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään
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Mkv 10

VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAN
SUOSTUMUS JA VAKUUTUS

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

Kunta Kunnan nimi

          

Valitsijayhdistyksen
ehdokas

Nimi 1)

          

Arvo, ammatti tai toimi 2)

          

Henkilötunnus

          

Valitsijayhdistyksen
vaaliasiamies

Nimi 1)

          

Vaaliasiamiehen
varamies

Nimi 1)

          

Suostumus ja
vakuutus

Suostun valitsijayhdistyksen, jonka vaaliasiamieheksi ja varamieheksi on valtuutettu
yllä mainitut henkilöt, ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan valtuutetuntoimen sekä va-
kuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen enkä puolu-
een ehdokkaaksi.

Paikka ja päiväys

          

Ehdokkaan allekirjoitus

          

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Enintään kaksi ilmaisua
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Mkv 11

Lehden nro Lehtiä yht.ILMOITUS YHTEISLISTASTA
lisälehtineen

Kainuun maakuntavaalit
Vaalipäivä

Yhteislistan
vaaliasiamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 2)

Vaaliasiamiehen
varamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 2)

Ehdotus yhteislistan
nimitykseksi

Ilmoitamme, että jäljempänä mainittujen ehdokkaiden valitsemiseksi perustetut valitsijayhdistykset ovat muodostaneet yhteislis-
tan, jonka vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään valtuutamme toimimaan yllä mainitut valitsijayhdistysten asiamiehet.

Ehdokkaat luetellaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Paikka ja päiväys

Ehdokas Nimi 1)

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus

Ehdokas Nimi 1)

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus

Ehdokas Nimi 1)

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus

Ehdokas Nimi 1)

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus

Ehdokas Nimi 1)

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ
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Mkv 12

Lehden nro Lehtiä yht.ILMOITUS MAAKUNTA-
YHTEISLISTASTA
lisälehtineen
Kainuun maakuntavaalit
Vaalipäivä

Maakuntayhteislistan
vaaliasiamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 2)

Vaaliasiamiehen
varamies

Nimi 1)

Yhteystiedot 2)

Ehdotus maakunta-
yhteislistan nimitykseksi

Ilmoitamme, että jäljempänä mainitut yhteislistat ovat muodostaneet maakuntayhteislistan, jonka vaaliasiamiehenä ja hänen
varamiehenään valtuutamme toimimaan yllä mainitut.

Paikka ja päiväys

Yhteislista Nimi

Yhteislistan vaaliasiamiehen allekirjoitus

Yhteislista Nimi

Yhteislistan vaaliasiamiehen allekirjoitus

Yhteislista Nimi

Yhteislistan vaaliasiamiehen allekirjoitus

Yhteislista Nimi

Yhteislistan vaaliasiamiehen allekirjoitus

Yhteislista Nimi

Yhteislistan vaaliasiamiehen allekirjoitus

1)
 Sukunimi ensin

2)
 Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ
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Mkv 13

VAALIASIAMIEHEN
ANTAMA VALTAKIRJA
Vaalil 151 §:n 3 momentissa tarkoitettu

Kainuun maakuntavaalit

Vaalipäivä

          

kunnan keskusvaalilautakunnalle
1)

          

Valtuutan alla mainitun henkilön tekemään puolestani vaalilain 151 §:n 3 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai
ilmoituksen taikka oikaisun.
Paikka ja päiväys

          

Valtuutettu Valtuutetun nimi 2)

          

Valtuutetun yhteystiedot 3)

          

Valtuuttaja Vaaliasiamiehen / varamiehen nimi 2)

          

Vaaliasiamiehen / varamiehen allekirjoitus

Puolueen nimi

          

Maakuntayhteislistan nimitys

          

Yhteislistan nimitys

          

Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan nimi

          

1)
Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi

2)
Sukunimi ensin

3)
Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ
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