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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1104

ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön 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 julkisoikeudel-
liset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii
tämän asetuksen liitteenä olevan maksutau-
lukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun,
ovat hakemukset, jotka koskevat:
1) muuta oleskelulupaa kuin jäljempänä
2—4 §:ssä mainitut;
2) ensimmäistä Suomesta käsin haettua
työlupaa;
3) kadotetun tilalle annettavaa uutta muu-
kalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakir-
jaa; sekä
4) pyynnöstä annettavaa todistusta.

2 §

Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset
suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuttuja maksullisia julkisoikeu-
dellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto
perii liitteenä olevan maksutaulukon mukai-
sen kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemuk-
set, jotka koskevat:
1) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston

ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa;
2) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston

ratkaistavaksi siirrettyä työlupaa;
3) oleskeluluvan tai työluvan voimassaolo-

ajan jatkamista;
4) oleskeluluvan tai työluvan siirtämistä

toiseen matkustusasiakirjaan;
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5) muukalaispassia tai pakolaisen matkus-
tusasiakirjaa;
6) muukalaispassin tai pakolaisen matkus-
tusasiakirjan voimassaoloajan pidentämistä;
sekä
7) viisumia.

3 §

Alennetut julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii
sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kan-
sainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä
liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen
omakustannusarvoa alemman kiinteän käsit-
telymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:
1) Suomen kansalaisuuden saamista, säi-
lyttämistä tai siitä vapautumista hakemuksen
perusteella;
2) kansalaisuuden saamista ilmoituksen
perusteella;
3) vastausta kansalaisuutta koskevaan tie-
dusteluun;
4) Euroopan talousaluesopimukseen perus-
tuvaa oleskelulupaa; tai
5) ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi kuu-
luvaa oleskelulupaa, kun hakija ei ole vielä
Suomessa; sekä
6) Suomessa syntyneen lapsen ensimmäistä
oleskelulupaa.

4 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupaa tai työlupaa koske-
vasta hakemuksesta ei peritä henkilöltä, joka
otetaan Suomeen:
1) pakolaisuuden;
2) suojelun tarpeen;
3) tilapäisen suojelun tarpeen; tai
4) painavan humanitaarisen syyn perusteel-
la.
Maksua ei myöskään peritä edellä kohdissa
1—4 lueteltujen henkilöiden perheenjäsenel-
tä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen
perusteella.
Maksua oleskelulupahakemuksesta ei pe-
ritä, jos se koskee mukana hakevaa, vanhem-

pansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta,
joka merkitään vanhemman oleskelulupaan,
vaikka hakemuksen ratkaisee edustuston si-
jasta ulkomaalaisvirasto.
Maksua ei peritä edellä 3 §:n 1—2 kohdissa

luetelluista hakemuksista tai ilmoituksista
lapselta, joka on mukana vanhempansa ha-
kemuksessa.
Maksua viisumista, oleskeluluvasta tai työ-

luvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeski-
sissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa
on niin sovittu.

5 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut
suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii
liiketaloudellisin perustein määrättävät mak-
sut ovat seuraavat suoritteet:
1) selvitykset ja tutkimukset;
2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston

ulkopuolisessa koulutus- suunnittelu- ja muis-
sa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta
tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viras-
ton maksutonta toimintaa;
3) kirjasto- ja tietopalvelut;
4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;
5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkai-

suissa;
6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;
7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen

ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimisto-
palvelut ulkopuolisille;
8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen

lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät
sisälly aineistosta perittävään hintaan.

6 §

Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään
hakemusta jätettäessä etukäteen.
Maksua ei palauteta, jos hakija peruu

hakemuksensa sen jälkeen, kun sen käsittelyä
koskevat toimenpiteet on aloitettu.
Jos hakemus on jätetty aiheetta viranomai-

sista johtuvista syistä, maksu palautetaan.
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Jos henkilö saa Suomen kansalaisuuden,
hakemuksen käsittelyaikana jätetyistä, vireillä
olevien kansalaisuuspäätöksen yhteydessä
rauetettavien hakemuksien käsittelymaksuista
palautetaan puolet.
Maksut palautetaan hakijan ilmoittamalle
pankkitilille.

7 §

Ulkomaalaisviraston toimivalta

Ulkomaalaisvirastolla on toimivalta tuotta-
miensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua
koskevissa asioissa lukuun ottamatta liitteenä
olevassa maksutaulukossa mainittuja maksu-
ja.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.
Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä

joulukuuta 2002 annettu sisäasiainministeriön
asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suo-
ritteista (1123/2002) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola
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                      Liite 
 

 
ULKOMAALAISVIRASTON (UVI) MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET 
SUORITTEET 
 
 
Suorite Maksu Peruste 
 
 
OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee: 
- muuta kuin alempana mainittua, ensimmäistä 
Suomessa haettua oleskelulupaa............................... 170 �....................... 1 §, 1 mom./1 
- ensimmäistä Suomessa haettua työlupaa................ 134 �....................... 1 §, 1 mom./2 
- kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai 
pakolaisen matkustusasiakirjaa................................... 77 �....................... 1 §, 1 mom./3 
- pyynnöstä annettavaa todistusta .............................. 17 �....................... 1 §, 1 mom./4 
 
 
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee 
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi  
siirrettyä oleskelulupaa ............................................. 101 �....................... 2 §, 1 mom./1 
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi  
siirrettyä työlupaa ....................................................... 40 �....................... 2 §, 1 mom./2 
- oleskeluluvan jatkamista ........................................ 101 �....................... 2 §, 1 mom./3 
- työluvan jatkamista................................................... 40 �....................... 2 §, 1 mom./3 
- oleskelu- tai työluvan siirtämistä toiseen  
matkustusasiakirjaan luvalta ....................................... 16 �....................... 2 §, 1 mom./4 
- muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa . 40 �....................... 2 §, 1 mom./5 
- muukalaispassin tai pakolaisen  
matkustusasiakirjan voimassaoloajan  
pidentämistä ................................................................ 16 �....................... 2 §, 1 mom./6 
-viisumia ..................................................................... 35 �....................... 2 §, 1 mom./7 
 
 
ALENNETUT SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee 
- Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä 
tai siitä vapautumista 
hakemuksen perusteella ............................................ 400 �....................... 3 §, 1 mom./1 
- Suomen kansalaisuuden saamista 
ilmoituksen perusteella ............................................. 300 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, hakija täyttänyt 65 vuotta ...................... 250 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, hakija alaikäinen.................................... 100 �....................... 3 §, 1 mom./2 
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- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, jos hakija voi osoittaa olleensa 
sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa  
vuosien 1939 - 1945 aikana ...................................... 100 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- kansalaisuutta koskevaa tiedustelua ......................... 34 �....................... 3 §, 1 mom./3 
- Euroopan talousaluesopimukseen 
perustuvaa oleskelulupaa ............................................ 26 �....................... 3 §, 1 mom./4 
- UVIn ratkaistavaksi kuuluvaa oleskelulupaa, 
kun hakija ei ole vielä Suomessa ................................ 67 �....................... 3 §, 1 mom./5 
- Suomessa syntyneen lapsen  
ensimmäistä oleskelulupaa ......................................... 67 �....................... 3 §, 1 mom./6 
 
 
MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU 
 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun mää-
räämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua ulkomaalaisvirastolta kuuden kuukauden 
kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valitta-
ja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §). 
 
 



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1105

holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhous-
toimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoi-
messa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuot-
tajalle valtion varoista maksettavasta korva-
uksesta ja sen perusteesta.

2 §

Korvausten maksaminen

Maistraatti maksaa korvauksen edunval-
vontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä
asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maa-
kunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus.

3 §

Korvaus vuonna 2004

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle makse-
taan korvauksena palvelujen tuottamisesta
aiheutuneista nettokustannuksista enintään
puolet, vähintään kuitenkin 135 euroa ja
enintään 201 euroa edunvalvontaa kohti val-

tion talousarvioon tarkoitusta varten varatun
määrärahan rajoissa. Nettokustannuksilla tar-
koitetaan palvelun tuottajalle aiheutuneita
vuoden 2003 tilinpäätöksen mukaisia kustan-
nuksia päämiehiltä perityillä palkkioilla vä-
hennettyinä.
Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista

vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja
muun palvelun tuottajan kesken edunvalvon-
tojen lukumäärän mukaisessa suhteessa.
Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huo-
mioon holhousasioiden rekisterin mukaan
kunnalla ja muulla palveluntuottajalla
1.3.2004 olleet edunvalvonnat.
Korvaus maksetaan viimeistään syyskuus-

sa 2004.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden
2004 loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1106

verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

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;
9) yritys- ja yhteisötietolain (244/2001)

16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnus-
rekisteristä sekä
10) 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:
1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;
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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) tietojen luovuttaminen yritys- ja yhtei-
sötunnusrekisterin merkinnöistä sähköisesti
tai muulla kuin edellä 1 §:n 9 kohdassa
tarkoitetulla tavalla;
9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen ja postitus;
10) veronsaajien oikeudenvalvonnan asia-

miespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole
verohallinnon maksutonta viranomaistoimin-
taa; sekä
11) muut kuin edellä tässä pykälässä

mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden
tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja on voimassa enintään
vuoden 2004 loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-

reille tulleen hakemuksen päätökseen sovel-
letaan kuitenkin verohallinnon suoritteiden
maksullisuudesta 9 päivänä marraskuuta 2001
annettua asetusta (961/2001).

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

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 

 
 555 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 

 
 
 
 1 480 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. 

 
 2 220 euroa 

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

 
 55 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 

 
 222 euroa 

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

 
 
 740 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. 

 
 1 480 euroa 

Muut ennakkoratkaisut  

� kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta  135 euroa 

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

 
 222 euroa 

� kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää, työnantajan sosiaa-
liturvamaksua,  

 
 70 euroa 

� rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa  150 euroa 
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� muut ennakkoratkaisut  222 euroa 

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

 
 
 55 euroa 

3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös  260 euroa 

4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös  

 � päätös, jota varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1-5 tuntia)  300 euroa 

 � päätös, jota varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia)  500 euroa 

 � muu päätös, joka annetaan yleishyödyllisen yhteisön verovapaus-
hakemuksen johdosta 

 55 euroa 

5) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 
 
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen jättää hakemuksen tutkimatta 
tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua 

 315 euroa 
 
 
 55 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 ottami-
seen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämi-
en huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 
 
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen jättää hakemuksen tutkimatta 
tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua  

 
 
 
 
 315 euroa 
 
 
 55 euroa 
 

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

 
 315 euroa 

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

 
 370 euroa 

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

 

� todistus  9 euroa 

� jäljennös tai ote verotustiedoista 
edellä mainittu oikeaksi todistettuna 
kuitenkin vähintään 

 0,55 euroa/sivu 
 1 euro/sivu 
 5 euroa 

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

 
 39 euroa/h 

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

 
 3,7 senttiä/sivu 
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10) Valtiovarainministeriön asetuksen 1§:n 9 kohdissa tarkoitettu ote yri-
tys- ja yhteisötunnusrekisteristä 

 
 

� yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja 
yhteisötunnusrekisteristä 

 5 euroa/ote 

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

 

Verotustietojen konekielisestä luovuttamisesta peritään suoritteen 
omakustannusarvon mukainen maksu, joka muodostuu seuraavasti: 

  

� verotustietojen luovuttamisen määrittely- ja suunnittelutyöstä ve-
rohallinnolle aiheutuvat suoritteen omakustannusarvon mukaiset kus-
tannukset 

 

12) 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 

 
 
 92 euroa/h 

ja toimistotyön omakustannushintana peritään  39 euroa/h 
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N:o 1107 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 
����� 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 21 päivänä marraskuuta 

2001 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1027/2001) liitteenä olevan 
maksutaulukon 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1277/2002, sekä 

lisätään maksutaulukkoon uusi 9 a § seuraavasti: 
 

9 § 

Kaupparekisteriasiat 

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut 
yksityisen elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .......................................65 � 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
perusilmoitus .....................................155 � 
muun elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .....................................330 � 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen,  
osuuskunnan, säästöpankin ja 
asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen 
ja vakuutusyhdistyksen yhdistys- 
järjestyksen muuttamista, avoimen 
yhtiön, kommandiittiyhtiön tai 
osuuskunnan muuttamista osake- 
yhtiöksi sekä taloudellista toimintaa 
harjoittavan yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutos- 
ilmoitus ..............................................330 � 
muu muutosilmoitus ............................57 � 
aputoiminimen rekisteröinti........ 60 �/nimi 

Sulautumis- ja jakautumisasiat 
sulautumis- ja jakautumis- 
suunnitelman ilmoittaminen .......... 330 � + 
 57 �/seuraava yhteisö 
sulautumis- tai jakautumis- 
suunnitelmaa koskevan muutoksen 
ilmoittaminen.......................... 57 �/yhteisö 
hakemus sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanoon .... 330 � + 
 175 �/seuraava yhteisö 
ilmoitus sulautumisen tai  

jakautumisen täytäntöön- 
panosta.................................... 57 �/yhteisö 

Muut hakemusasiat 
hakemus osakepääoman alentamiseksi, 
arvonkorotusrahaston alentamiseksi,  
sijoitusosuuspääoman, sidotun oman  
pääoman tai ylikurssirahaston  
alentamiseksi, yhtiömuodon  
muuttamiseksi, voiton jakamiseksi,  
vararahaston alentamiseksi tai  
ylikurssirahaston alentamiseksi.........430 � 
hakemus julkisesta haasteesta 
yhteisön velkojille .............................175 � 
muut Virallisessa lehdessä 
kuulutettavat hakemusasiat ...............175 � 
hakemus toimia poikkeusluvalla  
osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön 
perustajana, olla osakeyhtiön tai  
osuuskunnan hallintoneuvostossa,  
hallituksessa, toimitusjohtajana tai  
selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön  
tai asumisoikeusyhdistyksen  
hallituksessa tai isännöitsijänä,  
eurooppalaisen taloudellisen  
etuyhtymän johtajana, yksityisenä  
elinkeinonharjoittajana, avoimen  
yhtiön yhtiömiehenä, kommandiitti- 
yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä  
tai sivuliikkeen perustajana����.100 � 
hakemus selvitysmiehen  
määräämiseksi .....................................57 � 
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön 
selvitystilaan määräämiseksi ...............57 � 

Otteet, todistukset ja jäljennökset 
ote kaupparekisteristä ..........................10 � 
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rekisteröintitodistus .............................15 � 
diaaritodistus..........................................5 � 
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, 
säännöt, yhdistysjärjestys ....................10 � 

Tilinpäätösasiat 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista 
(yhdeltä tilinpäätöskaudelta)................10 � 
todistus tilinpäätösasiakirjojen 
jättämisestä ............................................5 � 

Mikrofilmit 
kaupparekisterin peruskortisto........3 030 � 
kaupparekisterin  
ylläpitokortit .........................1 075 �/vuosi 
kaupparekisterin aakkoselliset 
toiminimihakemistot................640 �/vuosi 
vuosien 1976�1980 
tilinpäätösasiakirjat 
hakemistoineen ...............................1 690 � 
tilinpäätösasiakirjat  
hakemistoineen  
vuosilta 1981�1998 ............1 350 �/vuosi 
tilinpäätösasiakirjat  

hakemistoineen vuosilta 1999�  
(sis. 20 000 tilinpäätöstä) ..... 2 020 �/vuosi 
lisämaksu /  
alkava 10 000 tilinpäätöstä ................840 � 

Muutoksenhakumaksu 
kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta 
koskevissa asioissa ............................150 � 

Oikeaksi todistaminen .........................10 � + 
 1 �/sivu 
 

9 a § 
 

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat 
 
Otteet ja todistukset 

saapumistodistus....................................5 � 
oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-
tunnusrekisterin otetuloste.....................5 � 

��� 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2004, kuitenkin niin, että sen 9 a § 
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 

 
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 

 
 
 
 

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1108

paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täyden-
nyskoron maksamista varten

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä toukokuuta 1948
annetun sotilasvammalain (404/1948) 14 §:n 5 momentin ja 18 §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 5 momentti laissa 972/1980 ja 18 §:n 1 momentti laissa 536/2001:

1 §
Kunnat jaetaan sotilasvammalain mukaisen
huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamis-
ta varten kahteen kalleusluokkaan kuntien
yleisestä kalleusluokituksesta 11 päivänä jou-
lukuuta 2003 annetulla valtioneuvoston ase-
tuksella (1055/2003) vahvistetun kuntien
yleisen kalleusluokituksen mukaisesti.

2 §
Huoltoeläke on maksettava I kalleusluok-
kaan kuuluvassa kunnassa asuvalle huol-
toeläkkeen saajalle 10 prosentilla korotettuna.

3 §
Täydennyskoron täysi määrä on, jos haki-

jan työkyvyttömyysaste on vahvistettu vähin-
tään 30 prosentiksi, 6 398,62 tai 5 465,48
euroa vuodessa sekä, jos työkyvyttömyysaste
on vahvistettu pienemmäksi kuin 30 prosen-
tiksi, vastaavasti 4 265,74 tai 3 665,87 euroa
vuodessa sen mukaisesti, onko vahingoittu-
neen tai sairastuneen vakinainen asuinpaikka
I tai II kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2005.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri Anne-Marie Brisson
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Työministeriön asetus

N:o 1109

työhallinnon maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 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 turvapaikanhakijoi-
den vastaanottokeskuksia 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 julkisesta työvoimapalvelusta

(1295/2002) annetun lain 4 luvun 3 §:ssä
mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentä-
miseen sekä henkilöstön ja työyhteisön ke-
hittämiseen liittyvät 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;
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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
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 yrityksille;
16) työnantajien neuvonta maksuliikenteen

hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -mak-
sussa; sekä
17) työministeriön hallinnassa olevien pal-

velussuhdeasuntojen vuokraus.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Työministeri Tarja Filatov

Ylitarkastaja Heidi Nummela
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