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Inrikesministeriets förordning

Nr 1125

om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyn-
darverksamheten

Given i Helsingfors den 15 december 2004

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av
intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersätt-
ning som av statens medel skall betalas till
den som producerar intressebevakningstjäns-
ter som behövs i förmyndarverksamheten och
om grunden för ersättningen.

2 §

Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den
som producerar intressebevakningstjänster
enligt vad som bestäms i denna förordning. I
landskapet Åland betalas ersättningen av
länsstyrelsen.

3 §

Ersättningen år 2005

Till den som producerar intressebevak-
ningstjänster betalas högst hälften av netto-
kostnaderna i ersättning för produktion av
intressebevakningstjänster, dock minst 70
euro och högst 240 euro per intressebevak-
ning inom ramen för det anslag som i
statsbudgeten reserverats för ändamålet. Med
nettokostnader avses kostnaderna för den som
producerar intressebevakningstjänster enligt
bokslutet för 2004 minskat med de arvoden
som debiterats av huvudmännen.
Om kommunen producerar endast en del av

intressebevakningstjänsterna fastställs ersätt-
ningen till kommunen och de andra servi-
ceproducenterna i förhållande till antalet
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intressebevakningar. Som antalet intressebe-
vakningar beaktas kommunens och de andra
serviceproducenternas intressebevakningar
den 1 mars 2005 enligt registret över för-
myndarskapsärenden.
Ersättningen betalas senast i september
2005.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005 och gäller till utgången av 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2004

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsrådet Leena Lehtonen
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Finansministeriets förordning

Nr 1126

om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Given i Helsingfors den 15 december 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. förmögen-
hetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/1992:

Allmänna bestämmelser

1 §
Vid bestämmandet av byggnaders återan-
skaffningsvärden används följande medelvär-
den per kvadratmeter och kubikmeter. Avvi-
ker byggnads byggnadsstandard väsentligt
från den genomsnittliga byggnadsstandarden,
skall dessa värden enligt prövning höjas eller
sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §
Med byggnadens areal avses i detta beslut
den areal i vilken inräknats arealerna enligt
yttre mått av samtliga våningar, källare och
värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas
inte balkonger, utrymmen under skyddstak
eller utrymmen där den fria höjden understi-
ger 160 cm.

3 §
Arealerna av kontors-, social-, lager och
parkeringsutrymmen beräknas enligt inre
mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom
att arealen av hisstrummans botten multipli-
ceras med det antal våningar som hisstrum-
man genomlöper. I byggnadens volym inräk-
nas både varma och kalla utrymmen beräk-
nade enligt yttre mått. Byggnadens genom-
snittliga våningshöjd erhålls genom att voly-
men divideras med arealen. Vid bestämman-

det av återanskaffningsvärdena beaktas endast
fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader

4 §
Med småhus avses egnahemshus, parhus
eller radhus, där ingången till bostadslägen-
heterna i allmänhet har ordnats direkt från
marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §
Grundvärdet av arealen i småhus är 467,02

euro/m2.
Är den bärande konstruktionen av trä och

har byggnaden blivit färdig före år 1960, är
grundvärdet av arealen 372,57 euro/m2.
Är den bärande konstruktionen av trä och

har byggnaden blivit färdig under åren
1960—1969, är grundvärdet av arealen
421,54 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:
1) om byggnadens areal är:
— över 60 m2 men högst 120 m2 från
grundvärdet avdrages 0,796 euro för varje
kvadratmeter som överstiger den nedre grän-
sen (60 m2),
— över 120 m2, nedsättning från grund-
värdet är 47,76 euro/m2,
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2) om byggnaden saknar:
— vattenledning och avlopp, är nedsätt-
ningen 30,09 euro/m2,
— centralvärme, är nedsättningen 34,11
euro/m2,
— elektricitet, är nedsättningen 18,01
euro/m2.

6 §
Då ytorna i byggnadens källarutrymmen
inte är slutligt behandlade och dessa utrym-
men huvudsakligen används såsom lager,
används för källaren som arealens värde
160,22 euro/m2.

7 §
Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad

som omfattar minst två våningar och flera
bostadslägenheter med särskilda ovanpå var-
andra belägna bostäder.

8 §
Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är
467,02 euro/m2.
Är den bärande konstruktionen av trä och
har byggnaden blivit färdig före år 1960, är
grundvärdet av arealen 372,57 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-
nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar. som följer:
1) byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet
19,77 euro/m2,
2) om byggnadens areal per lägenhet är
över 80 m2 men högst 120 m2 från grund-
värdet avdrages 1,198 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(80 m2)
— om över 120 m2, är nedsättningen 47,92
euro/m2.
3) om byggnadens våningsantal källaren
medräknad är 3 våningar, är tilläggsvärdet
24,32 euro/m2,
— 4 våningar, är tilläggsvärdet 12,06
euro/m2,
— 5 våningar, är tilläggsvärdet 0,
— 6 våningar, är nedsättningen 12,06
euro/m2,
— 7 våningar, är nedsättningen 24,32
euro/m2,
— 8 våningar eller flera, är nedsättningen
36,38 euro/m2.

9 §
Med fritidsbostad avses byggnad som är

avsedd att användas i huvudsak för fritids-
bruk, såsom sommarstuga.

10 §
Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är

372,57 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:
1) om byggnadens areal är över 10 m2 men
högst 70 m2, från grundvärdet avdrages 2,435
euro för varje kvadratmeter som överstiger
den nedre gränsen (10 m2),
— om över 70 m2, är nedsättningen 146,10
euro/m2,
2) om byggnaden är vinterbonad är till-

läggsvärdet 31,14 euro/m2

3) om byggnaden har veranda, är tilläggs-
värde per verandakvadratmeter 62,10 euro.

11 §
Om byggnaden har elektricitet, höjs dess

värde med 248,38 euro ökat med 5,418 euro
för varje arealkvadratmeter.
Byggnadens värde höjs, om byggnaden

har:
— avlopp 372,57 euro,
— vattenledning 467,02 euro,
— WC 617,45 euro,
— bastu 617,45 euro.

12 §
Bostadsbyggnad som till storlek, använd-

ningssätt eller byggnads- eller utrustnings-
standard väsentligt avviker från sedvanlig
fritidsbostad avses såsom småhus.

13 §
Med ekonomi- och garagebyggnad avses

särskild bastubyggnad samt särskild eko-
nomi- och garagebyggnad.
Om ekonomi- och garagebyggnad är vär-

meisolerad samt även i övrigt till sin kon-
struktion representerar byggnad avsedd för
långvarigt bruk, är värdet 304,36 euro/m2.
Värdet av oisolerad ekonomi- eller gara-

gebyggnad med lätt stomme är 158,48
euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig
före år 1970, är dess värde 124,19 euro/m2.
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Kontorsbyggnader

14 §
Med kontorsbyggnad avses byggnad vars
utrymmen i huvudsak är byggda att användas
som kontorsutrymmen eller som i huvudsak
används som kontor.

15 §
Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad
är 647,19 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-
nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:
1) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m,
grundvärdet ökas med 13,29 euro för varje 5
cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)
— om över 3,5 m är tilläggsvärdet 79,74
euro/m2,
2) byggnadens form:
— om samtliga våningar i byggnaden är till
sin grundform likadana rektanglar och bot-
tenvåningen har endast smärre indragningar
eller utbyggnader, är nedsättningen 66,47
euro/m2,
— är byggnaden till sin form relativt enkel
rektangel- eller L-formad, men en del av
byggnaden är upphöjd på pelare eller de
nedersta våningarna är butiks eller parker-
ingsvåningar som är större än de egentliga
kontorsvåningarna, är nedsättningen 0,
— avviker byggnaden till sin form från det
sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller
U-formad eller bottenvåningen är mer än två
gånger större än övriga våningar, är tilläggs-
värdet 34,11 euro/m2.
3) lager- och parkeringsutrymmen:
— den sammanlagda arealen av lager och
parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av
byggnadens areal, är nedsättningen 40,40
euro/m2,
— utgör den sammanlagda arealen av lager
och parkeringsutrymmen minst 5 % men
mindre än 20 % av byggnadens areal, är
nedsättningen 0,
— om mindre än 5 % av byggnadens areal
utgörs av lager- och parkeringsutrymmen, är
tilläggsvärdet 26,58 euro/m2,
4) hissar:
— finns i byggnaden inte hiss eller
hisstrummornas sammanlagda areal utgör

högst 0,5 % av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 52,48 euro/m2,
— utgör hisstrummornas sammanlagda

areal över 0,5 % och högst 1 % av byggnad-
ens areal, är nedsättningen 0,
— överstiger hisstrummornas samman-

lagda areal 1 % av byggnadens areal, är
tillläggsvärdet 80,63 euro/m2,
5) luftkonditionering:
— finns i byggnaden inte maskinell luft-

konditionering eller endast maskinell insug-
ning eller utblåsning av luft, är nedsättningen
52,48 euro/m2,
— finns i byggnaden maskinell insugning

och utblåsning av luft, är nedsättningen 0,
— om utöver ovanstående kan luftkondi-

tioneringen i rummen regleras särskilt och
luften behandlas i avsevärd grad till exempel
genom fuktning eller avkylning, är tilläggs-
värdet 66,47 euro/m2.

Butiksbyggnader

16 §
Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken

huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §
Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad

är 199,40 euro/m3.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:
1) är byggnadens volym över 700 m3 men
högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages
2,435 euro för varje 100 m3 varmed den nedre
gränsen (700 m3) överskrides,
— om över 2 500 m3, men högst 10 000 m3

från grundvärdet avdrages 2,435 euro för
varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till
2 500 m3 och 0,315 euro för varje 100 m3 som
överstiger 2 500 m3,
— om över 10 000 m3, är nedsättningen

67,45 euro/m3,
2) om källarens och annorstädes än i

källaren belägna lagerutrymmens andel av
byggnadens areal är över 20 % men högst
40 % från grundvärdet, avdrages 1,021 euro
för varje procentenhet som överstiger den
nedre gränsen (20 %),
— om över 40 %, är nedsättningen 20,42

euro/m3,

3031Nr 1126



3) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är minst 3 m men högst 6,2 m från
grundvärdet avdrages 1,609 euro för varje 10
cm varmed den nedre gränsen (3 m) över-
skrides,
— om över 6,2 m, är nedsättningen 51,48
euro/m3,
4) om byggnaden har minst tre våningar,
källaren medräknad är tilläggsvärdet 15,75
euro/m3.
Är butiksbyggnadens bärande struktur av
trä och är byggnadens volym under 2 000 m3

och har byggnaden blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av volymen 154,80 euro/m3.
Sådan byggnads grundvärde justeras inte med
i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar
som beräknas på grundval av volymen.

Industribyggnader

18 §
Med industribyggnad avses produktions-
och lagerbyggnad för industriändamål samt
därmed jämförbar byggnad, såsom repara-
tionsverkstad, servicestation, målarverkstad,
verkstad, småindustribyggnad, bageri och
kvarn.

19 §
Grundvärdet av volymen i industribyggnad
är 77,83 euro/m3.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-
nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:
1) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är över 3,8 m men högst 5,8 m från
grundvärdet avdrages 3,935 euro för varje 0,5
m varmed den nedre gränsen (3,8 m) över-
skrides,
— om över 5,8 m men högst 8,8 m från
grundvärdet avdrages 3,935 euro för varje 0,5
m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och
1,977 euro för varje 0,5 m varmed 5,8 m
överskrides,
— om över 8,8 m är nedsättningen 27,60
euro/m3,
2) uppvärmning och vattenledning i en-
lighet med vad som närmast motsvarar
byggnadens egenskaper:
— är byggnaden en i huvudsak inte
uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller
kontorsutrymmen, är nedsättningen 22,21
euro/m3,

— finns i byggnaden ringa antal vatten-
poster, social- och kontorsutrymmena utgör
sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal
och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd,
är nedsättningen 14,00 euro/m3,
— är byggnaden i huvudsak industriut-

rymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte
värms upp över 18oC, samt social- och
kontorsutrymmena utgör över 3 % men min-
dre än 15 % av byggnadens areal är nedsätt-
ningen 0,
— överstiger temperaturen i byggnadens

produktionsutrymmen i allmänhet 18oC, so-
cial- och kontorsutrymmena utgör minst 15 %
av byggnadens areal eller mer än 30 % av
byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen
och i byggnaden finns automatiskt
brandsläckningssystem, är tilläggsvärdet
13,64 euro/m3,
3) luftkonditionering och belysning i en-

lighet med vad som närmast motsvarar
byggnadens egenskaper:
— finns i byggnaden inte maskinell luft-

konditionering, i arbetsutrymmena finns en-
dast allmän belysning och social- och kon-
torsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 %
av byggnadens areal, är nedsättningen 14,00
euro/m3,
— finns i byggnaden maskinell insugning

eller utblåsning av luft, belysningen är i
huvudsak allmän belysning och social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än
3 % men mindre än 15 % av byggnadens
areal, är nedsättningen 0,
— finns i byggnaden maskinell såväl

insugning som utblåsning av luft, gott om
punktbelysning vid arbetsställena, social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst
15 % av byggnadens areal och i byggnaden
finns automatiskt brandalarmsystem, är till-
läggsvärdet 13,64 euro/m3,
4) har byggnaden minst tre våningar är

tilläggsvärdet 12,06 euro/m3.
5) om volymen i en byggnad med minst tre

våningar är över 5 000 m3 men högst 10 000
m3 avdrages från dess grundvärde 2,414 euro
för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen
(5 000 m3) överskrides över 10 000 m3,
— om över 10 000 m3, är nedsättningen

12,07 euro/m3.
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Övriga byggnader och konstruktioner

20 §
För värdering av annan byggnad än sådan
som hör till ovan uppräknade grupper an-
vänds värderingsgrunderna för närmast till-
lämplig byggnad. Har byggnad flera använd-
ningsändamål, beräknas återanskaffningsvär-
det enligt den punkt som gäller det huvuds-
akliga användningsändamålet. Används dock
en betydande del av byggnaden för annat
ändamål än det huvudsakliga användnings-
ändamålet, kan byggnadens delar värderas
särskilt.

21 §
Är byggnad av sådant slag, att på den inte
alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan
i 4—19 § eller är det fråga om konstruktion,
anses som återanskaffningsvärdet av sådan
byggnad eller konstruktion 70 procent av
byggnadskostnaderna för motsvarande bygg-
nad eller konstruktion.
För offentliga byggnader och andra bygg-
nader i allmänt bruk används dock som det
återanskaffningsvärde som avses i 1 mom.,
om värdet inte tidigare fastställts för dem med
tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande
enligt 70 % räknade genomsnittliga bygg-
nadskostnader per kvadratmeter eller kubik-
meter:
1) byggnader inom vårdbranschen:
— centralsjukhus 969,03 euro/m2,
— kretssjukhus 780,12 euro/m2,
— hälsovårdscentraler och lokala sjukhus
722,40 euro/m2,
— kommunalhem och ålderdomshem, kur-
anstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter,
sådana servicecentraler som omfattar både
servicehus och bostäder samt barnhem och
skolhem 634,94 euro/m2,
— fängelser 166,17 euro/m3.
2) samlingsbyggnader:
— teatrar, koncert- och kongressbyggnader
823,86 euro/m2. Med teaterbyggnad avses en
byggnad vars utrymmen i huvudsak är
byggda att användas som scen- och salongs-
utrymmen. I byggnaden finns också hall-,
köks-, café- och socialutrymmen. Med tea-
terbyggnader likställs koncert- och kongress-
byggnader.
— biblioteksbyggnader och arkiv 620,95

euro/m2. Med biblioteksbyggnad avses en
byggnad i vilken den största delen av
utrymmena upptas av en bibliotekssal. I
byggnaden kan också finnas utställnings-,
kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv
likställs med biblioteksbyggnader.
— museer och konstgallerier 578,97

euro/m2. Med musei- eller konstgalleribygg-
nad avses en byggnad i vilken det huvud-
sakligen finns utställningslokaler och lager
samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds-
och bostadsutrymmen,
— församlingshus 722,40 euro/m2. Med
församlingshus avses församlingsbyggnader
som i huvudsak är byggda för att användas
som samlings- och klubbrum. I byggnaden
finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-,
social-, köks- och bostadsutrymmen,
— ungdomshus 655,93 euro/m2. Utrym-

mena i en ungdomshusbyggnad är huvudsak-
ligen byggda för att användas som allaktivi-
tetslokaler. I byggnaden kan också finnas
café-, köks- och socialutrymmen.
— moderna kyrkobyggnader 1 044,24

euro/m2. I en kyrkobyggnad finns kyrko- och
församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-,
skydds- och bostadsutrymmen,
— träkyrkor och före år 1950 byggda

stenkyrkor 181,92 euro/m3,
— allaktivitets- och idrottshus 634,94

euro/m2. Utrymmena i idrottshusen består till
största delen av motions- och konditionssalar.
Dessutom finns i byggnaderna kontors-,
samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och
omklädningsutrymmen,
— stadion- och läktarbyggnader 619,21

euro/m2. Med läktarbyggnad avses en bygg-
nad i vilken det också finns tvätt-, omkläd-
nings-, vistelse- och hallutrymmen.
3) undervisningsbyggnader:
— grundskole- och gymnasiebyggnader

701,41 euro/m2,
— yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter

samt kurscentraler 655,93 euro/m2,
— högskolor, universitet och forsknings-

anstalter 722,40 euro/m2.
4) byggnader för trafik och andra bygg-

nader:
— buss-, järnvägs-, flygstations- och

hamnterminaler 753,89 euro/m2. Gamla sta-
tionsbyggnader av trä likställs med småhus.
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— moderna terminalbyggnader som övers-
tiger 10 000 brutto-m2 1 066,99 euro/m2,
— telekommunikationsbyggnader 456,53
euro/m2. Telekommunikationsbyggnader är
t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggna-
der. Utöver utrymmen för anläggningar kan i
byggnaden finnas bostads-, kontors- och
lagerutrymmen.
— kasernbyggnader 486,26 euro/m2. Om
en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess
värde 391,81 euro/m2.
— brandstationsbyggnader 619,21
euro/m2. Om en brandstationsbyggnad är
byggd av trä, är dess värde 554,49 euro/m2.

— vattentorn över 750 m3 vatten 416,30
euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten 29,73
euro/m3 vatten.
De genomsnittliga byggnadskostnaderna

för vattentorn innefattar inte byggnadskost-
naderna för eventuella andra utrymmen i
vattentornet eller för hissar.

Ikraftträdande

22 §
Denna förordning träder i kraft den 22

december 2004. Det tillämpas vid beskatt-
ningen för år 2004.

Helsingfors den 15 december 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör Panu Pykönen
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Finansministeriets förordning

Nr 1127

om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den
30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av
återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 §

Tillämpningsområde

Vid beräknandet av återanskaffningsvärdet
av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är
minst tre meter och vars effekt är minst 500
kilowatt och vid beräknandet av återanskaff-
ningsvärdet av kraftverkskonstruktioner
beaktas de direkta utgifterna för anskaffning-
en av kraftverkskonstruktioner som följer:
1) kraftstation inklusive dammar,
2) tilloppskanal- och avloppskanalkon-
struktioner eller andra vattenvägar utanför
kraftstationen,
3) rensning- och uppdämningsarbeten för
kraftverket,
4) dammar för kraftverkets behov,
5) ställverkskonstruktioner,
6) vägar och broar för kraftverkets drift och
underhåll,
7) värme-, vatten-, ventilations- och elin-
stallationer,
8) separata kabel- och rörkanaler för
kraftverket samt
9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, ut-
jämnings- och ytbeläggningsarbeten på tom-
ten.
När ett vattenkraftverks återanskaffnings-
värde beräknas beaktas även drifts- och
totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats,
byggherrens kostnader samt räntorna under
byggnadstiden.
När ett kraftverks återanskaffningsvärde
beräknas beaktas endast sådana byggnader

eller anläggningar som omedelbart tjänar
vattenkraftverket, inte till exempel fiskod-
lingsanstalter, kontors-, lager-, verkstads-
byggnader eller bostadshus, turbiner, genera-
torer, dammluckor, lyftkranar, automations-
anordningar för reglering och drift, ej heller
flottningsanordningar, transformator- och
kopplingsanordningar eller andra maskiner
och anordningar för produktion av elektrici-
tet.
Angående återanskaffningsvärdet av andra

än i detta beslut avsedda byggnader bestäms
särskilt.

2 §

Återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet av ett vattenkraft-
verk beräknas genom att de ursprungliga
anskaffningskostnaderna för de ovan i 1 §
avsedda konstruktionerna och övriga kostna-
der för dem justeras till byggnadskostnads-
indexets totalindextal 236,3. Återanskaff-
ningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda
värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts upp-
stå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §

Återanskaffningsvärdet av de genomsnittliga
byggnadskostnaderna

Om en tillförlitlig utredning om de ur-
sprungliga byggnadskostnaderna för ett vat-
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tenkraftverk saknas, fastställs återanskaff-
ningsvärdet av vattenkraftverket utgående
från summan av byggnadskostnaderna för
ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp
av de i 4 § 1—5 punkten nämnda genom-
snittliga värdena och tabellerna. Återanskaff-
ningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda
värdet.

4 §

De genomsnittliga värdena av byggnadskost-
naderna

1. Markarbeten på tomten

Arealen för vattenkraftverksområdetsmark-
arbeten på tomten bör anses bestå av arealen
hos kraftverkets markområde.
Markarbetets pris per enhet är 2,519
euro/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs på grund-
valen av kanalens längd och tvärsnitt. Gräv-
massornas pris per enhet är 10,14 euro/tfm3

vid undervattensgrävning och 8,39 euro/tfm3

vid torrgrävning samt 60,17 euro/tfm3 vid
schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappnings-
rör utanför vattenkraftverket är

ø (m) euro/lm

1,0 394,43
1,5 591,56
2,0 788,87
2,5 986,00
3,0 1 183,30
3,5 1 380,43
4,0 1 577,74
4,5 1 774,86
5,0 1 972,17

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Priset per enhet hos dammar och stödmurar

är 396,88 euro/m3, då dammen består av
betong och 16,62 euro/m3, då dammen består
av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation
beräknas på grundvalen av kraftstationens
volym. Om kraftstationens volym inte kan
fastställas på ett tillförlitligt sätt, används
kraftverkets effekt som bestämningsgrund.
Kraftstationens volym beräknas utgående

från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför
belägna utrymmena beräknas volymen om-
fatta även vattenvägarna.
Tabell 1 används vid beräknandet av

byggnadskostnaderna för kraftstationsbygg-
nader med en vertikalturbin eller en effekt om
≥ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportio-
nellt.

Tabell 1

m3 euro

1 000 3 954 104,93
10 000 5 998 165,23
50 000 15 082 877,53
100 000 26 438 768,04
200 000 47 045 816,54

Tabell 2 används vi beräknandet av bygg-
nadskostnaderna för kraftstationsbyggnader
med en horisontalturbin eller en effekt om
< 8 MW. Medelvärdena beräknas proportio-
nellt.

Tabell 2

m3 euro

1 000 689 785,35
5 000 1 830 536,65
10 000 3 256 474,80
50 000 14 663 982,86

Om en kraftstation utgör en del av en
fabriks- eller annan sådan hall, beräknas
byggnadskostnaderna med hjälp av vatten-
kraftverkets effekt enligt tabell 3. Medelvär-
dena beräknas proportionellt.
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Tabell 3

Effekt(MW) euro

0,5 677 495,26
1,0 890 883,19
2,0 1 104 529,29
3,0 1 744 434,69
4,0 2 171 210,54
5,0 2 597 986,37
6,0 3 024 762,04
7,0 3 451 537,71
8,0 3 878 313,55
9,0 7 381 346,18
10,0 7 631 598,94
15,0 8 882 864,61
20,0 10 134 129,93
25,0 11 385 395,94
50,0 17 641 723,42
100,0 30 154 378,91
150,0 42 667 034,05

5 §

Kraftstationer

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2—4 §
avsedda beräkningsmetoderna för återanskaff-
ningsvärdet inte kan tillämpas, anses återan-
skaffningsvärdet av ett sådant vattenkraftverk
vara 70 % av byggnadskostnaderna för ett
motsvarande vattenkraftverk.

6 §

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 22
december 2004. Det tillämpas vid beskatt-
ningen för år 2004.

Helsingfors den 15 december 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör Panu Pykönen
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Finansministeriets förordning

Nr 1128

om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2005

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Finansministeriet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 83 § i
inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1532/1992) beslutat:

1 §
De tävlingar som nämns i denna förordning
är sådana i 83 § i inkomstskattelagen avsedda
nationella eller internationella, i konstnärligt
hänseende betydelsefulla tävlingar på kons-
tens område som anordnas under år 2005 och
i vilka priserna inte anses som skattepliktig
inkomst.

2 §

Filmkonst

Filmtävlingen Timeless Competition,
anordnad av Aboa Festivals ry,
Kortfilmstävlingen Arktisen upeeta, anord-
nad av Nordic Glory Festival ry,
Filmtävlingen vid Uleåborgs internationel-
la barnfilmsfestival, anordnad av Oulun elo-
kuvakeskus ry,
Den inhemska musikvideotävling som
anordnas av Oulun musiikkivideofestivaalit
ry,
Tävlingen Pikku karhu — Lilla björn för
belöning av barnfilmer, anordnad av Pohjoi-
nen elokuva- ja mediakeskus POEM,
Risto Jarva-pristävlingen vid Tammerfors
filmfestival, anordnad av Tampereen eloku-
vajuhlat — Tampere Film Festival ry,
Den internationella tävling som anordnas
av Tampereen elokuvajuhlat — Tampere
Film Festival ry,
Tävlingen European Film Academy Short
Film 2005 -Prix Vip Tampere, andordnad av
Tampereen elokuvajuhlat — Tampere Film
Festival ry,
Tävlingen Jameson Short Film Award,
anordnad av Tampereen elokuvajuhlat —
Tampere Film Festival ry,

Den inhemska tävling som anordnas av
Tampereen elokuvajuhlat — Tampere Film
Festival ry för högst 30 minuter långa
animations-, dokumentär- och fiktionsfilmer
gjorda för film, video eller dvd,
Den inhemska tävling som anordnas av

Tampereen elokuvajuhlat — Tampere Film
Festival ry för över 30 minuter långa anima-
tions-, dokumentär- och fiktionsfilmer gjorda
för film, video eller dvd.

3 §

Litteratur

Den novelltävling som anordnas av Gum-
merus Kustannus Oy, Nuoren Voiman liitto
ry och Rank Xerox Oy,
Den tredje novelltävlingen vid Kouvolan

Dekkaripäivät, anordnad av stadsbiblioteket
och medborgarinstitutet i Kouvola,
Den tolfte dikttävlingen Lahden Runoma-

raton, anordnad av Lahden Runomaraton ry,
Skrivtävlingen Ei auta sanoa nauta, anord-

nad av Maaseudun Sivistysliitto ry och
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
J.H. Erkkos skrivtävling, anordnad av

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Suomen Nuo-
riso-opisto, staden S:t Michel och Suomen
Nuorisoseurajärjestö,
Arvid Mörnetävlingen, anordnad av

Svenska Folkskolans Vänner,
Science fiction- och fantasinovelltävlingen,

anordnad av Tampereen Science Fiction
Seura ry,
Dikttävlingen för Humoristiska Dikter,

anordnad av Tondiktarna rf.
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4 §

Bildkonst

Konsttävlingen Määrettömyys, anordnad
av Espoon taidemuseosäätiö, Esbo stadsteater
och Helsingfors Festspel,
Den elfte internationella grafiktriennaltäv-
lingen Grafica Creativa 05, anordnad av
Luova Grafiikka ry och Jyväskylä konstmu-
seum,
Bildkonsttävlingen Mäntän kuvataidevii-
kot, anordnad av Mänttä stad,
Tävlingen om konst till riksdagens till-
byggnad, anordnad av Finlands riksdag,
Den konsttävling för planeringen av ett
monument över Arvo Ylppö som anordnas av
Suomen Lääkäriliitto — Finlands Läkarför-
bund ry,
Den konsttävling som anordnas av Yrittä-
jäpatsassäätiö.

5 §

Formgivning

Tävlingen Fennia Prize, anordnad av De-
sign Forum Finland och Fennia-gruppen,
Väggtextilietävlingen Wetterhoff 120
-vuotta, anordnad av Fredrika Wetterhoff-
säätiö,
Rudolf Koivu-illustrationstävlingen, anord-
nad av Grafia ry,
Produktplaneringstävlingen Erräämp esine,
anordnad av Karjalan Liitto ry,
Nordiska serietävlingen 2005, anordnad av
Serieföreningen i Kemi,
Tävlingen Sata Muotoa, anordnad av Lah-
den ammatikorkeakoulu,
Tävlingen The 5th International Fabergé
Competition, anordnad av Lahden ammatti-
korkeakoulu,
Den internationella affischtävlingen vid
den XV affischbiennalen i Lahtis, anordnad
av Lahtis stadsmuseum och Grafia ry,
Illustrationstävlingen Mikkelin 7. kuvi-
tustriennale, anordnad av S:t Michels konst-
museum och Grafia ry,
Kläddesigntävlingen EKOÄLY, anordnad
av Muotitaiteilijat MTO-Modekonstnärer
MTO ry och Industrikonstförbundet OR-
NAMO rf,

Tävlingen Luminord 2005 för design av
lampa, anordnad av Elkonsulterna i Finland
NSS rf, Finlands Ljustekniska Sällskap rf,
Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry och
Industrikonstförbundet ORNAMO rf,
Serietävlingen Sarjis 2005 -Piirrä sarjakuva

nuorille, anordnad av Sarjakuvantekijät ry
och Egmont Kustannus Oy Ab.

6 §

Scenkonst

Manuskripttävlingen vid Loimaan kuun-
nelmapäivät, anordnad av utvecklingscentra-
len i Loimaa ekonomiska region,
Tävlingen Eino Leinon jalanjäljillä i dikt-

recitation, anordnad av Rautalammin Kult-
tuuriseura ry,
Pjästävlingen Vuoden näytelmä 2005,

anordnad av Suomen Teatteriliitto — Fin-
lands Teaterförbund rf.

7 §

Miljökonst

Den allmänna arkitekturtävlingen för
området Nybacka i Esbo, anordnad av Esbo
stad,
Arkitekturtävlingen gällande Simonskapel-

let, anordnad av Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet,
Landskapsarkitekturtävlingen gällande be-

gravningsplatsen i Nordsjö, anordnad av
Helsingfors kyrkliga samfällighet och Suo-
men maisema-arkkitehtiliitto — Finlands
landskapsarkitekförbund ry,
Den allmänna arkitekturtävlingen för Pol-

tinaho i Tavastehus, anordnad av Tavastehus
stad,
Idétävlingen gällande detaljplanen för

området Yli-Lemu i S:t Karins, anordnad av
staden S:t Karins,
Landskapsarkitekturtävlingen gällande

Kervo ådal, anordnad av Kervo stad och
Suomen maisema-arkkitehtiliitto — Finlands
landskapsarkitekförbund ry,
Planeringstävlingen gällande ett musei-

centrum i Kotka, anordnad av Kotka stad,
Den allmänna idétävlingen gällande områ-

det Kartano, anordnad av Lahtis stad,
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Den allmänna idétävlingen gällande Hii-
densalmi, anordnad av Lojo stad,
Planeringstävlingen gällande ett samecent-
rum, anordnad av sametinget, justitieministe-
riet och Senatfastigheter,
Idétävlingen för Cor-husets arkitektur,
anordnad av Stiftelsen Arcada,
Den allmänna idétävling gällande Kakola-
backen, anordnad av Åbo stad,
Den allmänna idétävlingen gällande detalj-
planen för Åbo stadsregion, anordnad av
Egentliga Finlands förbund samt städerna
Nådendal, Reso, Åbo och S:t Karins samt
kommunen Lundo.

8 §

Tonkonst

Den finländska uttagningstävlingen till den
nordiska ensembletävlingen Young Nordic
Jazz Comets, anordnad av Jazzliitto ry,
Tävlingen Lady Summertime Jazz Singer
Contest, anordnad av tidningen Jazzrytmit,
Jazzaimaa ry och semesteranläggningen Laut-
sian lomakeskus,
Sångtävlingen Kangasniemen laulukil-
pailu, anordnad av Kangasniemen Musiikin-
ystävät ry,
Den trettonde riksomfattande kanteletäv-
lingen, anordnad av Kanteleliitto ry och
Jyväskylä stad,
Tenortävlingen i Jyväskylä, anordnad av
Keski-Suomen konservatorion säätiö,
Gitarrtävlingen i Jyväskylä, anordnad av
Keski-Suomen konservatorion säätiö,
Den internationella orgeltävlingen i Kotka,
anordnad av Kotka stad, Kotka församling
och Sibelius-Akademin,
Tävlingen vid Kotka sjömansvisfestival
2005, anordnad av Kotka stad,
Den tionde riksomfattande violintävlingen,
anordnad av Kuopion Musiikinystäväin Yh-
distys ry,
Den riksomfattande kompositions- och text-
tävlingen för populärmusik Saimaan sävel
2005, anordnad av Villmanstrands stad,
Den internationella valthornstävlingen i
Lieksa, anordnad av Lieksan Vaskiviikon
kannatusyhdistys ry,
Lojo tenortävling, anordnad av Lojo stad,
Tävlingen Tapsan Tahdit -Tahtirallikil-
pailu, anordnad av Nokia stad,

Karaoketävlingen Tapsan Tahti, anordnad
av Nokia stad,
Tävlingen Iskelmä-Finlandia, andordnad

av Nokia stad,
Den internationella Sibelius-kapellmästar-

tävlingen, anordnad av Nuorten kapellimes-
tarien kehittämis- ja tukiyhdistys ry,
Tävlingen Rocklyriikkakilpailu 2005,

anordnad av Rytmi-instituutin kannattajayh-
distys ry, Kyösti Vilkuna-seura ry, Seinäjoen
Elävän musiikin yhdistys Selmu ry och
föreningen för levande musik Ämyri ry i
Lappo,
Barnsångtävlingen uusi lastenlaulu 2005,

anordnad av Salo - Lasten Laulukaupunki ry,
Den nya internationella dragspelstävlingen

Ikaalinen-Harmonikka, anordnad av Sata-
Häme Soi föreningen rf och Suomen Har-
monikkainstituutin kannatusyhdistys ry,
Den kompositionstävling för dragspelsmu-

sik som anordnas av Sata-Häme Soi förening-
en rf och Suomen Harmonikkainstituutin
kannatusyhdistys ry,
Tävlingen Hopeinen Harmonikka — fin-

ländska dragspelsmästerskapet för barn,
anordnad av Sata-Häme Soi föreningen rf,
Finlands Dragspelsförbund rf och Rund-
radion/TV 2,
Tävlingen Kultainen Harmonikka — fin-

ländska mästerskapstävlingen i underhåll-
ningsmusik på dragspel, anordnad av Sata-
Häme Soi föreningen rf,
Tävlingen Chamber Music Seinäjoki 2005,

anordnad av Seinäjoki stadsorkester,
Tangosångtävling, anordnad av Seinäjoen

Tangomarkkinat Oy,
Tävlingen Tango Finlandia, anordnad av

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy och Badhotell
Härmä,
Kompositions- och texttävlingen gällande

tangomelodier, anordnad av Seinäjoen Tan-
gomarkkinat Oy, MTV Ab och Finlands
Mediamusik Ab,
Tävlingen Mannerheimin tango, anordnad

av Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, MTV Ab
och Finlands Mediamusik Ab,
Finländska mästerskapstävlingen för spel-

manslag, anordnad av Sepän Soitto ry,
Pianotävlingen Helmi Vesa, anordnad av

Sibelius-Akademin,
Den internationella Jean Sibelius-violintäv-

lingen, anordnad av Sibelius-Samfundet rf,
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Den internationella Crusell-oboetävlingen,
anordnad av Crusell-seura - Crusell-samfun-
det ry,
Den IV internationella Madetoja-tävlingen
för manskörer, anordnad av Suomen mies-
kuoroliitto ry,
Den kompositionstävling som ordnas av
Suomen Naiskuoroliitto ry,
Tävlingen Uussävel, anordnad av Suomen
Säveltäjät ry,
Merikanto-sångtävlingen, anordnad av
konstcentret Salmela,
Körkavalkaden Tampereen Sävel, anord-
nad av Tammerfors stad,
Vokalensembletävlingen Tampereen Sävel,
anordnad av Tammerfors stad,
Vissångtävlingen Visan visar vägen, anord-
nad av Tondiktarna rf,
Nordkalottens öppna mästerskapstävling i
underhållningsmusik på dragspel, anordnad
av Torneå stad och Haparanda stad.

9 §

Danskonst

Den femte internationella balettävlingen i
Helsingfors, anordnad av Helsingin kansain-
välinen balettikilpailu -yhdistys ry och Nordic
Dance management,
Tävlingen Jazztanssi 2005, anordnad av
Hämeen Läänin Jazztanssi ry,
Den nionde riksomfattande koreografitäv-
lingen Uudet tanssit, anordnad av Kaukamet-
sän kongressi- ja kulttuurikeskus, Kainuun
musiikkiopisto och Kajaanin Tanssiteatteri,
Tävlingen Arktiset Askeleet, anordnad av
Oulun konservatorio och Oulun läänin Tans-
sialan Tuki ry,

FM-danstävlingen i dansbanetango, anord-
nad av Seinäjoen Tangomarkkinat Oy,
VM-tävlingen i nordisk tango, anordnad av

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy,
Koreografitävlingen gällande folkdans,

anordnad av Suomen Nuorisoseurojen Liitto
ry.

10 §

Fotografikonst

Tävlingen Iisalmen Kamera Biennale,
anordnad av Iisalmen Kamera ry,
Tidningen Kameralehtis tävling ″Omat Ku-

vat - vuoden kuvaaja″, anordnad av Kame-
raseura ry,
Tävlingen Kameralehden suurkilpailu

2005, anordnad av Kameraseura ry,
Tävlingen Tio i topp - de internationellt sett

mest framgångsrika fotograferna, anordnad
av Kameraseura ry,
Tävlingen Årets naturbild 2005, anordnad

av Finlands Naturfotografer rf,
Den internationella fototriennalen Back-

light 05-7, anordnad av Valokuvakeskus
Nykyaika ry.

11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005. Förordningen tillämpas vid
beskattningen för 2005.

Helsingfors den 15 december 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör Panu Pykönen
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1129

om avgifter för allmänna språkexamina

Given i Helsingfors den 15 december 2004

I enlighet med undervisningsministeriets beslut bestäms med stöd av 11 § i lagen av den
12 november 2004 om allmänna språkexamina (964/2004):

1 §
Den som anordnar en allmän språkexamen
tar i examensavgift ut en fast avgift, som för
en examen på grundnivå är 58 euro, för en
examen på mellannivå 77 euro och för en
examen på högsta nivå 125 euro.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005 och gäller till den 31 december
2006.

Helsingfors den 15 december 2004

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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