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Valtioneuvoston päätös

N:o 1314

kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä
muutetaan kihlakuntajaosta 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen
(1464/1992) 2 §, sellaisena kuin se on valtioneuvoston päätöksessä 308/1996, seuraavasti:

2 §
Kunnat kuuluvat kihlakuntiin seuraavasti:

Etelä-Suomen lääni

Helsinki.
Vantaa.
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio.
Järvenpää, Kerava, Tuusula.
Hyvinkää, Nurmijärvi.
Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti.
Karjalohja, Lohja, Sammatti.
Askola, Pornainen, Porvoo, Sipoo.
Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja,
Ruotsinpyhtää.
Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Orimattila,
Pukkila.
Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja, Tammisaari.
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela,
Ypäjä.
Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala,
Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos.
Hausjärvi, Loppi, Riihimäki.

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä,
Lahti, Nastola, Padasjoki.
Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvo-

la, Kuusankoski, Valkeala.
Kotka, Pyhtää.
Hamina, Miehikkälä, Vehkalahti, Virolah-

ti.
Joutseno, Lappeenranta, Lemi, Luumäki,

Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Ylä-
maa.
Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti,

Saari, Uukuniemi.
Hartola, Heinola, Sysmä.

Länsi-Suomen lääni

Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla,
Perniö, Pertteli, Salo, Somero, Suomusjärvi,
Särkisalo.
Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, Kemiö, Korp-

poo, Nauvo, Parainen, Västanfjärd.
Kaarina, Lieto, Paimio, Piikkiö, Sauvo.
Turku.
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Askainen, Lemu, Masku, Merimasku,
Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko, Rymät-
tylä, Vahto, Velkua.
Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl,
Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Mellilä,
Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne.
Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki,
Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Veh-
maa.
Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lap-
pi, Rauma.
Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Köyliö,
Säkylä, Vampula.
Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Po-
markku, Pori, Ulvila.
Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia,
Merikarvia, Siikainen.
Kiikoinen, Lavia, Punkalaidun, Suodennie-
mi, Vammala, Äetsä.
Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Valkeakoski,
Viiala.
Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala,
Vesilahti, Ylöjärvi.
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano,
Viljakkala.
Kuru, Mänttä, Ruovesi, Vilppula, Virrat.
Tampere.
Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Luopi-
oinen, Längelmäki, Orivesi, Pälkäne, Saha-
lahti.
Kokkola, Kälviä, Lohtaja.
Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Les-
tijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli.
Kruunupyy, Luoto, Pedersören kunta, Pie-
tarsaari, Uusikaarlepyy.
Vaasa.
Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari,
Oravainen, Vöyri.
Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö.
Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö.
Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Teuva.
Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Nurmo, Pe-
räseinäjoki, Seinäjoki, Ylistaro.
Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava,
Kortesjärvi, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli, Yli-
härmä.
Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä,
Ähtäri.
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän
mlk, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muura-
me, Toivakka, Uurainen.
Keuruu, Multia, Petäjävesi.

Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoi-
nen.
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi,

Kyyjärvi, Pylkönmäki, Saarijärvi.
Konnevesi, Pihtipudas, Sumiainen, Suolah-

ti, Viitasaari, Äänekoski.

Itä-Suomen lääni

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Män-
tyharju, Pertunmaa, Ristiina.
Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäki, Pieksä-

mäen mlk, Virtasalmi.
Joroinen, Juva, Puumala, Rantasalmi, Sul-

kava.
Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punka-

harju, Savonlinna, Savonranta.
Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo,

Vesanto.
Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi, Vehmersal-

mi.
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pie-

lavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä.
Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara,

Tuusniemi.
Kangaslampi, Leppävirta, Varkaus.
Juuka, Nurmes, Valtimo.
Lieksa.
Eno, Joensuu, Kiihtelysvaara, Kontiolahti,

Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä.
Ilomantsi, Tuupovaara.
Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi,

Värtsilä.

Oulun lääni

Hailuoto, Kempele, Oulu, Oulunsalo.
Pattijoki, Pyhäjoki, Raahe, Ruukki, Siika-

joki, Vihanti.
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen,

Sievi, Ylivieska.
Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala,

Pyhäjärvi, Reisjärvi.
Kestilä, Liminka, Lumijoki, Muhos, Piip-

pola, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Tyrnävä,
Utajärvi, Vaala.
Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kuivaniemi, Yli-

Ii, Ylikiiminki.
Pudasjärvi, Taivalkoski.
Kuusamo.
Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi.
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Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo,
Vuolijoki.
Kuhmo.

Lapin lääni

Inari, Utsjoki.
Sodankylä.
Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savu-
koski.
Posio, Ranua.
Rovaniemi, Rovaniemen mlk.
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola.
Tornio.
Kolari, Pello, Ylitornio.
Kittilä.
Enontekiö, Muonio.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle
osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjel-
mällä. Valituskirjelmän on oltava korkeim-
man hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unionin-
katu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on saatu tiedoksi. Valitus-
kirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi,
kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen
kohteena oleva päätös, päätökseen haettava
muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1315

tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

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

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulu-
kon mukaisesti ovat:
1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulku-
neuvoselvitystä, passitusta, luovutusta vapaa-
seen liikkeeseen, vientimenettelyyn asetta-
mista, tulli- ja muonitusvarastosta ottoja, sekä
muut maksutaulukossa mainitut tullitoimen-
piteet;
2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;
3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviran-
omaisen aloitteesta;
4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäl-
jennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja
tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;
sekä
5) muut maksutaulukossa mainitut suorit-
teet.

2 §
Viisumeista, myös kielteisistä päätöksistä,
peritään Euroopan unionin neuvoston päättä-
mä käsittelymaksu liitteenä olevan maksutau-
lukon mukaisesti.
Maksua ei kuitenkaan peritä
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen
kutsumalta henkilöltä;
2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen
kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta;
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn konsulin viraston
henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen per-
heenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-
kityltä lapselta;
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-

sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä;
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-

sen perusteella saa viisumin maksutta, eikä
Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjes-
töjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unio-
nin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
järjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin
osallistuvilta;
7) Suomen kunniakonsulilta; eikä
8) EU-maiden kansalaisten kanssa aviolii-

tossa olevilta kolmannen maan kansalaisilta
eikä heidän alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivin
68/360/ETY 9 artikla.
Viisumi voidaan myöntää maksutta
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-

vien tilanteiden johdosta silloin, kun huma-
nitaariset syyt puoltavat; sekä
2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin

osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumil-
le koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jä-
senten ikä on alle 18 vuotta.

3 §
Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tul-

lilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon
antamisesta peritään tullikoodeksin 11 artik-
lassa tarkoitetut erityiskustannukset.

4 §
Maksullisen valvontasuoritteen edellyttä-

mästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peri-
tään erillinen korvaus liitteenä olevan mak-
sutaulukon mukaisesti.
Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdiste-

taan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään
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alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka
selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä.
Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus
tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta
saman tunnin aikana.
Maksu Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahasto- eli EMOTR-viennin ennakkoil-
moituksen vastaanottamisesta sisältää passi-
tusmaksun.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

5 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavia suoritteita ovat:
1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tila-
uksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;
2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä
koulutus;
3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja
tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset
sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tila-
uksesta, jollei suoritetta ole muualla säädetty
maksuttomaksi;
4) sopimuksen perusteella muille kuin
tulliviranomaiselle kannettavien maksujen
laskutus ja perintä;
5) tilastot ja julkaisut;
6) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen
avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä

sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva
asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;
7) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja väli-

neiden käyttö;
8) muulle kuin asianosaiselle annettavat

otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista
asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä
lähettäminen; sekä
9) lomakkeet.

Erityisiä säännöksiä

6 §
Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä

maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta eu-
roiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo

7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden
2002 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 13 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino
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Liite 

 
MAKSUTAULUKKO 

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

 
 
I TULLITOIMENPITEET 
 
1. Kulkuneuvoselvitys 
Lentoliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina 
viikon päivinä: 
1.1 Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 

23.00�07.00..................................................................................... 34 euroa
1.2 Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-

Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maa-
rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla 
sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00�07.00.. 62 euroa

1.3 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 72 euroa
  
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvi-
tys paikan päällä kaikkina viikon päivinä: 
1.4 Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00�07.00 ........................... 37 euroa
1.5 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 62 euroa
  
Alusliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä sata-
missa kaikkina viikon päivinä: 
1.6 klo 16.00�07.00............................................................................... 66 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa: 
1.7 Maanantaista perjantaihin klo 07.00�16.00..................................... 57 euroa/tunti
1.8 Muuna aikana .................................................................................... 76 euroa/tunti
  
2. Muun kuin hyväksytyn lähettäjän suorittama passitus lukuun 

ottamatta saatteita 
Vakuudeton passitus ja passitus, jossa käytetään yleisvakuutta: 
2.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 10 euroa
2.2 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 12 euroa
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Passitus, jossa käytetään yksittäis- tai kiinteää vakuutta: 
2.3 Yleisenä virka-aikana ........................................................................ 15 euroa
2.4 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 20 euroa
2.5 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 24 euroa
  
3. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullaus-

menettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutus-
määräystä 

3.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 15 euroa
3.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 20 euroa
  
4. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun 

viejän suorittamaa menettelyyn asettamista 
4.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana sekä 

Helsinki-Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun lentoasemilla 
muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloaikana ................... 10 euroa

4.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 13 euroa
  
5. Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta 
5.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 5 euroa
5.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, il-

moituskohtaisesti ............................................................................... 7 euroa
5.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 8 euroa
  
6. EMOTR-vienti 
6.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 15 euroa
6.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti............................................................................. 21 euroa
6.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 25 euroa
  
7. Muut tullitoimenpiteet 
7.1 Siirto verottomien tavaroiden myymälään, ilmoituskohtaisesti ........ 7 euroa
7.2 Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti 

tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilai-
toksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varas-
tossa................................................................................................... 57 euroa/tunti

7.3 Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-
aikana ................................................................................................ 7 euroa
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7.4 Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikel-
vottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat 
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet ............................................... 57 euroa/tunti

7.5 Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulku-
neuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut 
yli 10 kilometriä ................................................................................ 30 senttiä/km

7.6 Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta 
kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta ..... 57 euroa/tunti

  
8. Hedelmien ja vihannesten laadunvalvonta 
8.1 Tuontitarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille .................................. 64 euroa/ 

tavaraerä
8.2 Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille, kun tuontitar-

kastuksessa on havaittu puutteita ......................................................
151 euroa/ 

tavaraerä
8.3 Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöta-

varoille että muille kuin yhteisötavaroille .........................................
64 euroa/ 
tavaraerä

8.4 Jalostustodistus.................................................................................. 17 euroa/ 
tavaraerä

  
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Ennakkoratkaisut 
1.1 Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.1.1 Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen ................................. 420 euroa/ 

tavara
1.1.2 Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta ............................... 336 euroa/ 

tavara
1.2 Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.2.1 Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta....................................... 336 euroa
1.2.2 Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta 

toiminnasta ........................................................................................ 84 euroa
1.3 Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua ............................................ 25 euroa
  
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset 
2.1 Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskeva 

päätös................................................................................................. 505 euroa
2.2 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva pää-

tös ...................................................................................................... 1 009 euroa
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2.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 
vähäinen muuttaminen ...................................................................... 101 euroa

2.4 Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä 
päätös................................................................................................. 101 euroa

2.5 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää 
koskevat luvat: 

2.5.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 505 euroa
2.5.1.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
118 euroa 
841 euroa

2.5.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 370 euroa
2.5.2.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
118 euroa 
589 euroa

2.5.3 Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa ........ 34 euroa
2.6 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoit-

tajaa ja veroedustajaa koskevat luvat: 
2.6.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 370 euroa
2.6.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 252 euroa
2.7 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, ve-

ron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja 
saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat............... 202 euroa

2.8 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimas-
sa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen..........................

101 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

2.9 Edellä 2.5�2.8 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hyl-
käävä päätös ......................................................................................

101 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

  
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset 
3.1 Vapaa-aluetta ja vapaavarastoa koskeva päätös: 
3.1.1 Perustamislupa .................................................................................. 353 euroa
3.2 Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös 50 euroa
3.3 Keskitetyn tullauksen lupa ................................................................ 252 euroa
3.4 Päätös immateriaalioikeuksien suojeluhakemukseen 
3.4.1 Kotimainen hakemus, kieli; suomi tai ruotsi..................................... 168 euroa
3.4.2 Ulkomainen hakemus, kieli; muu...................................................... 219 euroa
3.5 Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentä-

minen tai vähäinen muuttaminen ......................................................
101 euroa, 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 
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III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat 
1.1 Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa ...................... 235 euroa
1.2 Jaksotullauslupa ................................................................................ 135 euroa
1.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös ................................. 84 euroa
1.4 Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös........................... 150 euroa
  
2. Muut luvat ja viisumit 
2.1 Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen 

erotteluun........................................................................................... 118 euroa
2.2 Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä lii-

kennepaikkaa koskeva poikkeuslupa................................................. 84 euroa
2.3 Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menette-

lyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa....................... 84 euroa
2.4 Tullivarastotavaran käsittelylupa ...................................................... 101 euroa
2.5 Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat................................... 101 euroa
2.6 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen ...................................................................... 42 euroa
2.7 Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 34 euroa
2.8 Moottoriajoneuvoverosta vapautus ................................................... 24 euroa
2.9 Väylämaksun vapautustodistus ......................................................... 24 euroa
2.10 Saattomieslupa .................................................................................. 27 euroa
2.11 Tullauskirja........................................................................................ 10 euroa
  
2.12 Viisumit 
2.12.1 Kertaviisumi enintään 15 pv.............................................................. 50 euroa
2.12.2 Kauttakulkuviisumi ........................................................................... 20 euroa
2.12.3 Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv ................................... 60 euroa+2 eu-

roa/henkilö
2.12.4 Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina................................................. 20 euroa+2 eu-

roa/henkilö
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IV TULLILABORATORION SUORITTEET 
  
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta: 
1.1 Elintarvikelain (361/1995) soveltamisalaan kuuluvat tavarat ........... 336 euroa/ 

tavaraerä
1.2 Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta.............................................. 336 euroa/ 

tavaraerä
1.3 Muut tavarat ...................................................................................... 252 euroa/ 

tavaraerä
  
V MUUT PALVELUT 
  
1. Asianosaisille annettavat: 
1.1 Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista 
1.1.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 2,70 euroa/sivu
1.1.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 50 senttiä/sivu
1.2 Edellä mainitut oikeaksi todistettuina 
1.2.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 4 euroa/sivu
1.2.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 70 senttiä/sivu
1.3 Tulli- ja muut todistukset .................................................................. 16,80 euroa/ 

todistus
1.4 Lähettäminen 
1.4.1 Kirjelähetys ....................................................................................... 2,70 euroa + 

postimaksu
1.4.2 Pakettilähetys .................................................................................... 4 euroa + 

postimaksu
1.4.3 Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähet-

tämisestä ............................................................................................
4,20 euroa + 
postimaksut

1.5 Telefax-lähetys 
1.5.1 Ensimmäiseltä asiakirjasivulta .......................................................... 5 euroa/sivu
1.5.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 70 senttiä/sivu
  
  
 
 



Työministeriön asetus

N:o 1316

työhallinnon maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään työhallinnon
maksullisista suoritteista ja niiden maksupe-
rusteista.
Työhallinnolla tarkoitetaan tässä asetukses-
sa työministeriötä, valtakunnansovittelijain
toimistoa, vähemmistövaltuutetun toimistoa,
työvoima-asiain alue- ja paikallishallintoa,
työvoimaopistoa, valtion vastaanottokeskuk-
sia sekä työneuvostoa.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeu-
dellisia suoritteita, joista työhallinto perii
omakustannusarvoa vastaavat kiinteät mak-
sut, ovat:
1) henkilöstörahaston rekisteröinti 235 eu-
roa;
2) henkilöstörahaston sääntömuutoksen re-
kisteröinti 168 euroa;
3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu
muutos henkilöstörahastorekisteriin 34 euroa;
4) ote henkilöstörahastoluettelosta 10 eu-
roa; sekä
5) ote henkilöstörahastoluettelosta ja sään-
nöistä 20 euroa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka työhallinto hin-
noittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen

(1251/1993) 7 §:n 3 momentissa mainitut
henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä
henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liit-
tyvät erityispalvelut;
2) henkilöstövuokraus;
3) työhallinnon valtakunnallisissa, alueel-

lisissa tai paikallisissa viestintävälineissä jul-
kaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;
4) työhallinnon hallinnassa olevien toimi-

tilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoli-
seen käyttöön;
5) kuntoutus-, koulutus-, kehittämis-, kon-

sultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;
6) psykologisten testien ja muiden mene-

telmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vas-
taavien käyttöoikeuden luovuttaminen sekä
tietojärjestelmissä olevien tietojen luovutta-
minen lukuun ottamatta maksuttomaan toi-
mintaan liittyviä tietoja;
7) muiden viranomaisten ja yhteisöjen

suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka
palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;
8) työvoimaopiston tarjoamat majoituspal-

velut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät
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palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuo-
tuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutuk-
seen;
9) julkaisut;
10) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;
11) toimisto- ja virastopalvelut;
12) valokopiot ja muut jäljennökset;
13) toimeksiantoon perustuva aineiston
lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta
perittävään hintaan;
14) työnantajan toimeksiannosta ja hänen
lukuunsa ennakkoperintälain (418/1959) mu-
kaan toimitettavien ennakonpidätysten, työn-
antajan sosiaaliturvamaksujen ja muiden
työnantajan työsuhteen perusteella suoritetta-
vien maksujen maksuliikenteen hoitaminen;
15) työnantajan toimeksiannosta ja hänen
lukuunsa toimitettava palkanlaskenta ja pal-
kanmaksu alle kymmenen työntekijän yrityk-
sille; sekä

16) työnantajien neuvonta maksuliikenteen
hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -mak-
sussa.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2003.
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 13 päivänä joulukuuta 2001

Työministeri Tarja Filatov

Ylitarkastaja Sinikka Hyyppä
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Opetusministeriön asetus

N:o 1317

yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee yliopistolain
(645/1997) 1 §:ssä tarkoitettuja yliopistoja.
Tässä asetuksessa säädetään yliopistojen
eräiden suoritteiden maksullisuudesta ja mak-
superusteista. Asetus ei koske yliopistojen
kirjasto- ja tietopalveluista eikä avoimesta
korkeakouluopetuksesta perittäviä maksuja,
joista säädetään erikseen.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat tutkin-
toihin kuuluva opetus ja sen edellyttämät tai
siihen liittyvät tehtävät, kuten kuulustelut,
arvioinnit, valinta- ja tasokokeet, opinnäyte-
töiden ohjaus- ja tarkastus, opintoneuvonta,
todistukset opintosuorituksista sekä tutkinto-
todistukset.
Edellä 1 momentissa mainitut suoritteet
ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liitty-
vistä syistä maksuttomia.
Vastaavuustodistus, jonka yliopisto antaa
kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opet-
tajankoulutuksesta annetun asetuksen
(576/1995) 22 §:n 4 momentin nojalla, ja
yliopiston vastaavuustodistusta koskevaan
hakemukseen antama hylkäävä päätös ovat
maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita.

Yliopisto perii hakijalta vastaavuustodistuk-
sesta ja sitä koskevaan hakemukseen anne-
tusta hylkäävästä päätöksestä 126 euroa.
Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990)

1 §:n mukaisesta kuulustelusta eläimistä saa-
tavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liitty-
vän lainsäädännön tuntemuksen osalta sekä
poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen
(499/1991) 10 §:n mukaisesta kuulustelusta
lihatarkastuslainsäädännön tuntemuksen osal-
ta yliopisto perii kirjalliseen kuulusteluun
osallistumisesta 34 euroa ja ilman kirjallista
kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 eu-
roa.
Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tun-

nustamisjärjestelmän voimaanpanosta anne-
tun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 §:ssä tarkoi-
tettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta
yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksy-
tystä suorituksesta annettavasta todistuksesta
17 euroa.

3 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992)
7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hin-
noista yliopisto päättää liiketaloudellisin pe-
rustein, ovat tilatut tutkimukset, täydennys-
koulutus ja muut palvelutehtävät, joita yli-
opisto suorittaa valtion ja kunnan viranomai-
sille sekä muille yhteisöille ja yksityisille
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näiden pyynnöstä sekä sellaisen tehtävän
yhteydessä tuotettu tavara.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004.
Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulujen
eräistä suoritteista 25 päivänä tammikuuta

1993 annettu opetusministeriön päätös
(81/1993) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.
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 14 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri Maija Rask

Ylitarkastaja Laura Lahti
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1318

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien

töiden rahoituksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 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

voimaantulo-
päivä

MMMa kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi
tehtävien töiden rahoituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . 97/01 19.12.2001 1.1.2002

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, puh. (09) 5765 111.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen
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