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Lak i

N:o 956

tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tasavallan presidentin palkkiosta 12 päivänä marraskuuta 1999 annetun lain
(1032/1999) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Vuotuinen palkkio, jonka tasavallan presi-
dentti saa toimestaan, on 102 000 euroa. Sen
ohessa hänelle suoritetaan 160 000 euroa
vuodessa edustustarkoituksia varten. Presi-
dentillä on lisäksi asunto valtion talossa,
jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus

sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen
henkilökunta palkataan valtion varoilla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen
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Lak i

N:o 957

erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 a §:n
3 momentti ja 47 b §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999, seuraavasti:

47 a §
— — — — — — — — — — — — —
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yllä-
pitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suori-
tetaan valtion varoista laskennallisin perustein
korvausta terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä
tarkoitetusta palvelusta, lääkärin perustervey-
denhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuk-
sen (1435/1993) 4 §:ssä tarkoitetusta koulu-
tuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuk-
sesta sekä terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoitetusta
laillistetun hammaslääkärin käytännön palve-
lusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta
johtuviin kustannuksiin. Korvaus perustuu
koulutuksessa olevien ja koulutuskuukausien
määrään. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta
siltä osin kuin se ylittää kuusi kuukautta,
jollei terveydenhuollon oikeusturvakeskus
edellytä tätä pidempää palvelua.

47 b §
Lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista suo-

ritettavan korvauksen suuruudesta, tieteellis-
ten julkaisujen painoarvoista ja yksikköhin-
noista sekä korvauksen muista perusteista ja
sen käytöstä säädetään sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella.
Lääninhallitus maksaa 47 §:n 1 ja 2

momentissa tarkoitetun korvauksen yliopis-
tollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle
sekä 47 §:n 3 momentissa tarkoitetun kor-
vauksen asianomaista terveydenhuollon toi-
mintayksikköä ylläpitävälle kunnalle, kun-
tayhtymälle, valtion mielisairaalalle ja muulle
palvelujen tuottajalle. Edellä 47 a §:n 2
momentissa tarkoitetulle palvelujen tuottajal-
le lääninhallitus maksaa korvauksen lääkärin
ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta
puolivuosittain kunnan, kuntayhtymän, val-
tion mielisairaalan ja muun palvelujen tuot-
tajan tekemän, yliopiston hyväksymään kou-
lutusohjelmaan perustuvan hakemuksen pe-
rusteella. Lääninhallitus maksaa 47 a §:n 3
momentissa tarkoitetun korvauksen puolivuo-
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sittain kunnalle tai kuntayhtymälle sen teke-
män hakemuksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Valtioneuvoston asetus

N:o 958

sairausvakuutusasetuksen 6 ja 7 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä marraskuuta annetun sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 6 § 2

momentti ja 7 a §,
sellaisina kuin ne ovat 6 §:n 2 momentti asetuksessa 493/1978 ja 7 a § asetuksessa
1325/1990, seuraavasti:

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Fysikaalisen hoidon aiheuttamista kustan-
nuksista taikka, jos ne ylittävät kansaneläke-
laitoksen vahvistaman taksan, tämän mukai-
sista määristä korvataan kolme neljännestä
siltä osin kuin kustannukset tai taksan mu-
kaiset määrät ylittävät sairausvakuutuslain 8
§:n 1 momentissa säädetyn rahamäärän
hoitomääräystä kohden. Saman lääkärinmää-
räyksen perusteella korvataan fysikaalista
hoitoa kuitenkin enintään viideltätoista hoi-
tokerralta, sikäli kuin hoito on annettu kolmen
kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoitoker-
rasta lukien.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §
Yöpymisrahaa suoritetaan, jos vakuutettu,

hänen tarvitsemansa saattaja tai sairausvakuu-
tuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu
vakuutetun perheenjäsen, holhooja tai muu
tähän verrattava henkilö on matkan aikana
joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka
tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten
järjestetyssä majoituspaikassa kello 22 ja 7
välisenä aikana vähintään neljän tunnin ajan,
20,18 euroa henkilöltä vuorokaudessa, kui-
tenkin enintään todellisia, tarpeellisia majoit-
tumiskustannuksia vastaava määrä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002
Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa

voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Hallitussihteeri Lauri Pelkonen

2752



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 959

maanmittauslaitoksen maksuista

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994,
maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 5 §:n, sellaisena
kuin se on osaksi laissa 1630/1993, sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahin-
tatilastosta 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (552/1980) 5 §:n 3 ja 4 momentin,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1030/1994, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maanmittaus-
laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.
Tätä asetusta ei sovelleta niihin maanmit-
tauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä
maksuista säädetään kiinteistötoimitusmak-
susta annetun lain (558/1995) tai kiinteistö-
rekisterilain (392/1985) nojalla.

2 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat päätös ja muu toimituskirja
1) hallintokantelusta;
2) viranomaisen sisäistä tai sen alaista
hallintoa koskevasta asiasta;
3) asianosaiselle sellaisesta asiasta, jossa
hänet on laissa vapautettu suorittamasta mak-
suja viranomaisen toimenpiteistä tai toimi-
tuskirjoista; sekä

4) jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se
raukeaa taikka jos asia aineellisia kysymyksiä
osaksikaan ratkaisematta palautetaan alem-
man viranomaisen ratkaistavaksi.
Maksua ei myöskään peritä otteesta tai

jäljennöksestä, joka asianosaiselle hänen pyy-
tämättään annetaan toimituskirjasta tai muus-
ta viranomaisen hallussa säilytettävästä asia-
kirjasta.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista pe-
ritään keskimääräiseen omakustannusarvoon
perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen
liitteen mukaisesti, ovat:
1) asemakaavan pohjakartan hyväksymi-

nen;
2) kylän nimen muuttaminen;
3) kyläjaotuksen muuttaminen;
4) rekisteriyksikön nimen muuttaminen;
5) kiinteistön laadun muuttaminen;
6) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5

§:n 2 momentin (476/1996) nojalla;
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7) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa (603/
1977) tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan
myöntäminen erillisenä;
8) lunastuslain 72 c §:ssä (476/1996) tar-
koitettu erityisen oikeuden siirtäminen ja
kiinteistörekisteriin merkitseminen; sekä
9) lakiin tai asetukseen perustuva kiinteis-
töjen kauppahintarekisterin tietojen luovutta-
minen viranomaiselle.

4 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka maanmittaus-
laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein,
ovat:
1) kiintopisteaineistot;
2) ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä
niiden julkaisuluvat;
3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä
niiden käyttöoikeuksien luovutukset;
4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut;
5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;
6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä an-
nettavat muut kuin 3 §:n 9 kohdassa tarkoi-
tetut suoritteet;
7) koulutuspalvelut;
8) konsultointipalvelut ja selvitykset;
9) todistukset;
10) otteet ja jäljennökset;
11) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen ja postitus;

12) yhteisaluelain 10 §:n 2 momentissa
(686/2000) tarkoitettu järjestäytymättömän
osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen
ja muu järjestäminen;
13) tilauksesta suoritettavat toimialaan

kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin
1—12 kohdassa mainittuja suoritteita;
14) maanmittauslaitoksen hallitsemien ti-

lojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;
15) julkaisut; sekä
16) muut edellä mainittuihin verrattavat

suoritteet.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2003 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan eräiden maan-

mittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudes-
ta ja maksuperusteista sekä suoritteista perit-
tävistä maksuista 18 päivänä joulukuuta 1996
annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös
(1202/1996).
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan

vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-
räisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euro-
määräinen hinta muutetaan markkamääräi-
seksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Martti Niemelä
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Liite

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN
KIINTEÄT MAKSUT

1. A s emakaavan poh j aka r t an hyväk s ym in en

Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: 670 euron perusmaksu lisättynä 55 eurolla jokaiselta
10 hehtaarilta tai sen osalta ja 100 euroa jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä 200 hehtaarilta
tai sen osalta.
Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: kuten edellä, mutta perusmaksu on 420 euroa.
Täydennyskartoituksen hyväksyminen pohjakartaksi: edellä mainitulla tavalla määrätty maksu
vähennettynä 25 %:lla.
Peruskartan tai maastokartan hyväksyminen ranta-asemakaavan pohjakartaksi: 335 euroa.

2. R ek i s t e r i y k s i k ön n imen muu t t am in en

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 67 euroa.
Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 17
euroa.

3. Ky l än n imen muu t t am in en

Kylän nimen muuttaminen: 120 euroa.
Lisämaksu jokaisesta muusta kylästä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 34 euroa.

4. Ky l ä j a o t uk s en muu t t am in en

Maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella siten, että työajan
hinta on 50 euroa tunnilta.

5. K i i n t e i s t ö n l a adun muu t t am in en

Kiinteistön laadun muuttaminen: 67 euroa.
Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä, jonka laatu muutetaan samalla päätöksellä:
17 euroa.

6. Luna s t u s l u v an an t am in en

Luvan antaminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut
suostumukset ja lausunnot: 505 euroa.
Luvan antaminen kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja lausuntoja:
840 euroa.

7. Ennakkoha l t uuno t t o l u v an myön t äm in en e r i l l i s e n ä

Luvan myöntäminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut
suostumukset ja lausunnot: 335 euroa.
Luvan myöntäminen, kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja
lausuntoja: 670 euroa.
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8. E r i t y i s e n o i k eud en s i i r t äm in en j a k i i n t e i s t ö r e k i s t e r i i n
me rk i t s em in en

Erityisen oikeuden siirtäminen: 170 euroa päätökseltä.
Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin: 34 euroa jokaista kiinteistörekisterin käyttöoi-
keusyksikköä kohti.

9. K i i n t e i s t ö j e n kauppah i n t a r ek i s t e r i n t i e d o t

Lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen
viranomaiselle: 0,50 euroa kiinteistönluovutukselta.
Lisäksi peritään tietojen luovuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

2756 N:o 959



Valtioneuvoston kanslian asetus

N:o 960

valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston kanslia on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvos-
ton kanslian suoritteista perittävistä maksuis-
ta.

2 §

Maksuttomat suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksuttomia
suoritteita ovat:
1) valtioneuvoston toimintaa ja sen turvaa-
mista varten annettavat palvelut;
2) valtioneuvoston tiedotuksen, kirjaamon
ja arkiston peruspalvelut tiedotusvälineille ja
yleisölle;
3) valtioneuvoston kanslian toimituskirjoi-
na annettavat asiakirjat;
4) valtioneuvoston edustustilojen toiminta
ja käyttö;
5) oikeuskanslerinvirastolle sekä valtiova-
rainministeriölle vastavuoroisuuden perus-
teella annettavat vähäiset hallinto-, talous- ja
virastopalvelut.
Maksuttomia ovat myös muut suoritteet,
joita ei jäljempänä ole määrätty maksullisiksi.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtioneuvoston kansliassa säilytettävistä

asiakirjoista eri tilauksen nojalla valmistetta-
vasta jäljennöksestä tai otteesta, joka todis-
tetaan oikeaksi, peritään maksua 1,50 euroa
sivulta.
Eri tilauksesta annettavasta diaaritodistuk-

sesta peritään todistusmaksuna 8,50 euroa.

4 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksullisia suo-
ritteita, joiden maksun kanslia päättää liike-
taloudellisin perustein, ovat:
1) julkaisut virallisjakelua lukuun ottamat-

ta,
2) muuhun kuin edellä 2 §:n 1 momentissa

tarkoitettuun toimintaan kuuluvat selvitykset,
asiantuntijatyö ja tietojen antaminen samoin
kuin tilojen, laitteiden ja järjestelmien käyttö,
milloin niistä aiheutuneet kustannukset eivät
ole vain vähäisiä,
3) muuta kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettua toimintaa varten otetut jäljenteet mik-
rofilmeistä, valokuvista, dioista, videoista,
kartoista, piirustuksista ja muista vastaavista,
sekä 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

5 §

Jäljennösmaksu

Muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta suoraan
asiakirjasta tai mikrofilmistä otetusta standar-
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dikokoisesta valokopiosta tai vastaavasta jäl-
jennöksestä peritään 0,50 euroa sivulta. Lä-
hetettäessä edellä tarkoitettuja jäljennöksiä
postitse, minimilaskutus on 1,50 euroa.

6 §

Lähetyskulut

Maksullisten suoritteiden lähettämisestä
peritään lisäksi kulloinkin voimassa olevien
postimaksujen ja niihin rinnastettavien kus-
tannusten mukainen korvaus.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus on voimassa 1 päivästä
tammikuuta 2002 lukien 31 päivään joulu-
kuuta 2003. Tällä valtioneuvoston kanslian
asetuksella kumotaan valtioneuvoston kans-
lian 22 joulukuuta 1993 tekemä päätös suo-

ritteidensa maksullisuudesta (1397/1993),
valtioneuvoston kanslian 24 toukokuuta 1995
tekemä päätös jäljennösmaksuista
(511/00/1995), valtioneuvoston kanslian 15
joulukuuta 1996 tekemä päätös Valtioneu-
voston linna -videon hinnasta (1183/29/98)
sekä valtioneuvoston kanslian 8 helmikuuta
2001 tekemä päätös valtioneuvoston esitteli-
jän oppaan hinnasta (148/29/2001).

8 §

Siirtymäsäännös

Tämän valtioneuvoston kanslian maksu-
asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden
2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös
käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä
seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromää-
räinen hinta muutetaan markkamääräiseksi
kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristä-
mällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2001

Pääministeri Paavo Lipponen

Hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 961

verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

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

1 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon julkisoikeudellisista suorit-
teista peritään joko liitteenä olevassa maksu-
taulukossa erikseen mainittu maksu tai suo-
ritteen omakustannusarvoon perustuva, mak-
sutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperustei-
den mukainen maksu.
Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja verohallinnon maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisesti:
1) keskusverolautakunnan ja muu verohal-
linnon viranomaisen ennakkotiedon tai en-
nakkoratkaisun sisältävä päätös ja päätös olla
antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua
tai jättää asia tutkimatta tai sillensä;
2) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 ja
3 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu
päätös;
3) yleishyödyllisten yhteisöjen veron-
huojennuspäätös;
4) päätös oikeudesta tappion vähentämi-
seen tuloverotuksessa;
5) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain
(1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeu-
desta käyttämättömien hyvitysten vähentämi-
seen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen
päätös oikeudesta osinkoylijäämien huo-
mioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n

mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien
huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;
6) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n

mukainen veroviraston antama lupa verotto-
man varaston pitämiseen;
7) verotustietojen käyttölupaa koskeva Ve-

rohallituksen päätös sekä päätös olla anta-
matta tietojen käyttölupaa;
8) verotustietojen luovuttaminen muuhun

kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 7
kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon
saantiin oikeuttavien säännösten perusteella;
sekä
9) muut kuin edellä mainitut toimeksian-

nosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä
koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä pe-
rustuu lakiin tai asetukseen.
Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan

tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen
verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa
muutoksenhakua varten tai veronmaksuvel-
vollisuuden täyttämistä koskevana selvityk-
senä.

2 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992)
7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka
verohallinnon viranomainen hinnoittelee lii-
ketaloudellisin perustein, ovat:
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1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;
2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus-
ja tilastopalvelut;
3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-
mien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tila-
uksesta;
4) verohallinnon hallinnassa olevien tilojen
käyttö ja virastopalvelut;
5) ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon
julkaisuissa;
6) todistukset, valokopiot ja muut jäljen-
teet;
7) verotuksen julkisten tietojen luovutta-
miseen liittyvät palvelut;
8) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen ja postitus;
9) veronsaajien oikeudenvalvonnan asia-
miespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole
verohallinnon maksutonta viranomaistoimin-
taa; sekä

10) muut kuin edellä tässä pykälässä
mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden
tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa enintään
vuoden 2003 loppuun.
Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut

voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti
maksaa myös käyttäen maksuvälineenä mark-
kamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin
euromääräinen hinta muutetaan markkamää-
räiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Helena Ikonen
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MAKSUTAULUKKO 

verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

Suorite 
 
1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut, kun hakijana on  

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä 
ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua vero-
tusta 

 
 505 euroa 

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkei-
notulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun haki-
jana on muu verovelvollinen 

 
 
 
 1 345 euroa 

Jos ennakkoratkaisun antaminen asiassa edellyttää laajaa selvitystyötä, 
peritään ennakkoratkaisusta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, 
jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
 2 018 euroa 

Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkorat-
kaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä peritään käsittely-
maksua 

 
 
 50 euroa 

2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkotietopäätös tai en-
nakkoratkaisu 

 

Ennakkotiedot, kun hakijana on  

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä 
ja ennakkotieto koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 

 
 202 euroa 

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkotieto koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotu-
lon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 

 
 
 673 euroa 

Mikäli ennakkotiedon antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvi-
tystyötä, peritään ennakkotiedosta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkotietoa, jonka 
valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
 1 345 euroa 

Muut ennakkoratkaisut  

— kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta  135 euroa 

— kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteis-
töverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 

 
 202 euroa 

— kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää, työnantajan sosiaa-
liturvamaksua,  

 

 
 67 euroa 

— rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa  135 euroa 



 N:o 961 
  
   

 

2762

— muut ennakkoratkaisut  202 euroa 

Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennak-
kotietoa tai –ratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, 
peritään käsittelymaksua 

 
 
 50 euroa 

3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös  202 euroa 

4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös  202 euroa 

5) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa  202 euroa 

6) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oi-
keudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d 
§:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen 
tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien 
huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 

 
 
 
 
 202 euroa 

7) Arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lupa verottoman varaston pi-
tämiseen 

 
 202 euroa 

8) Verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallituksen päätös sekä 
päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa 

 
 336 euroa 

9) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen 
verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta 

 

— todistus  8,40 euroa 

— jäljennös tai ote verotustiedoista 
edellä mainittu oikeaksi todistettuna 
kuitenkin vähintään 

 0,50 euroa/sivu 
 1 euro/sivu 
 5 euroa 

— jos tietojen luovuttaminen vaatii yli ½ tunnin työn, peritään tieto-
jen luovuttamisesta 

 
 38 euroa/h 

— aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopioina an-
nettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 

 
 3,35 senttiä/sivu 

10) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen 
verotustietojen luovuttaminen konekielisesti 

 

Verotustietojen konekielisestä luovuttamisesta peritään suoritteen oma-
kustannusarvon mukainen maksu, joka muodostuu seuraavasti: 

 

— tietojen luovuttaminen eräkäsittely-yksikköä kohden  2,23 senttiä/ 
              yksikkö 

— verotustietojen luovuttaminen määrittely- ja suunnittelutyöstä ve-
rohallinnolle aiheutuvat suoritteen omakustannusarvon mukaiset kus-
tannukset 

 



 N:o 961 
  
   

 

2763

11) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, Valtiovarainministeriön 
asetuksen 1 §:n mukaiset verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet 

 

Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden koko-
naiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuotta-
miseen käytetyn verohallinnon asiantuntijan työn omakustannushintana 
peritään 

 
 
 
 84 euroa/h 

ja toimistotyön omakustannushintana peritään  38 euroa/h 

 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 962

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-tuen),
sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden sekä vuoden 2000 mallasohran lisätuen maksatuk-

sesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMa vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-
tuen), sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden
sekä vuoden 2000 mallasohran lisätuen mak-
satuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87/01 8.11.2001 16.11.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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