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Tasavallan presidentin asetus

N:o 46

Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja
teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen
nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansain-
välisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-

tulosta

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Roomassa 16 päivänä marraskuuta 1998

Suomen Tasavallan hallituksen ja Länsi-
Euroopan puolustusmateriaaliryhmän jäsen-
maiden välillä tehty, eduskunnan 28 päivänä
marraskuuta 2000 hyväksymä ja tasavallan
presidentin 4 päivänä tammikuuta 2001 hy-
väksymä eurooppalaista tutkimus- ja tekno-
logiayhteistyöjärjestelmää koskeva puitesopi-
mus sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla
sovellettava Länsi-Euroopan unionin sekä sen
kansallisten edustajien ja kansainvälisen hen-
kilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suo-

men osalta kansainvälisesti voimaan 3 päi-
vänä helmikuuta 2001 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryh-

män kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus-
ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan
puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liite-
kirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan
unionin sekä sen kansallisten edustajien ja
kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/2001)
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määräysten voimaansaattamisesta 4 päivänä
tammikuuta 2001 annettu laki (2/2001) tulee
voimaan 3 päivänä helmikuuta 2001.

3 §
Eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayh-

teistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuk-
sen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla
sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä

sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen
henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen
muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä

helmikuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 47

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen

(179/1970) 54 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 819/1995, 134/1998 ja 725/2000, sekä
lisätään 54 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 836/1988 ja mainitussa asetuksessa

819/1995, uusi 3 momentti ja 55 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 836/1988,
uusi 2 momentti seuraavasti:

54 §
Kirkkoherran peruspalkka on 10 928 mark-

kaa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on
vähintään kaksi papin virkaa, kirkkoherran
peruspalkka on 11 352 markkaa kuukaudessa.
Jos kirkkoherra on suorittanut viranhoitoa
edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon,
kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston
esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa
enintään 11 252 markkaan kuukaudessa. Seu-
rakunnassa, jossa on vähintään kaksi papin
virkaa, kirkollishallitus voi mainitun tutkin-
non perusteella korottaa kirkkoherran perus-
palkan enintään 11 974 markkaan. Seurakun-
nassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoher-
ran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta ko-
rotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 pro-
senttia.
Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka

on 9 472 markkaa kuukaudessa. Jos pappi on
suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän
korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi
seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa
hänen peruspalkkansa enintään 10 137 mark-
kaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on
yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkko-
herran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta

korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 pro-
senttia.
Diakonin peruspalkka on 8 345 markkaa

kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut vi-
ranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-
valtuuston esityksestä korottaa hänen perus-
palkkansa enintään 8 786 markkaan kuukau-
dessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000
jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon
johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan
5,69 prosenttia.
Kanttorin peruspalkka on 8 463 markkaa

kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut
viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-
valtuuston esityksestä korottaa hänen perus-
palkkansa enintään 8 910 markkaan kuukau-
dessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään
kaksi kokoaikaista papin virkaa ja ainoastaan
yksi kokoaikainen kanttorin virka, kanttorin
peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotet-
tua peruspalkkaa korotetaan 3,13 prosenttia.
Seurakunnassa, jossa on yli 3 000 mutta
enintään 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalk-
kaa tai tutkinnon johdosta korotettua perus-
palkkaa korotetaan 1,17 prosenttia. Seurakun-
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nassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kanttorin
peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotet-
tua peruspalkkaa korotetaan 6,78 prosenttia.
Jos ylimääräisen toimen haltijalla ei ole

vastaavaan vakinaiseen virkaan tarvittavaa
pätevyyttä tai hänen tehtävänsä koostuvat
olennaisesti opetus- ja valistustyöstä, hänen
peruspalkkansa on enintään 88,01 prosenttia
1—4 momentissa säädetystä peruspalkasta
sen mukaan kuin kirkollishallitus seurakun-
nanvaltuuston esityksestä määrää.
Jos seurakunta antaa kokonaispalkkaukses-

sa olevan papiston jäsenen tai kanttorin
käyttöön asunnon, siitä perittävä vuokra on
sovittava vähintään verotusarvon mukaiseksi.

54 a §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen

palkkausluokkien peruspalkat määräytyvät
seuraavasti:

Palkkausluokka Peruspalkka
kuukaudessa

A 10 6 557 markkaa
A 11 6 683 markkaa
A 12 6 823 markkaa
A 13 6 962 markkaa

Palkkausluokka Peruspalkka
kuukaudessa

A 14 7 138 markkaa
A 15 7 339 markkaa
A 16 7 611 markkaa
A 17 7 938 markkaa
A 18 8 345 markkaa
A 19 8 786 markkaa

55 §
— — — — — — — — — — — — —
Ikälisät, jotka maksetaan 54 §:n 1—4

momentissa sekä 54 a §:ssä mainittujen
peruspalkkojen lisäksi, määräytyvät seuraa-
vasti:

Ikälisä Palvelusaika Ikälisäprosentti
vuosina

1. 1 5
2. 4 5
3. 8 5
4. 11 4,5
5. 15 3,5
6. 18 2

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2001.
Tämän asetuksen mukaiset palkat makse-

taan 1 päivästä tammikuuta 2001 lukien.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Opetusministeri Maija Rask

Hallintojohtaja Håkan Mattlin
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Valtioneuvoston asetus

N:o 48

tieliikenneasetuksen 47 ja 52 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/1982) 52 §:n 1

ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 328/1994, sekä
lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 328/1994, uusi 3 momentti,

seuraavasti:

47 §
— — — — — — — — — — — — —
Poliisimiehen saattuetta vetävästä tai saat-

tueen kulkua turvaavasta poliisiajoneuvosta
antama 1 momentin 4 kohdan mukainen
merkki tarkoittaa, että tienkäyttäjän on an-
nettava saattueelle esteetön kulku ja tarvitta-
essa pysähdyttävä.

52 §
Säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan

hälytysajoneuvon sekä näitä merkkejä anta-
van poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen
kuuluvan ajoneuvon kuljettaja saa kiireelli-
sessä tehtävässä poiketa liikenteen ohjauslait-
teella osoitetusta kiellosta, rajoituksesta tai
määräyksestä.
Säädettyjä valomerkkejä antavan hälytys-

ajoneuvon ja poliisin, tullin tai rajavartiolai-
toksen virkatehtävissä olevan ajoneuvon kul-
jettaja saa, jos virkatehtävä välttämättä sitä
edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen
poiketa liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta
muusta kuin väistämisvelvollisuutta osoitta-
vasta kiellosta, rajoituksesta tai määräyksestä.
Hän ei kuitenkaan saa ohittaa punaista valoa
näyttävää liikenneopastinta. Mitä tässä mo-
mentissa säädetään, koskee myös säädettyjä
valomerkkejä antavan poliisiajoneuvon vetä-
mään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kul-
jettajaa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2001.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos Jarmo Hirsto
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Opetusministeriön asetus

N:o 49

eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetus-
ministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista 22 joulukuuta

1998 annetun opetusministeriön päätöksen (1096/1998) 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tun lain 7 §:n 4 momentissa tarkoitettu
näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin
perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja eri-

koisammattitutkintoihin osallistuvalta perittä-
vä kiinteä tutkintomaksu on 300 markkaa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Opetusministeri Maija Rask

Opetusneuvos Arja Mäkeläinen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 50

metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsäkeskuksista ja
metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995)
12 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n,
sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään metsäkes-
kusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion (kehittämiskeskus) maksuttomista ja
maksullisista suoritteista, niiden maksuperus-
teista sekä metsäkeskusten julkisoikeudellis-
ten suoritteiden maksullisuudesta.

2 §

Metsäkeskusten julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen maksuttomia julkisoikeu-
dellisia suoritteita ovat tämän asetuksen liit-
teessä 1 luetellut suoritteet.
Metsäkeskuksen maksullisia julkisoikeu-

dellisia suoritteita, joista peritään kiinteä
maksu, ovat tämän asetuksen liitteessä 2
luetellut suoritteet.
Metsäkeskusten maksullisia julkisoikeu-

dellisia suoritteita, joista peritään suoritteen
omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:
1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 mo-

mentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitetut teettämiskustannukset;
2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen

(1055/1993) 15 luvun 8 a § 2 momentin
nojalla annettava lausunto muun kuin metsä-
keskuksen laatimasta metsäsuunnitelmasta;

3) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (1162/2000)
17 §:ssä tarkoitetun metsävahingon arvioimi-
nen;
4) yhteismetsän osakaskunnan velasta yh-

teismetsästä ulosmitattavien ja myytävien
puiden osoittaminen;
5) erikseen maksulliseksi säädetty viran-

omaiselle annettava virka-apu;
6) maa- ja metsätalousministeriön avusta-

minen metsänviljelyaineiston kaupasta anne-
tun lain (684/1979) noudattamisen valvon-
nassa ja tarkastuksessa; sekä
7) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta

tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja
jäljennökset metsäkeskuksissa säilytettävistä
asiakirjoista.

3 §

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
edistämistoiminnan suoritteet

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
edistämistoiminnan suoritteet, joista peritään
omakustannusarvon mukainen maksu, ovat
tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perus-
tuvat:
1) neuvonta, koulutus ja tiedotus;
2) konsultointipalvelut;
3) ammattiapu; sekä
4) julkaisut ja selvitykset.
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Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
edistämistoiminnan suoritteet, joista valtion-
aputoiminnassa peritään omakustannusarvos-
ta poiketen seuraavat maksut;
1) tietojärjestelmien käytöstä ja palveluista

tiedon irrottamisesta aiheutuneet kokonais-
kustannukset; sekä
2) Euroopan yhteisöjen rahastojen ja kan-

sallisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen
liittyvät rahoituspäätöksen tekijän hyväksy-
mät menot.
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen

oma-aloitteinen edistämistoiminta on maksu-
tonta.

4 §

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
liiketoiminnan suoritteet

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen

maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan
liiketaloudellisin perustein, ovat muut kuin 2
ja 3 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2001 saakka.
Asetusta sovelletaan sen voimassaolon ai-

kana vireille tulleisiin asioihin.
Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskusten

ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
maksullista suoritteista 30 päivänä lokakuuta
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön
päätös (782/1996), sellaisena kuin se on
muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1999
annetulla päätöksellä (359/1999).

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Leena Ahola
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                   Liite 1 
 
 

Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet 

1) Metsälain (1093/1996) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänkäyttöilmoitus;  
2) metsälain 14 a §:n 1 momentissa tarkoitettu taimikon perustamisilmoitus; 
3) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma; 
4) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista 

rajoituksista; 
5) metsälain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu päätös uuden puuston aikaansaamista koskevan 

velvoitteen raukeamisesta; 
6) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa; 
7) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu 

päätös vakuuden asettamisesta; 
8) metsälain 16 §:ssä tarkoitetun käsittelykiellon antaminen ja purkaminen; 
9) metsälain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös korjaavista toimenpiteistä, uhkasakon 

tai teettämisuhan asettamisesta; 
10) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996, jäljempänä rahoitus-

laki) tarkoitetut rahoituspäätökset; 
11) päätös rahoituslain 18 §:ssä tarkoitetun hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden lakkaami-

sesta ja lainan enemmästä perinnästä luopumisesta; 
12) rahoituslain 28 §:ssä tarkoitettu päätös rahoituksen peruuttamisesta ja maksetun tuen ta-

kaisinperinnästä ja lainan irtisanomisesta; 
13) rahoituslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen metsäluonnon hoitohankkeiden suunnit-

telu ja toteutus; 
14) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjal-

linen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös; 
15) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin; 
16) yhteismetsälain (37/1991) 33 §:n  mukainen yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastajan 

valitseminen; 
17) yhteismetsäasetuksen (767/1999) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto; 
18) maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 20 §:n 1 momentissa verovelvolliselle ja vero-

viranomaiselle annettava todistus tuloverolain 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veronhuojennuksen 
edellytyksistä, metsänomistajalle annettava todistus ensiharvennuksen edellytyksistä ja 20 §:n 
2 momentin mukainen verovelvolliselle ja veroviranomaiselle annettava lausunto 
maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen menojen 
määristä ja niiden vähennyskelpoisuuden edellytyksistä; 

19) varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus;  
20) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu päätös;  
21) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen (1046/1991) 2 §:n 1 

momentissa tarkoitettu ilmoitus maanomistajalle, 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksianto, 
4 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto sekä 5 
§:n 1 momentissa tarkoitettujen teettämiskustannusten takaisinperintä; 

22) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen 
(1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsäntutkimuslaitoksen avustaminen; sekä 

23) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen (1162/2000) 5 §:ssä tarkoitettujen  
korvauspäätösten tekeminen. 
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                   Liite 2 

Metsäkeskusten kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Jos 
hylkäävän päätöksen omakustannusarvon mukainen maksu on pienempi kuin kiinteä maksu, 
peritään omakustannusarvon mukainen maksu. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia 
kustannuksia, jotka peritään erikseen. Maksut ovat seuraavat: 
 

1) luvan myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä mää-
räajasta poikkeamiseen 

 
  330 mk 

2) metsälain (1093/1996) 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioi-
keuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 

 
  750 mk 

3) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996), jäljempänä 
rahoituslaki, 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen 
muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 

 
 
  750 mk 

4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös, maksu osa-
kaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökoko-
naisuutta kohden 

 
 
   150 mk 

5) ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä koko-
uksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin, maksu osakasta koh-
den 

 
     40 mk 

6) metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 1 000 mk 
7) päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta 

— maksu määräytyy metsämaan pinta-alan perusteella  
— vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 
8 §:ssä tarkoitettuja vyöhykkeitä 
— pienin perittävä maksu on 500 markkaa 
— maksu voi olla enintään 80 000 markkaa metsäkeskusta kohden 
 
I vyöhyke 
II vyöhyke 
III vyöhyke 
IV vyöhyke 
 

Maksua tulee tarvittaessa alentaa niin, että se on kohtuullinen etenkin suhtees-
sa niihin metsänhoitomaksuihin, jotka alueelta arvion mukaan perittäisiin. Mak-
sua voidaan alentaa väheneviä kustannuksia vastaavasti esimerkiksi silloin, kun 
hakijalla on ollut neljännesmaksuoikeus ja silloin, kun alueen käyttötapa ei vas-
taa metsäveroasetuksen (1208/1991) luokittelua. 

 
 
 
 
 
 
 
    10 mk/ha 
      6 mk/ha 
      2 mk/ha 
      1 mk/ha 
 
 
 

8) metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös    300 mk 
9) todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittami-

seksi 
 
     70 mk 

10) todistus suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattami-
seksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi 

 
     70 mk 

 



Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 51

Tiehallinnon maksuista

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

1 §

Omakustannusarvon mukaiset julkis-
oikeudelliset suoritteet

Tiehallinnon maksullisia julkisoikeudelli-
sia suoritteita ovat:
1) lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden

tilapäisenä lasku- ja nousuratana;
2) lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön;
3) kelirikkoajan poikkeuslupa;
4) lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä

teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta kiellosta;
5) erikoiskuljetuslupa; sekä
6) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lu-

pa.
Edellä 1 momentissa mainituista suoritteis-

ta peritään oheisen maksutaulukon mukaiset
kiinteät maksut.

2 §

Alennetun omakustannusarvon mukaiset
julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Tiehallinto perii ohei-
sen maksutaulukon mukaisen omakustan-
nusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain
53 §:n mukaisia töitä tiealueella;
2) lupa asettaa yleiselle tielle pysyväis-

luontoinen liikenteen ohjauslaite;
3) liittymälupa; sekä
4) maksu kielteisistä lupapäätöksistä.

3 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka Tiehallinto hin-
noittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seu-
raavat suoritteet:
1) Tiehallinnossa tuotettujen menetelmien,

tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalis-
ten tuotteiden ja vastaavien myynti ja käyt-
töoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja
tukipalvelut ulkopuolisille;
2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja

tilastopalvelut;
3) Tiehallinnon henkilöstön käyttö ulko-

puolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa
asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;
4) ulkopuolisille myytävät Tiehallinnon

julkaisut;
5) tienkäyttäjien erikoispalvelut;
6) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentämi-

nen sekä lähettäminen; sekä
7) Tiehallinnon hallitsemien tilojen käyttö.
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4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2001 ja on voimassa vuoden
2001 loppuun.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.
Tällä asetuksella kumotaan tielaitoksen

maksuista 16 päivänä marraskuuta 1994
annettu liikenneministeriön päätös (1007/
1994).

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti
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Liite

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu mk

Lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella
paikallistiellä taajama-alueen ulkopuolella 590
muilla yleisillä teillä 910

Lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
viitat, opasteet, liikennemerkit 460
palvelukohteiden viitoitus 910

Lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana 400

Lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön 400

Kelirikkoajan poikkeuslupa 400

Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto- ja maa- ja metsätalousliittymät 520
elinkeinonharjoittajan liittymä 1 040

Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa
mainitusta kiellosta
suoja- ja vierialueet 400

Erikoiskuljetusluvat
kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja
30 b—30 e §:n massa-arvot
massa enintään 90 tonnia 400
massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 900
massa yli 200 tonnia 2 000

kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 400

muut luvat 150
lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet

lupamaksusta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 1 500

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa
liikenteenohjaajan kortti 400
kaksoiskappale kortista 100

Taulukossa mainituista kielteisistä lupapäätöksistä 50
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 52

liikeosakkeen verotusarvon perusteista

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun
varallisuusverolain (1537/1992) 27 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1085/2000:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kotimaisen osa-
keyhtiön osakkeen matemaattisen arvon ja
verotusarvon laskemiseen. Asetusta ei sovel-
leta varallisuusverolain (1537/1992) 26 §:n 1
momentissa ja 28 §:ssä tarkoitettuihin osak-
keisiin.

2 §

Nettovarallisuuden laskeminen

Varallisuusverolain 27 §:ssä tarkoitettua
osakkeen verotusarvoa laskettaessa yhtiön
nettovarallisuudesta vähennetään myös tili-
kaudelta jaettavaksi päätetty osinko.

3 §

Varojen arvostaminen

Yhtiön nettovarallisuuden määrää lasket-
taessa käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten
menojen arvoksi katsotaan tuloverotuksessa
poistamatta oleva arvo. Vaihto-omaisuuden
arvoksi katsotaan hankintameno, josta on
vähennetty elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain (360/1968) 28 §:n 1 momentissa
tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Sijoitus-
omaisuuden arvoksi katsotaan hankintame-
non ja elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun arvonkoro-
tuksen yhteismäärä, josta on vähennetty elin-

keinotulon verottamisesta annetun lain
29 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys.
Saamisen arvoksi katsotaan nimellisarvo, ul-
komaanrahan määräisen saamisen arvoksi
kuitenkin kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun
3 §:ssä tarkoitettu arvo, ja muun rahoitus-
omaisuuden arvoksi hankintameno, josta on
tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 17 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvä-
hennys. Yhtiön muuhun kuin vaihto- tai
sijoitusomaisuuteen sisältyvä kiinteistö, ra-
kennus ja rakennelma arvostetaan kuitenkin
verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon,
jos se on omaisuuden poistamatonta hankin-
tamenoa suurempi, ja muuhun kuin vaihto- ja
sijoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit yh-
teenlaskettuun verovuotta edeltävän vuoden
verotusarvoon, jos se on arvopapereiden
yhteenlaskettua poistamatonta hankintame-
noa suurempi.
Muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluvat

varat arvostetaan vastaavasti soveltuvin osin
tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla. Jos yh-
tiön tilikausi päättyy syyskuun 30 päivänä tai
sitä ennen, yhtiön kiinteistön, rakennuksen ja
rakennelman verotusarvona sekä arvopape-
rien yhteenlaskettuna verotusarvona tätä py-
kälää sovellettaessa pidetään 1 momentista
poiketen verovuotta edeltänyttä vuotta edel-
täneen vuoden verotusarvoa.

4 §

Velkojen arvostaminen

Velat arvostetaan nimellisarvoon. Jos velka
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on indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen
sidottu, sen arvona pidetään muuttuneen
vertailuperusteen mukaista arvoa. Ulkomaan-
rahan määräiset velat arvostetaan kirjanpito-
lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

5 §

Verotusarvon nousun rajoittaminen

Laskettaessa varallisuusverolain 27 §:n 3
momentissa tarkoitettua verotusarvon enim-
mäismäärää verotusarvoksi katsotaan vero-
vuoden ja edellisen vuoden verotusarvon
keskiarvo, jos edellisen vuoden verotusarvo
on nolla.

6 §

Uuden yhtiön osakkeen matemaattinen arvo
ja verotusarvo

Uuden yhtiön, jota ei voida katsoa perus-
tetun ennestään olemassa olleen liikkeen,
ammatin, maatalouden tai metsätalouden,
yhtymän tai yhteisön toiminnan jatkamista
varten ja jonka ensimmäinen tilikausi ei ole
päättynyt ennen verovuotta, osakkeen mate-
maattiseksi arvoksi ja verotusarvoksi katso-
taan osakkeen nimellisarvo tai nimellisarvon
puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo taikka
yhtiön tai sen osakkaan sitä vaatiessa nimel-
lisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa kor-
keampi osakkeen merkintähinta.

7 §

Toimintamuodon muutokset

Jos aikaisemmin harjoitetun toiminnan va-
rat ja velat ovat toimintamuodon muutoksessa
siirtyneet samoista arvoista perustetulle osa-
keyhtiölle, yhtiön nettovarallisuus lasketaan
siirtyvästä toiminnasta laaditun, verovuotta
edeltävän viimeisen tilinpäätöksen perusteel-
la. Jos yritysmuotoa muutettaessa vain osa
varoista ja veloista on siirtynyt osakeyhtiölle,
vain siirtyneet varat ja velat otetaan huo-
mioon.

8 §

Osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon
muutokset

Verovuoden aikana tapahtunut osakepää-
oman korottaminen ja alentaminen, yhtiön
osakkeiden lunastaminen ja muu hankkimi-
nen ja luovuttaminen sekä osakkeen nimel-
lisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon muu-
tos otetaan osakkeen verotusarvoa lasketta-
essa huomioon, jos uusmerkinnässä osakkei-
den merkintäaika on päättynyt tai osakkeet on
hankittu tai luovutettu ennen verovuoden
loppua taikka jos muu muutos on merkitty
kaupparekisteriin ennen verovuoden päätty-
mistä. Yhtiön nettovarallisuus lasketaan täl-
löin siten, että nettovarallisuuteen lisätään
yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja
osakkeiden luovutuksessa saatu määrä sekä
vähennetään osakepääoman alentamisen ja
osakkeiden lunastamisen ja hankkimisen
vuoksi yhtiön osakkaille maksettu määrä.
Osakkeen verotusarvo saadaan jakamalla

uusi nettovarallisuus osakkeiden uudella lu-
kumäärällä.
Osakkeen edellisen vuoden verotusarvo

muunnetaan verotusarvoa määrättäessä ver-
tailukelpoiseksi siten, että edellisen vuoden
osakkeiden yhteenlaskettuun verotusarvoon
lisätään yhtiöön tullut uusi maksullinen pää-
oma ja vähennetään osakepääoman alentami-
sen ja osakkeiden lunastamisen ja hankkimi-
sen vuoksi yhtiön osakkaille maksetun pää-
oman määrä. Näin saatu uusi osakekannan
arvo jaetaan uudella osakkeiden lukumääräl-
lä.

9 §

Tilikauden päättymisen jälkeen merkittyjen
osakkeiden matemaattinen arvo

Jos osakepääoman korottaminen on tapah-
tunut verovuotta edeltäneenä vuonna viimeksi
päättyneen tilikauden jälkeen, korottamisen
yhteydessä merkittyjen uusien osakkeiden
matemaattiseksi arvoksi verovuonna katso-
taan osakkeen nimellisarvo tai nimellisarvon
puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo taikka
yhtiön tai sen osakkaan vaatiessa nimellisar-
voa tai kirjanpidollista vasta-arvoa korkeampi
merkintähinta.
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10 §

Yhtiön sulautuminen, jakautuminen ja muut
muutokset

Yhtiöiden sulautuminen, jakautuminen ja
muut vastaavat muutokset otetaan matemaat-
tista arvoa ja verotusarvoa laskettaessa erik-
seen huomioon.
Jos sulautuminen on tullut voimaan vero-

vuotta edeltävän tilikauden päättymisen jäl-
keen, sulautuvan yhtiön osakkeelle ei määrätä
verotusarvoa.
Vastaanottavan yhtiön ja kombinaatio-

sulautumisessa syntyvän uuden yhtiön netto-
varallisuus saadaan laskemalla yhteen vas-
taanottavan yhtiön ja sulautuvien yhtiöiden
nettovarallisuudet. Vastaanottavan yhtiön va-
roihin ei kuitenkaan lueta sen omistamia
sulautuvan yhtiön osakkeita. Jos sulautumis-
vastike muodostuu muusta kuin vastaanotta-
van yhtiön osakkeista, otetaan tämä niin ikään
vastaanottavan yhtiön varallisuutta vähentä-
vänä huomioon. Osakkeen verotusarvo saa-
daan jakamalla näin saatu nettovarallisuus
vastaanottavan yhtiön tai syntyneen uuden
yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumää-
rällä.
Jos sulautuminen on tullut voimaan sen

tilikauden päättymiseen mennessä, jolta osin-
ko jaetaan ja osinko on nostettavissa sen

kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana tili-
kausi on päättynyt, myös osakkeen matemaat-
tinen arvo verovuodelle lasketaan edellä 3
momentissa säädetyllä tavalla.
Yhtiön jakautuminen otetaan huomioon

jakautuvan ja vastaanottavan yhtiön osakkeen
verotusarvoa ja matemaattista arvoa lasketta-
essa noudattaen soveltuvin osin edellä tässä
pykälässä ilmeneviä periaatteita.

11 §

Verotusarvon pyöristäminen

Edellä tarkoitetulla tavalla saatu osakkeen
verotusarvo pyöristetään tarkoituksenmukai-
sella tavalla.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
tammikuuta 2001.
Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran

määrättäessä osakkeen verotusarvoa ja mate-
maattista arvoa verovuodelle 2002.
Tällä asetuksella kumotaan liikeosakkeen

verotusarvon perusteista 29 päivänä joulu-
kuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön
päätös (1539/1994).

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja Kari Aaltonen
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