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Sisäasiainministeriön asetus

829/2012

sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 34 §:n mukaan, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1§

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sisäasiainmi-
nisteriön suoritteista perittävistä maksuista
siltä osin, kun niistä ei ole säädetty muissa
valtion maksuperustelain (150/1992) perus-
teella annetuissa ministeriön asetuksissa.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista peritään omakustannus-
arvoa vastaava kiinteä maksu, ovat seuraavat
suoritteet:

1) erivapautta pelastustoimen virkaan kos-
keva päätös, ja

2) erivapautta asetuksella säädetyistä viran
kelpoisuusvaatimuksista koskeva ministeriön
päätös.

Maksun suuruus on erivapautta koskevissa
päätöksissä 212 euroa. Maksu peritään myös
silloin, kun erivapauspäätökseen annetaan
kielteinen päätös.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hin-
noittelee liiketaloudellisin perustein, ovat
seuraavat suoritteet:

1) julkaisut ja muut vastaavat suoritteet ja
niiden lähettäminen,

2) kopiot, tulosteet, pöytäkirjan otteet ja
muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen
lukuun ottamatta viranomaisen toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain mukaisia maksutto-
mia suoritteita ja 2 momentissa tarkoitettuja
kopioita ja tulosteita;

3) ministeriön hallinnassa olevien tilojen
ja laitteiden käyttö,

4) virasto- ja toimistopalvelut ulkopuoli-
sille,

5) koulutukseen, luennointiin, tutkimuk-
seen, selvitykseen tai muuhun toimeksian-
toon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantun-
tijapalvelut lukuun ottamatta sellaisia tapauk-
sia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön
maksutonta toimintaa, sekä

6) muu toimeksiantoon perustuva tai sii-
hen verrattava sisäasiainministeriön toimi-
alaan kuuluva suorite.



Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulos-
teiden antamisesta perittävistä maksuista
päättää sisäasiainministeriö ottaen huomioon,
mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2014
loppuun. Tätä asetusta sovelletaan niihin suo-
ritteisiin, jotka on tilattu tämän asetuksen tul-
tua voiman.
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