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N:o 1056

Laki
biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä 13 päivänä huhtikuuta 2007
annetun lain (446/2007) 5 §:n 3 momentti ja
muutetaan 5 §:n 2 momentti seuraavasti:
5§

seen vuonna 2009 ja sen jälkeen vuosittain
vähintään neljä prosenttia.

Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Biopolttoaineita on toimitettava kulutuk-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki

HE 213/2009
TaVM 20/2009
EV 199/2009
150—2009
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden
maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 12 §:n
3 momentin sekä 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 1177/2005 sekä viimeksi mainittu
laissa 348/1994:
1§

julkisoikeudelliset suoritteet ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) valtionaputoiminnan
suoritteiden maksullisuudesta ja näiden maksujen perusteista. Asetus ei koske suoritteita,
jotka ovat metsäkeskusten tai kehittämiskeskuksen elinkeinotoimintaan kuuluvia suoritteita.
Suoritteet jakautuvat metsäkeskusten julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muihin suoritteisiin.
Julkisoikeudellisilla
suoritteilla
tarkoitetaan
valtion
maksuperustelain
(150/1992) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja
suoritteita. Muilla suoritteilla tarkoitetaan
valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja
muita suoritteita.
2§
Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet
Metsäkeskusten valtion maksuperustelain
6 §:n 3 momentissa tarkoitetut maksuttomat

3§
Metsäkeskusten kiinteämaksuiset
julkisoikeudelliset suoritteet
Metsäkeskusten valtion maksuperustelain
6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät
maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.
Liitteen 2 kohdassa 7 tarkoitettu maksu
määräytyy sen metsänomistajan omistuksessa
olevan metsätalouteen käytettävissä olevan
maan pinta-alan perusteella, jolle vapautusta
metsänhoitomaksusta haetaan. Maksua on
tarvittaessa alennettava niin, että se on kohtuullinen erityisesti suhteessa niihin metsänhoitomaksuihin, jotka alueelta arvion mukaan
perittäisiin. Mainitun liitteen 11 kohdassa tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.
Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä. Liitteen 2 kohtaa 7 koskevan hylkäävän
päätöksen maksu on kuitenkin 100 euroa, jos
päätöksen tekeminen ei edellytä maastossa

N:o 1057
tehtävää tarkastusta, ja 100 euroa sekä hehtaarikohtainen maksu tarkastetulta alalta, jos
päätöksen tekeminen edellyttää maastossa
tehtävää tarkastusta.
Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta
aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.
4§
Metsäkeskusten omakustannusarvon
mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:
1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 momentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;
2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen
(1055/1993) 15 luvun 8 a §:n 2 momentin
nojalla annettava lausunto muun kuin metsäkeskuksen laatimasta metsäsuunnitelmasta;
3) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien
puiden osoittaminen;
4) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;
5) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa ja metsäpuiden siementen tuotantoon ja
markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;
6) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta
tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja
jäljennökset metsäkeskuksissa säilytettävistä
asiakirjoista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määräytyy tuntimaksun perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:
-asiantuntijat
-kenttähenkilöstö
-avustava henkilöstö

70 euroa/tunti
50 euroa/tunti
40 euroa/tunti

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tuntimaksun lisäksi peritään suoritteen tuottamisesta
aiheutuneet erilliskustannukset.
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Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muut
suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
muita suoritteita ovat:
1) edistämistoiminnan neuvonta, koulutus
ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut ja
selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen tai
muuhun toimeksiantoon;
2) tiedon irrottaminen ja edelleen toimittaminen, jos kyseessä on edistämistoiminnan
tietojärjestelmien käyttö ja käyttöpalvelu;
3) osallistumisilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;
4) metsäkeskusten edistämistoiminnan järjestämät metsänhoitoyhdistyksistä annetun
lain (534/1998) 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tutkinnot ja näyttökokeet
sekä luonnonhoidon tuntemusta osoittavat
luonnonhoitotutkinnot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n
2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon
mukaan määritelty maksu. Mahdollisesta
laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen.
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen
muu kuin tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuva edistämistoiminta on maksutonta.
6§
Erinäiset säännökset
Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta
asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.
Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan
päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.
7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.
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Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta 24 päivänä lokakuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (874/2001).

Jos asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, suoritteesta peritään
maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen
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Liite 1

Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1) Metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma
3) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista
rajoituksista
4) metsälain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa hakkuun aloittamisajankohdasta,
jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu
päätös vakuuden asettamisesta
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
8) kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) tarkoitetut päätökset
9) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen hoito
lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin
10) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös
11) metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset
Verohallitukselle ja verovirastolle
12) yhteismetsälain 30 §:n mukainen yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastajan valitseminen
13) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus
14) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettu päätös
15) 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
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16) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen
(1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Metsäntutkimuslaitoksen avustaminen
17) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1162/2000)
5 §:ssä tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
18) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu
panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
19) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
20) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
21) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
22) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 6 luvun
28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto

N:o 1057

5155
Liite 2

Metsäkeskusten kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät
maksut
MAKSUTAULUKKO

Suorite
1) metsälain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta poikkeamiseen

Maksu
50,00 euroa

2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden

100,00 euroa

3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden

100,00 euroa

4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu
osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden

50,00 euroa

5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n
1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, jos yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden

10,00 euroa

6) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu
metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen

130,00 euroa

7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu
päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta
I vyöhyke*
II vyöhyke
III vyöhyke
IV vyöhyke
* vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja
vyöhykkeitä

5,00 euroa/ha
3,00 euroa/ha
1,00 euroa/ha
0,50 euroa/ha
pienin perittävä
maksu on 100,00
euroa; maksu voi olla enintään 15 000
euroa metsäkeskusta
kohden

8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu
metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös

50,00 euroa

9) puutavaranmittauslain (364/1991) 24 §:ssä tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi

10,00 euroa

10) puutavaranmittauslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattamiseksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi

10,00 euroa

5156

N:o 1057

11) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen
mainitun asetuksen 17–19 §:ssä säädetyllä tavalla
-enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna,
-jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta
-ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta
hehtaarilta
12) metsälain 14 c §:ssä tarkoitettu ennakkotieto lain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä
13) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 93 §:n 3 momentissa tarkoitettu lausunto Tiehallinnolle puutavarakuljetusten merkitystä koskevan
edellytyksen täyttymisestä;

100,00 euroa
50,00 euroa/ha
30,00 euroa/ha
200,00 euroa
50,00 euroa

14) yhteismetsälain 19 §:n tarkoittaman osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen

200,00 euroa

15) yhteismetsälain 19 §:n tarkoittaman osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen

75,00 euroa

16) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä

10,00 euroa

17) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi
koskevan päätöksen vahvistaminen

75,00 euroa
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Viestintäviraston eräistä maksuista
Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriö on säätänyt 21. päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion
maksuperustelain (150/1992) 8 §:n sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viestintämarkkinalain (393/2003) 15 b–c §:n sellaisena kuin se on laissa 628/2003, nojalla:
1§

vien tietojärjestelmien tietoturva- akkreditioinnista.

Soveltamisala
Tässä asetuksessa määrätään eräistä Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.
2§
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset
suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii
tämän asetuksen 7, 8 ja 9 §:ssä määrätyt
kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:
1) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;
2) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun
tunnuksen myöntäminen, uusiminen tai siirtäminen;
3) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun
tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito.
3§
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Viestintävirasto perii omakustannusarvon
mukaisen maksun luokiteltua tietoa käsittele2 /150

4§
Maksulliset muut suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:
1) radioamatööriviestinnän pätevyystutkinto;
2) omavalintainen radioamatööritunnus;
3) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;
4) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttava tiedotustoimintaan liittyvä koulutus;
5) sellaisen asiakirjan lähettäminen, josta
aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty
muusta tästä päätöksestä maksulliseksi määrätystä suoritteesta perittävään maksuun; sekä
6) muu toimeksiantoon perustuva Viestintäviraston suorite.
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Viestintävirasto
ottaen kuitenkin huomioon, mitä viranomaisen julkisuudesta annetun lain 34 §:n 4—6
momentissa säädetään.
Viestintävirasto voi periä suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan viestintä-
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hallinnosta annetun asetuksen (60/2004,
muutos 761/2006) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun palvelun tuottamisesta silloin, kun sillä
on valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n
2 momentissa tarkoitettu tosiasiallinen yksinoikeus palvelun tuottamiseen. Muut viestintähallinnosta annetun asetuksen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.
5§
Viestintämarkkinamaksu
Viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a—
d §:n mukainen vuotuinen viestintämarkkinamaksu peritään vuosittain yhdessä erässä.
Viestintävirastolla on oikeus saada teleyrityksiltä maksun määräämistä varten tiedot teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän
kauden liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien
yritysten tulee lisäksi toimittaa selvitys siitä,
mitkä konsernin yritysten keskinäisestä teletoiminnasta syntyneet erät on viestintämarkkinalain 15 b §:n 1 momentin mukaisesti
vähennetty teletoiminnan liikevaihdosta. Teleyritysten tulee toimittaa tiedot Viestintävi-

rastolle yhden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä
ja konsernitilinpäätöksestä.
6§
Tietojärjestelmien tietoturva-akkreditointi
Yhteisöltä, joka on tilannut Viestintävirastolta luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva- akkreditoinnin, peritään
toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuva
maksu. Maksuna peritään 103 euroa käytettyä työtuntia kohden. Yhteisöllä on oikeus
saada Viestintävirastolta arvio tarvittavista
tunneista ennen tilauksen tekoa.
7§
Viestintäverkon numerointimaksut
Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava yritys tai henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun,
jonka suuruus on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero
yleisen matkaviestinverkon numero

0,18 euroa/liittymä
0,18 euroa/liittymä

2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus

15 000
3 000
600
35 000
7 000
1 400
2 000

3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolminumeroinen suuntanumero
nelinumeroinen suuntanumero
viisinumeroinen suuntanumero

10 000 euroa
2 000 euroa
400 euroa

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
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4) maksu palvelunumerosarjasta ja maksu valtakunnallisesta kiinteän
puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
neljällä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja
vähintään viidellä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja
kolmella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja
neljällä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja
viidellä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja
vähintään kuudella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja

600
120
25 000
5 000
1 000
200

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa

5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC):

8 000 euroa

6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi
kansallinen merkinantopistekoodi
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG)
centrex-teleyritystunnus
matkaviestinverkkotunnus (MNC)
teleyritystunniste
matkapuhelimen SIM-kortin tunniste (IIN)

1 600
0,8
0,8
35
340
170
170

7) maksu suoraan palveluntuottajalle myönnetystä lyhytsanomapalvelunumerosta ja valtakunnallisesta puhelinverkon palvelunumerosta:
viisinumeroinen numero
kuusinumeroinen numero
8) maksu teleksiverkon tilaajanumerosarjasta:

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen
verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella.
Liittymien määrään lasketaan myös pelkästään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa
käytettävät tilaajanumerot.
Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä
hätänumerosta eikä muusta vastaavasta teleyritysten yhteiseen käyttöön osoitetusta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.
Numerointimaksut laskutetaan vuosittain
neljässä erässä 1.1.—31.3., 1.4.—30.6.,
1.7.—30.9. ja 1.10.—31.12. Lyhytsanomapalvelunumeromaksut laskutetaan vuosittain
kahdessa erässä 1.1.—30.6. ja 1.7.—31.12.

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa

120 euroa
80 euroa
40 euroa

8§
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut
Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun
verkkotunnuksen myöntämisestä, siirrosta ja
uudistamisesta yhdeksi vuodeksi peritään 13
euron suuruinen verkkotunnusmaksu, kolmeksi vuodeksi 36 euron suuruinen verkkotunnusmaksu ja viideksi vuodeksi 55 euron
suuruinen verkkotunnusmaksu.
Verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7
kohdan mukaisesti annettavasta sähköisestä
todistuksesta peritään 5 euron suuruinen todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä to-
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distuksesta 10 euron suuruinen todistusmaksu.

ENUM -tunnuksella tarkoitetaan puhelinverkon numerosta tai numeroalueesta muodostettua verkkotunnusta.
ENUM -tunnuksen rekisteröimisestä ja re-

kisteritietojen muuttamisesta peritään rekisteröintimaksu Viestintäviraston rekisteröintihetkellä myöntämien voimassaolevien ja
myönnettävien ENUM -tunnusten kokonaismäärän perusteella kolmannessa momentissa
olevan taulukon mukaisesti.
Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä
voimassaolevista ENUM -tunnuksista peritään vuosimaksu Viestintäviraston myöntämien kalenterivuoden alussa voimassaolevien
ENUM -tunnusten kokonaismäärän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

ENUM -tunnusten kokonaismäärä

Rekisteröintimaksu /Vuosimaksu

9§
ENUM -tunnuksen rekisteröinti ja
vuosimaksu

(kpl)
1—999
1 000—9 999
10 000—99 999
100 000 tai enemmän

(euroa/kpl)
0,50
0,40
0,30
0,10

10 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut
Tämän asetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut maksut peritään myös hylkäävistä
päätöksistä.
11 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun. Sen 8 §:n 1 momenttia sovelletaan
kuitenkin vasta 4 päivästä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja
viestintäministeriön Viestintäviraston eräistä
maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 antama asetus (1175/2005) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009
Viestintäministeri Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies Rainer Salonen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenneja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

———
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2008 Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (950/2008) 2 luvun
6 §:n 6 momentti sekä
muutetaan 2 luvun 3 §:n 1 momentin 7, 8, 13, 16 ja 17 kohta sekä 4 §:n 1 ja 3 momentti,
seuraavasti:
2 luku
——————————————
3§
Kertoimet ja laskennalliset suureet
Yksittäinen taajuusmaksu lasketaan käyttäen apuna seuraavia kertoimia, laskennallisia
suureita ja käsitteitä:
——————————————

7) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus
määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen
taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien
käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella.
Jos käyttöön on osoitettu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia,
sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan
matkaviestinverkot, kiinteän langattoman liityntäverkon
radiojärjestelmät, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, joukkoviestintäverkkojen
radiolähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät, kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat, alle 960
MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, muut
meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasema, ilmailun
taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät, kiinteät HFlähettimet, muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilmaaluksen tutka-asemat, radiosondijärjestelmät, enintään 1
mW:n säteilyteholla toimivat tutkimuskäyttöön tarkoitetut seurantajärjestelmät, avaruuteen lähetettyjen esineiden
radiolähettimet, satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkot
ja 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut radiolähettimet.

Taajuusalue
0 – 28 MHz
28,001 – 87,5 MHz
87,501 – 108 MHz
108,001 – 146 MHz
146,001 – 174 MHz
174,001 – 380 MHz
380,001 – 470 MHz
470,001 – 862 MHz
862,001 – 960 MHz
960,001 – 3100 MHz
3100,001 – 10700 MHz
10700,001 – 19700 MHz
19700,001 – 39500 MHz
39500,001 – 55000 MHz
Yli 55000 MHz

K1
0,2
0,58
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,45
0,4
0,35
0,2
0,05
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8) Peittoaluekerroin (K2) määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun
käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus
on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoikeusalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeusalueen ja radiojärjestelmän suoja-alueen
pinta-alojen summa jaettuna Suomen pintaalalla.
——————————————
13) Järjestelmäkerroin A (K6) määräytyy
käytettävän radiolaiteryhmän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:
Radiolaiteryhmä
1) matkaviestinverkot
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät
3) viranomaisverkko (VIRVE)
4) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä
5) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja
datasiirtojärjestelmät
6) koordinoimattomat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat
7) koordinoidut kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat
8) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet
9) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n
maaverkot

K6
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
1,0
3,0
1,3
1,0

——————————————
16) Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen
kerroin, jolla suhteellistetaan 4 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän
taajuusmaksun suuruuteen. Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:
Radiolaiteryhmä
1 ) matkaviestinverkot
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät
3) viranomaisverkko (VIRVE)

S
0,40

4) rautateiden GSM-R –
radiojärjestelmä
5) joukkoviestintäverkon radiolähettimet
6) yksityiset radioverkot (PMR),

0,043

7) henkilöhakuverkot

0,046

8) radio-ohjauslähettimet

0,043

9) radiomikrofonilähettimet
10) kauko-ohjaus-, kaukomittausja datasiirtojärjestelmät
11) kiinteän satelliittiliikenteen
maa-asemat
12) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet
13) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet
14) radioamatöörilähettimet
15) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat
16) muut erikoisluvan edellyttävät
radioamatööriasemat
17) alusten ja ilma-alusten radioasemat
18) ilmailun kannettavat radiolähettimet
19) muut meriradiojärjestelmät
kuin aluksen radioasemat
20) ilmailun taajuuksilla toimivat
maaradiojärjestelmät
21) kiinteät HF-lähettimet
22) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema
23) radiosondijärjestelmät
24) enintään 1 mW:n säteilyteholla
toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä
25) avaruuteen lähetetyn esineen
radiolähetin
26) satelliittijärjestelmän 2 GHz
maaverkko
27) henkilökohtainen hätälähetin
(PLB)

0,035

0,40
0,36

0,045
0,15
0,046
0,156
0,014
0,004
0,015
0,001
0,001
0,046
0,062
0,037
0,31
0,1
0,01
0,3
0,40
0,001

0,40
0,40

17) Käynnistyskerroin (K3) määräytyy luvanhaltijan
GSM-matkaviestinverkolle,

N:o 1059
UMTS-matkaviestinverkolle, digitaaliselle
laajakaistaiselle 450 matkaviestinverkolle,
digitaaliselle laajakaistaiselle 800 matkaviestinverkolle, digitaaliselle laajakaistaiselle
2000 matkaviestin-verkolle, digitaaliselle
laajakaistaiselle 2500 matkaviestinverkolle,
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viranomaisverkolle (VIRVE) ja rautateiden
GSM-R -radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden al-kamisajan perusteella.
Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Laskutusvuosi

K3

Ensimmäinen

0,1 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 muut

Toinen

0,1 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 muut

Kolmas

0,2 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,4 muut

Neljäs

0,2 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,6 muut

Viides

0,4 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,4 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,8 muut

Kuudes

0,6 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,6 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut

Seitsemäs

0,8 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,8 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut

Kahdeksas tai sitä myöhempi

1

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuusmäärän ja käyttöoikeusalueen muutoksiin sovelletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo
käytössä olevaan taajuusmäärään ja käyttöoikeusalueeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävän verkon tai järjestelmän
käynnistyskerroin on 1, jos verkolle tai järjestelmälle on myönnetty radiotaajuuksista ja
telelaitteista annetun lain 19 §:n 5 momentissa tarkoitettu radiolupa. Käynnistyskerroin
on kuitenkin 0,2, jos tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävää verkkoa tai järjestelmää käytetään oppilaitoksessa pelkästään
koulutustoimintaan.

Vuoden 2008 jälkeen voimaan tullut kuntajaon muutos ei vaikuta matkaviestinverkon
eikä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemien peittoaluekertoimen suuruuteen verkon tai järjestelmän
käyttöoikeusaluetta tai suoja-aluetta suurentamalla.
4§
Matkaviestinverkon ja eräiden muiden radioverkkojen taajuusmaksu
Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hal-

N:o 1059

5164

lussa ja käyttää matkaviestinverkon, kiinteän
langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän,
viranomaisverkon (VIRVE) tai rautateiden

GSM-R -radiojärjestelmän tukiaseman luvanvaraisia radiolähettimiä. Taajuusmaksu
määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) GSM-matkaviestinverkko ja UMTS- matkaviestinverkko sekä
digitaalinen laajakaistainen 450, 800, 2000 tai 2500 matkaviestinverkko

K1• K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €

2) aluksen matkaviestinverkko ja ilma-aluksen matkaviestinverkko

K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €
K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €
K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €
K1• K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €
K1•K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz)
•S•1295,50 €

3) digitaalinen laajakaistainen 3500 matkaviestinverkko
4) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmä
5) viranomaisverkko (VIRVE)
6) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä

——————————————
Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää
digitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon ja kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemia samoilla
taajuuksilla ja osittain samalla alueella, määräytyy 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän taajuusmaksun peittoaluekerroin
(K2) sen pinta-alan perusteella, joka saadaan

vähentämällä radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen pinta-alasta digitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon käyttöoikeusalueen ja suoja-alueen pinta-alat.
——————————————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun.
Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009
Viestintäministeri Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies Rainer Salonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
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