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Valtioneuvoston asetus

N:o 1292

Senaatti-kiinteistöistä

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §

Hallituksen kokoonpano

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa on pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähin-
tään kolme ja enintään neljä muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistö-
toimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

2 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä
valtion liikelaitoksista annetun lain
(1062/2010) 8 §:ssä säädetään, liikelaitok-
selle kuuluvan toimivallan rajoissa:
1) päättää palvelujen hinnoittelun perus-
teista ja muista palveluihin liittyvistä yleisistä
periaatteista;

2) määrätä toimitusjohtajan sijainen;
3) päättää henkilöstöä koskevista työehto-

sopimuksista;
4) päättää takauksen myöntämisestä tytär-

yhtiöille valtion liikelaitoksista annetun lain
5 §:ssä ja valtion liikelaitoksen lainanoton
rajoista ja ehdoista annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1119/2010) säädetyissä rajoissa;
5) päättää hallinnassaan olevien osakkei-

den osalta osakkeenomistajalle kuuluvien oi-
keuksien käyttämisestä, kun kyse on oikeu-
desta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
annetun lain (973/2002) 3 §:ssä tarkoitetuista
osakkeista;
6) käsitellä liikelaitoksen hallintaan tai lii-

kelaitoksen hallinnasta tehtävät omaisuuden
siirrot;
7) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvon-

nasta ja riskienhallinnasta.
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3 §

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Valtiovarainministeriö määrää hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Hallitussihteeri Ilkka Koponen
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

N:o 1293

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat:
1) kielilautakuntien antamat lausunnot;
2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuulu-
vat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen
edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden koh-
teena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketa-
loudellista voittoa;
3) kielineuvonta, jonka antamiseen käy-
tetty työpanos on vähäinen;
4) aineistojen käyttö tutkimustarkoituksiin
arkistoissa ja tietoliikenneyhteyksien kautta;
5) kirjaston omista kokoelmista annetut
paikallislainat, kokoelmien käyttö tutkimus-
keskuksen tiloissa ja luetteloiden käyttö; sekä
6) vastavuoroisuuteen perustuva suoma-
lais-ugrilaisen kirjallisuuden ulkomainen
kaukopalvelu.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kir-
jastoille annettavasta kaukopalvelusta peri-
tään lähetyskustannukset ja suoritteen tuotta-
misen johdosta muille suoritettujen maksujen
mukainen maksu.

3 §

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään lii-
ketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita
tutkimuskeskus tuottaa valtion ja kuntien vi-
ranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksi-
tyisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita
ovat muun muassa:
1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimuk-

set;
2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus;
3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot

ja selvitykset;
4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;
5) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kauko-

lainat;
6) muu kuin 2 momentissa tarkoitettu ai-

neistojen luovuttaminen jäljenteenä; sekä
7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten

käyttöön.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus ottaen huomioon, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 34 §:ssä säädetään.
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4 §

Muut suoritteet

Tutkimus- ja sanakirjajulkaisut ovat mak-
superustelain 7 §:n 2 momentin mukaisia
suoritteita, joista peritään julkaisemisesta ja
jakelusta aiheutuvat kustannukset.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2013.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri Henna Virkkunen

Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

N:o 1294

arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston
ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa sekä
arkistolaitoksen ylläpitämien tietokantojen
käyttö julkisen tietoverkon välityksellä on
maksutonta.
Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lau-
sunnot ja päätökset, joista on säädetty arkis-
tolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen
omien ja siellä säilytettävien muiden viran-
omaisten arkistojen perusteella annettavat oi-
keaksi todistettavat jäljennökset, todistukset,
otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön
Suomen lakien mukaista eläketurvaa koske-
vassa asiassa.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista peritään valtion maksuperustelain
6 §:n 3 momentin perusteella omakustannus-
arvoa alempi maksu, ovat:
1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät
kaukolainat, joista peritään lähetyskustannus-
ten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille
suoritettujen maksujen mukainen maksu;
2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitok-
sessa säilytettävien muiden viranomaisten tai

seurakuntien arkistojen perusteella muuta
kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua viral-
lista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi to-
distettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai
muut selvitykset, joista peritään oheisesta
maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.
Arkistolain (831/1994) 11 § mukainen lu-

papäätös viranomaisten asiakirjojen ja tieto-
jen pysyvästä säilyttämisestä yksinomaan
sähköisessä muodossa on maksullinen julkis-
oikeudellinen suorite, josta peritään oheisesta
maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakus-
tannusarvon mukainen maksu.
Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukai-

set Kansallisarkiston päätökset ovat maksulli-
sia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peri-
tään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä
kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

3 §

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, joiden hinnoittelusta pääte-
tään liiketaloudellisin perustein ovat:
1) muut kuin 3 momentissa tarkoitetut jäl-

jenteet;
2) koulutus- ja konsulttipalvelut;
3) konservointipalvelut;
4) selvitykset, ellei niiden maksuista erik-

seen ole muuta säädetty tai määrätty;
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5) toimitilojen käyttö;
6) arkistotilojen käyttö valtion viranomai-
sille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta
nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimin-
taansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viran-
omaiselle; sekä
7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.
Sota-arkiston arkistolaitokseen liittämisen
yhteydessä arkistolaitokseen siirrettyjen ai-
neistojen säilyttäminen on maksutonta. Mak-
sutonta on myös ulkoasiainministeriötä ja
puolustusministeriötä lukuun ottamatta val-
tioneuvoston ministeriöiden ja oikeuskansle-
rinviraston aineistojen säilyttäminen Kansal-
lisarkiston väliarkistossa.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää arkistolaitos ot-
taen huomioon, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sää-
detään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2013.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri Henna Virkkunen

Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari
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Liite 

 
 
 
MAKSUTAULUKKO 
 
Arkistolaitoksen kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet  
 
Selvitykset viralliseen tarkoitukseen 
 
 
1. Todistus 
 
käytettäessä yhden arkistomuodostajan enintään kahta asiakirjaa.................20 euroa/sivu 
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan kahta useampaa asiakirjaa.............23 euroa/sivu 
käytettäessä useamman arkistonmuodostajan asiakirjoja ..............................30  euroa/sivu 
 
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös 
 
ensimmäinen sivu ..........................................................................................15  euroa 
kultakin seuraavalta sivulta ........................................................................2,60 euroa 
 
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai  
lyhennysote asiakirjoista 
 
Sivulta ............................................................................................................27  euroa 
(Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan vähintään 10 riviä) 
 
Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan 
kaksinkertainen maksu. 
 
4. Suomen alueella toimivien tai toimineiden seurakuntien asiakirjoista 
annettava sukuselvitys 
 
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia 
koskevia tietoja .............................................................................................14  euroa 
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta ..........................7,50  euroa 
yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto .....................................................7,50  euroa 
Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä  
posti-, lähetys- tai pankkipalvelumaksuja. Postin lisäpalvelumaksut  
kuten postiennakot peritään asiakkaalta. 
 
Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset .......................................148  euroa 
 
Päätös pysyvästä sähköisestä säilyttämisestä...............................................650 euroa 
 
 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1295

rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varojen arvostamisesta verotuksessa
annetun lain (1142/2005) 30 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

Yleisiä määräyksiä

1 §
Rakennusten jälleenhankinta-arvojen mää-
räämisessä käytetään seuraavia keskimääräi-
siä arvoja neliömetriä tai kuutiometriä kohti.
Jos rakennuksen rakennustaso poikkeaa olen-
naisesti keskimääräisestä rakennustasosta, on
näitä arvoja harkinnan mukaan korotettava tai
alennettava, kuitenkin enintään 30 prosenttia.

2 §
Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä
asetuksessa sitä alaa, johon lasketaan ulkomi-
toin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpö-
eristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat.
Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia
eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle
160 cm.

3 §
Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitusti-
lojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissi-
kuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissi-
kuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lu-
kumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Raken-
nuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä
lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mu-
kaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräi-
nen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus
pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrät-
täessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai
kuutiometrit.

Asuinrakennukset

4 §
Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa, pari-

taloa tai rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneis-
toihin on yleensä järjestetty suoraan maan
tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

5 §
Pientalojen pinta-alan perusarvo on 546,15

euroa/m2.
Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta

ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta
1960, pinta-alan perusarvo on 435,69
euroa/m2.
Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta

ja jos rakennus on valmistunut vuosina
1960—1969, pinta-alan perusarvo on 492,96
euroa/m2.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-

suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) jos rakennuksen pinta-ala on
— yli 60 m2, mutta enintään 120 m2, pe-

rusarvosta vähennetään 0,932 euroa jokai-
selta alarajan (60 m2) ylittävältä neliömetriltä
— yli 120 m2, alennus on 55,92 euroa/m2;
2) jos rakennuksesta puuttuu
— vesijohto ja viemäri, alennus on 35,19

euroa/m2

— keskuslämmitys, alennus on 39,87
euroa/m2

— sähkö, alennus on 21,07 euroa/m2.
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6 §
Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintara-

kenteiltaan viimeistelemättömät ja pääasiassa
varastokäytössä, käytetään kellarin osalta
pinta-alan arvona 187,38 euroa/m2.

7 §
Asuinkerrostalolla tarkoitetaan vähintään
kaksikerroksista, useita asuinhuoneistoja kä-
sittävää asuinrakennusta, jossa on erillisiä
huoneistoja päällekkäin.

8 §
Asuinkerrostalojen pinta-alan perusarvo on
546,15 euroa/m2.
Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta
ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta
1960, pinta-alan perusarvo on 435,69
euroa/m2.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-
suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) jos rakennuksessa on hissi, lisäarvo on
23,12 euroa/m2;
2) jos rakennuksen pinta-ala huoneistoa
kohden on
— yli 80 m2, mutta enintään 120 m2, pe-
rusarvosta vähennetään 1,401 euroa jokai-
selta alarajan (80 m2) ylittävältä neliömetriltä
—yli 120 m2, alennus on 56,04 euroa/m2;
3) jos rakennuksen kerrosluku kellari mu-
kaan lukien on
— 3 kerrosta, lisäarvo on 28,44 euroa/m2

— 4 kerrosta, lisäarvo on 14,10 euroa/m2

— 5 kerrosta, lisäarvo on 0
— 6 kerrosta, alennus on 14,10 euroa/m2

— 7 kerrosta, alennus on 28,44 euroa/m2

— 8 kerrosta tai enemmän, alennus on
42,54 euroa/m2.

9 §
Vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan pää-
asiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettua ra-
kennusta, kuten kesämökkiä.

10 §
Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo
on 435,69 euroa/m2.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-
suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) jos rakennuksen pinta-ala on

— yli 10 m2, mutta enintään 70 m2, perus-
arvosta vähennetään 2,848 euroa jokaiselta
alarajan (10 m2) ylittävältä neliömetriltä
— yli 70 m2, alennus on 170,88 euroa/m2;
2) jos rakennus on talviasuttava, lisäarvo

on 36,41 euroa/m2;
3) jos rakennuksessa on kuisti, lisäarvo

kuistineliömetriltä on 72,61 euroa.

11 §
Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan ra-

kennuksen arvoa 290,46 eurolla lisättynä
6,337 eurolla jokaista pinta-alan neliömetriä
kohden.
Rakennuksen arvoa korotetaan, jos raken-

nuksessa on:
— viemäri, 435,69 euroa
— vesijohto, 546,15 euroa
— WC, 722,05 euroa
— sauna, 722,05 euroa.

12 §
Tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta

kooltaan, käyttötavaltaan taikka rakennus- tai
varustetasoltaan olennaisesti poikkeavaa
asuinrakennusta pidetään pientalona.

13 §
Talous- ja autotallirakennuksella tarkoite-
taan erillistä saunarakennusta sekä erillistä
talous- ja autotallirakennusta.
Jos talous- ja autotallirakennus on lämpö-

eristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan
edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua
rakennusta, arvo on 355,91 euroa/m2.
Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän ta-

lous- ja autotallirakennuksen arvo on 185,34
euroa/m2. Jos tällainen rakennus on valmistu-
nut ennen vuotta 1970, sen arvo on 145,25
euroa/m2.

Toimistorakennukset

14 §
Toimistorakennuksella tarkoitetaan raken-
nusta, jonka tilat on pääasiallisesti rakennettu
toimistotiloiksi tai joka on pääasiallisesti toi-
mistokäytössä.

15 §
Toimistorakennuksen pinta-alan perusarvo

on 756,84 euroa/m2.
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Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-
suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) kerroskorkeus
— jos rakennuksen keskimääräinen kerros-
korkeus on yli 3,2 m, mutta enintään 3,5 m,
perusarvoon lisätään 15,542 euroa jokaiselta
alarajan (3,2 m) ylittävältä 5 cm:ltä
— jos yli 3,5 m, lisäarvo on 93,25
euroa/m2;
2) rakennuksen muoto
— jos rakennuksen kaikki kerrokset ovat
pohjamuodoltaan samanlaisia suorakaiteita ja
pohjakerroksessa on vain vähäisiä sisäänve-
toja tai ulokkeita, alennus on 77,72 euroa/m2

— jos rakennus on muodoltaan verraten
yksinkertainen suorakaiteen tai L-muotoinen,
mutta osa rakennuksesta on nostettu pilareille
tai alimmat kerrokset ovat varsinaisia toimis-
tokerroksia laajempia myymälä- tai paikoi-
tuskerroksia, alennus on 0
— jos rakennus on muodoltaan tavanomai-
sesta poikkeava, pohjamuodoltaan H-, T- tai
U-muotoinen tai pohjakerros on yli kaksi ker-
taa muita kerroksia suurempi, lisäarvo on
39,87 euroa/m2;
3) varasto- ja paikoitustilat
— jos varastojen ja paikoitustilojen yh-
teenlaskettu pinta-ala on yli 20 prosenttia ra-
kennuksen pinta-alasta, alennus on 47,25
euroa/m2

— jos varastojen ja paikoitustilojen yh-
teenlaskettu pinta-ala on vähintään 5 prosent-
tia, mutta enintään 20 prosenttia rakennuksen
pinta-alasta, alennus on 0
— jos varasto- ja paikoitustiloja on alle 5
prosenttia rakennuksen pinta-alasta, lisäarvo
on 31,09 euroa/m2;
4) hissit
— jos rakennuksessa ei ole hissiä tai hissi-
kuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen
pinta-alasta on enintään 0,5 prosenttia, alen-
nus on 61,37 euroa/m2

— jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-
ala rakennuksen pinta-alasta on yli 0,5 pro-
senttia ja enintään 1 prosentti, alennus on 0
— jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-
ala rakennuksen pinta-alasta on yli 1 prosent-
tia, lisäarvo on 94,29 euroa/m2;
5) ilmastointi
— jos rakennuksessa ei ole koneellista il-

mastointia tai vain ilman koneellinen sisään-
tai ulospuhallus, alennus on 61,37 euroa/m2

— jos rakennuksessa on ilman koneellinen
sisään- ja ulospuhallus, alennus on 0
— jos edellisen lisäksi huoneiden ilmas-

tointi on erikseen säädettävissä ja ilmaa huo-
mattavassa määrin käsitellään esimerkiksi
kostuttamalla tai jäähdyttämällä, lisäarvo on
77,72 euroa/m2.

Myymälärakennukset

16 §
Myymälärakennuksella tarkoitetaan pää-

asiassa myymälätiloja sisältävää rakennusta.

17 §
Myymälärakennuksen tilavuuden perus-

arvo on 233,18 euroa/m3.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-

suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) jos rakennuksen tilavuus on
— yli 700 m3, mutta enintään 2 500 m3,

perusarvosta vähennetään 2,848 euroa jokai-
selta alarajan (700 m3) ylittävältä 100 m3:ltä
—yli 2 500 m3, mutta enintään 10 000 m3,
perusarvosta vähennetään 2,848 euroa jokai-
selta 700 m3 ylittävältä 100 m3:ltä
2 500 m3:iin saakka ja 0,368 euroa jokaiselta
2 500 m3 ylittävältä 100 m3:ltä
— yli 10 000 m3, alennus on 78,86/m3;
2) jos kellarin ja muualla kuin kellarissa

olevien varastotilojen osuus rakennuksen
pinta-alasta on yli 20 prosenttia, mutta enin-
tään 40 prosenttia, perusarvosta vähennetään
1,195 euroa jokaiselta alarajan (20 prosenttia)
ylimenevältä prosenttiyksiköltä
— yli 40 prosenttia, alennus on 23,90

euroa/m3;
3) jos rakennuksen keskimääräinen kerros-

korkeus on
— vähintään 3 m, mutta enintään 6,2 m,

perusarvosta vähennetään 1,882 euroa jokai-
selta alarajan (3 m) ylittävältä 10 cm:ltä
— yli 6,2 m, alennus on 60,22 euroa/m3;
4) jos rakennus on kellari mukaan lukien

vähintään kolmikerroksinen, lisäarvo on
18,42 euroa/m3.
Jos myymälärakennuksen kantava rakenne

on puuta ja jos rakennus on tilavuudeltaan
alle 2 000 m3 ja jos rakennus on valmistunut
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ennen vuotta 1960, tilavuuden perusarvo on
181,01 euroa/m3. Tällaisen rakennuksen pe-
rusarvoa ei korjata edellä 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuilla tilavuuden perusteella las-
kettavilla alennuksilla.

Teollisuusrakennukset

18 §
Teollisuusrakennuksella tarkoitetaan teolli-
suuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä
siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaa-
moa, huoltoasemaa, maalaamoa, työpajaa,
pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.

19 §
Teollisuusrakennusten tilavuuden perus-
arvo on 91,00 euroa/m3.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominai-
suuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuk-
silla seuraavasti:
1) jos rakennuksen keskimääräinen kerros-
korkeus on
— yli 3,8 m, mutta enintään 5,8 m, perus-
arvosta vähennetään 4,606 euroa jokaiselta
alarajan (3,8 m) ylittävältä 0,5 m:ltä
— yli 5,8 m, mutta enintään 8,8 m, perus-
arvosta vähennetään 4,606 euroa jokaiselta
3,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä 5,8 m:iin saakka ja
2,313 euroa jokaiselta 5,8 m ylittävältä
0,5 m:ltä
— yli 8,8 m, alennus on 32,30 euroa/m3;
2) lämmitys ja vesijohto sen mukaan, mikä
lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia
— jos rakennus on pääasiassa lämmittämä-
tön varastorakennus, jossa ei ole sosiaali- tai
toimistotiloja, alennus on 25,98 euroa/m3

— jos rakennuksen vesipisteiden määrä on
vähäinen, sosiaali- ja toimistotiloja on yh-
teensä enintään 3 prosenttia rakennuksen
pinta-alasta ja rakennus on pääosin lämmittä-
mätön, alennus on 16,37 euroa/m3

— jos rakennus on pääasiassa hallimaista
teollisuustilaa, jota ei yleensä lämmitetä yli
18oC, sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yh-
teensä yli 3 prosenttia, mutta alle 15 prosent-
tia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 0
— jos rakennuksen tuotantotilojen lämpö-
tila on yleensä yli 18oC, sosiaali- ja toimisto-
tiloja on vähintään 15 prosenttia rakennuksen
pinta-alasta tai niin sanottuja märkiä tiloja on
yli 30 prosenttia rakennuksen pinta-alasta

sekä rakennuksessa on automaattinen pa-
losammutusjärjestelmä, lisäarvo on 15,95
euroa/m3;
3) ilmastointi ja valaistus sen mukaan,

mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominai-
suuksia
— jos rakennuksessa ei ole koneellista il-

mastointia ja työtiloissa on vain yleisvalaistus
sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä
enintään 3 prosenttia rakennuksen pinta-
alasta, alennus on 16,37 euroa/m3

— jos rakennuksessa on ilman koneellinen
sisään- tai ulospuhallus, valaistus on pää-
asiallisesti yleisvalaistusta sekä sosiaali- ja
toimistotilojen yhteinen osuus rakennuksen
pinta-alasta on yli 3 prosenttia, mutta alle
15 prosenttia, alennus on 0
— jos rakennuksessa on ilman koneellinen

sekä sisään- että ulospuhallus, runsaasti työ-
pistevalaistusta, sosiaali- ja toimistotiloja on
yhteensä vähintään 15 prosenttia rakennuk-
sen pinta-alasta ja rakennuksessa on auto-
maattinen palohälytysjärjestelmä, lisäarvo on
15,95 euroa/m3;
4) jos rakennus on vähintään kolmikerrok-

sinen, lisäarvo on 14,10 euroa/m3;
5) jos vähintään kolmikerroksisen raken-

nuksen tilavuus on yli 5 000 m3, mutta enin-
tään 10 000 m3, vähennetään sen perusar-
vosta 2,823 euroa alarajan (5 000 m3) ylittä-
vältä jokaiselta 1 000 m3:ltä
— yli 10 000 m3, alennus on 14,11
euroa/m3.

Muut rakennukset ja rakennelmat

20 §
Muun kuin edellä lueteltuihin ryhmiin

kuuluvan rakennuksen arvioimiseen käyte-
tään lähinnä soveltuvan rakennuksen arvioi-
misperusteita. Mikäli rakennuksella on useita
käyttötarkoituksia, arvioidaan jälleenhan-
kinta-arvo pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan. Jos kuitenkin huomattava osa raken-
nuksesta on muussa kuin pääasiallisessa käyt-
tötarkoituksessa, voidaan rakennuksen osat
arvioida erikseen.

21 §
Jos rakennus on sen laatuinen, että siihen

ei voida lainkaan soveltaa edellä 4—19 §:ssä
olevia arviointiperusteita, tai jos kysymyk-
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sessä on rakennelma, pidetään tällaisen ra-
kennuksen tai rakennelman jälleenhankinta-
arvona 70 prosenttia vastaavan rakennuksen
tai rakennelman rakennuskustannuksista.
Julkisten rakennusten ja muiden yleisessä
käytössä olevien rakennusten, jos niille ei
aiemmin ole määrätty arvoa varallisuusvero-
tusta varten, edellä 1 momentissa tarkoitet-
tuna jälleenhankinta-arvona käytetään kuiten-
kin seuraavia 70 prosentin tasoon laskettuja
keskimääräisiä rakennuskustannuksia neliö-
metriä tai kuutiometriä kohti:
1) hoitoalan rakennukset
— keskussairaalat 1 133,20 euroa/m2

— aluesairaalat 912,29 euroa/m2

— terveyskeskukset ja paikallissairaalat
844,77 euroa/m2

— kunnallis- ja vanhainkodit, parantolat,
hoito- ja kuntoutuslaitokset, palvelukeskuk-
set, joissa on sekä palvelutaloja että asuntoja,
lastenkodit ja koulukodit 742,51 euroa/m2

— vankilat 194,32 euroa/m3;
2) kokoontumisrakennukset
— teatteri-, konsertti- ja kongressiraken-
nukset 963,44 euroa/m2: teatterirakennuk-
sella tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on
pääasiassa rakennettu näyttämötiloiksi katso-
moineen, rakennuksessa on myös aula-, keit-
tiö-, kahvio- ja sosiaalitiloja, teatteriraken-
nuksiin rinnastetaan konsertti- ja kongressira-
kennukset
— kirjastorakennukset ja arkistot 726,16
euroa/m2: kirjastorakennuksella tarkoitetaan
rakennusta, jonka tiloista valtaosan muodos-
taa kirjastosali, rakennuksessa voi olla myös
näyttely-, toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja,
arkistot rinnastetaan kirjastorakennuksiin
— museot ja taidegalleriat 677,05
euroa/m2: museo- ja taidegalleriarakennuk-
sella tarkoitetaan rakennusta, jossa on pää-
asiallisesti näyttelytiloja ja varastoja sekä
jossa voi olla toimisto-, väestösuoja- ja asuin-
tiloja
— seurakuntatalot 844,77 euroa/m2: seura-
kuntatalolla tarkoitetaan pääasiassa kokoon-
tumis- ja kerhotiloiksi rakennettuja seurakun-
tarakennuksia, rakennuksessa on kerho-, ko-
koontumis-, toimisto-, varasto-, sosiaali-,
keittiö- ja asuintiloja
— nuorisotalot 767,06 euroa/m2: nuoriso-

talorakennuksen tilat on pääasiallisesti raken-

nettu monitoimitiloiksi, rakennuksessa voi
olla myös kahvio-, keittiö- ja sosiaalitiloja
— uudenaikaiset kirkkorakennukset

1 221,16 euroa/m2: kirkkorakennuksessa on
kirkko- ja seurakuntasali sekä kerho-, keit-
tiö-, toimisto-, väestönsuoja- että asuintiloja
— puukirkot ja ennen vuotta 1950 raken-

netut kivikirkot 212,74 euroa/m3

— monitoimi- ja urheilutalot 742,51
euroa/m2: urheilutalojen tiloista valtaosan
muodostavat liikunta- ja kuntosalit, lisäksi
rakennuksissa on toimisto-, kokous-, va-
rasto-, keittiö-, kahvila- sekä peseytymis- ja
pukeutumistiloja
— stadion- ja katsomorakennukset 724,13

euroa/m2: katsomorakennuksella tarkoitetaan
rakennusta, jossa on myös peseytymis-, pu-
keutumis-, oleskelu- ja hallitiloja;
3) opetusrakennukset
— peruskoulu- ja lukiorakennukset 820,24

euroa/m2

— ammattikoulut ja muut ammatilliset op-
pilaitokset sekä kurssikeskukset 767,06
euroa/m2

— korkeakoulut, yliopistot ja tutkimuslai-
tokset 844,77 euroa/m2;
4) liikenteen rakennukset ja muut raken-

nukset
— linja-auto-, rautatie-, lentoasema- ja sa-

tamaterminaalit 881,62 euroa/m2: vanhat
puurakenteiset asemarakennukset rinnaste-
taan pientaloihin
— nykyaikaiset yli 10 000 brm2:n termi-
naalirakennukset 1 247,76 euroa/m2

— tietoliikennerakennukset 533,89
euroa/m2: tietoliikennerakennuksia ovat esi-
merkiksi puhelin-, linkki- ja viestiasemara-
kennukset, laitetilojen lisäksi rakennuksessa
voi olla asuin-, toimisto- ja varastotilaa
— kasarmirakennukset 568,64 euroa/m2:

jos kasarmirakennus on puurakenteinen, sen
arvo on 458,19 euroa/m2

— paloasemarakennukset 724,12
euroa/m2: jos paloasemarakennus on puura-
kenteinen, sen arvo on 648,43 euroa/m2

— vesitornit, yli 750 vesi-m3 486,83
euroa/vesi-m3 ja alle 750 vesi-m3 648,43
euroa/vesi-m3.
Vesitornin keskimääräisiin rakennuskus-

tannuksiin ei sisälly vesitornissa mahdolli-
sesti olevien muiden tilojen eikä hissien ra-
kennuskustannuksia.
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Voimaantulo ja soveltaminen

22 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2011.

Asetusta sovelletaan määrättäessä raken-
nuksen ja rakennelman verotusarvoa vuodelta
2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1296

vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varojen arvostamisesta verotuksessa
annetun lain (1142/2005) 30 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Vesivoimalaitoksen, jonka kosken putous-
korkeus on vähintään kolme metriä ja jonka
teho on vähintään 500 kilowattia, ja vesivoi-
malaitosrakenteiden jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon voimalaitosra-
kenteiden hankinnasta johtuneet välittömät
menot:
1) koneasema siihen sisältyvine patoineen;
2) ylä- ja alakanavarakenteet tai muut ko-
neaseman ulkopuoliset vesitiet;
3) voimalaitosta varten tehdyt perkaukset
ja pengerrykset;
4) voimalaitosta palvelevat padot;
5) kytkinkenttärakenteet;
6) voimalaitoksen käyttöä ja ylläpitoa var-
ten tarvittavat tiet ja sillat;
7) lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasen-
nukset;
8) voimalaitoksen tarvitsemat erilliset kaa-
peli- ja putkikanavat sekä
9) tontin kaivuu-, paalutus-, louhinta-, ta-
soitus- ja pintarakennustyöt.
Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon myös laitok-
sen työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset,
rakennuttajan kustannukset ja rakennusaikai-
set korot.
Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan ve-
sivoimalaitosta välittömästi palvelevat raken-

nukset tai laitteet, joita eivät ole esimerkiksi
kalanviljelylaitokset, toimisto-, varasto-, kor-
jaamo- tai asuinrakennukset, turbiinit, gene-
raattorit, patoluukut, nosturit, automaatiolait-
teet säätöä ja käyttöä varten eivätkä uittolait-
teet, muunto- ja kytkinlaitteet eivätkä muut
sähkön tuotantoa palvelevat koneet ja laitteet.
Muiden kuin tässä asetuksessa tarkoitettu-

jen rakennusten jälleenhankinta-arvosta sää-
detään erikseen.

2 §

Jälleenhankinta-arvo

Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvo
lasketaan korjaamalla 1 §:ssä tarkoitettujen
rakennelmien alkuperäiset hankintakustan-
nukset ja muut kustannukset rakennuskustan-
nusindeksin kokonaisindeksilukuun 278,8.
Jälleenhankinta-arvo on 70 prosenttia tällä
tavoin määritetystä arvosta. Rakennuskustan-
nusten oletetaan syntyvän tasaisesti rakenta-
misen aikana.

3 §

Keskimääräisten rakennuskustannusten
mukainen jälleenhankinta-arvo

Jos vesivoimalaitoksen alkuperäisistä ra-
kennuskustannuksista ei ole luotettavaa selvi-
tystä, määritetään vesivoimalaitoksen jälleen-
hankinta-arvo 1 §:ssä tarkoitettujen rakentei-
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den rakennuskustannusten summana 4 §:n
1—5 kohdassa mainittuja keskimääräisiä ar-
voja ja taulukoita käyttäen. Jälleenhankinta-
arvo on 70 prosenttia tällä tavoin määritetystä
arvosta.

4 §

Rakennuskustannusten keskimääräiset arvot

1. Tontin pintarakennustyöt

Vesivoimalaitosalueen tontin pintaraken-
nustöiden pinta-alana pidetään vesivoimalai-
toksen maa-alueen pinta-alaa.
Tontin pintarakennustöiden yksikköhinta
on 2,946 euroa/m2.

2. Kaivuumassat

Kanavien kaivuumassat määritetään kana-
van pituuden ja poikkileikkauksen perus-
teella. Kaivuumassojen yksikköhinta on
11,86 euroa/m3 ktr, kun kaivuu on vedestä, ja
9,810 euroa/m3 ktr, kun kaivuu on kuiva-
työnä, sekä 70,38 euroa/m3 ktr, kun kysy-
myksessä on louhinta.

3. Vedenjuoksutusputket

Vesivoimalaitoksen ulkopuolella sijaitse-
vien vedenjuoksutusputkien yksikkökustan-
nukset ovat:

Ø (m) euro/jm

1,0 461,26
1,5 691,79
2,0 922,53
2,5 1 153,30
3,0 1 383,77
3,5 1 614,30
4,0 1 845,04
4,5 2 075,56
5,0 2 306,29

Väliarvot lasketaan suhteellisesti.

4. Padot ja tukimuurit

Patojen ja tukimuurien yksikköhinta on
464,12 euroa/m3, kun pato on betonia, ja

19,44 euroa/m3, kun pato on maata tai lou-
hetta.

5. Koneasemat

Koneaseman rakennuskustannus lasketaan
koneaseman tilavuuden perusteella. Jos kone-
aseman tilavuutta ei voida luotettavasti mää-
ritellä, käytetään määritysperusteena voima-
laitoksen tehoa.
Koneaseman tilavuus lasketaan konease-

man ulkomitoin. Yläpuolisten tilojen lisäksi
tilavuuteen lasketaan myös vesitiet.
Taulukkoa 1 käytetään sellaisten konease-

marakennusten rakennuskustannusten laske-
miseen, joissa on pystyakselinen turbiini tai
teho ≥ 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-
sesti.

Taulukko 1

m3 euro

1 000 4 624 006,25
10 000 7 014 369,63
50 000 17 638 206,68
100 000 30 918 003,13
200 000 55 016 281,46

Taulukkoa 2 käytetään sellaisten konease-
marakennusten rakennuskustannusten laske-
miseen, joissa on vaaka-akselinen turbiini tai
teho ≤ 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-
sesti.

Taulukko 2

m3 euro

1 000 806 648,25
5 000 2 140 664,71
10 000 3 808 184,17
50 000 17 148 343,21

Jos koneasema on tehdas tai muun sellai-
sen hallin osa, rakennuskustannukset laske-
taan vesivoimalaitoksen tehon avulla taulu-
kosta 3. Väliarvot lasketaan suhteellisesti.
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Taulukko 3

Teho (MW) euro

0,5 792 275,97
1,0 1 041 815,92
2,0 1 291 657,77
3,0 2 039 975,44
4,0 2 539 055,32
5,0 3 038 135,16
6,0 3 537 214,82
7,0 4 036 294,49
8,0 4 535 374,36
9,0 8 631 888,01
10,0 8 924 538,38
15,0 10 387 792,50
20,0 11 839 936,18
25,0 13 314 300,68
50,0 20 630 570,20
100,0 35 263 109,86
150,0 49 895 649,10

5 §

Muu vesivoimalaitos

Jos vesivoimalaitos on sellainen, ettei sii-
hen voida soveltaa 2—4 §:ssä olevia jälleen-
hankinta-arvon laskentamenetelmiä, pidetään
tällaisen vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-
arvona 70 prosenttia vastaavanlaisen vesivoi-
malaitoksen rakennuskustannuksista.

6 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.
Asetusta sovelletaan määrättäessä vesivoi-

malaitoksen ja sen rakenteiden verotusarvoa
vuodelta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1297

muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemi-
seen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kotikuntalain (201/1994) 7 b §:n ja
9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1095/2010:

1 §
Maistraatti ottaa vastaan muutto- ja maas-
tamuuttoilmoitukset, jotka koskevat muuttoa
maistraatin toimialueelle tai maastamuuttoa
sen toimialueelta sekä vastaa ilmoitusten joh-
dosta tarvittavien merkintöjen tekemisestä
väestötietojärjestelmään.
Edellä 1 momentista poiketen siinä tarkoi-
tetusta muutto- ja maastamuuttoilmoitusten
käsittelystä vastaa kuitenkin muu maistraatti
seuraavasti:
1) valtakunnalliseen muuttoilmoitusten
palvelupuhelimeen tehdyt suomenkieliset
muuttoilmoitukset, jotka eivät edellytä lisä-
selvitysten tekemistä, käsittelee Lapin maist-
raatti. Ilmoitusten käsittelyyn osallistuvat li-
säksi Tampereen maistraatti ja Vaasan maist-
raatti;
2) valtakunnalliseen muuttoilmoitusten
palvelupuhelimeen tehdyt ruotsinkieliset
muuttoilmoitukset, jotka eivät edellytä lisä-
selvitysten tekemistä, käsittelee Vaasan
maistraatti. Ilmoitusten käsittelyyn voivat li-
säksi osallistua Lapin maistraatti ja Tampe-
reen maistraatti;
3) sähköisen viestinnän avulla tehdyt suo-
menkieliset muuttoilmoitukset, jotka kos-
kevat muuttoa Helsingin maistraatin toimi-
alueelle, käsittelee Lapin maistraatti. Lapin
maistraatti käsittelee lisäksi vastaavat ruot-
sinkieliset muuttoilmoitukset, jotka eivät
edellytä lisäselvitysten tekemistä. Lapin
maistraatti voi lisäksi osallistua Helsingin
maistraatin toimialuetta koskevien muiden

kuin sähköisen viestinnän avulla tehtyjen
muuttoilmoitusten käsittelyyn;
4) suomenkieliset muuttoilmoitukset, jotka

koskevat muuttoa Espoon maistraatin toimi-
alueella Espoon kaupunkiin ja Kirkkonum-
men kuntaan, käsittelee Lapin maistraatti. La-
pin maistraatti käsittelee lisäksi vastaavat
ruotsinkieliset muuttoilmoitukset, jotka eivät
edellytä lisäselvitysten tekemistä. Lapin
maistraatti voi lisäksi osallistua Espoon
maistraatin toimialueen muiden kuin edellä
mainittujen kuntien muuttoilmoitusten käsit-
telyyn;
5) sähköisen viestinnän avulla tehdyt suo-

menkieliset muuttoilmoitukset, jotka koske-
vat muuttoa Vantaan maistraatin toimialu-
eelle, käsittelee Tampereen maistraatti.
Maistraatti voi 1 ja 2 momentin estämättä

ottaa vastaan yksittäisen asiakaskäynnin yh-
teydessä suullisesti tehdyn muuttoilmoituk-
sen tai muun suoraan maistraatille toimitetun
muutto- tai maastamuuttoilmoituksen ja
tehdä muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat
merkinnät väestötietojärjestelmään, jos mer-
kinnän tekeminen ei edellytä lisäselvityksiä.
Väestötietojärjestelmään tehtävän merkin-

nän kunnassa vailla vakinaista asuntoa ole-
vaksi voi tehdä vain 1 momentissa tarkoitettu
maistraatti. Lapin maistraatti voi kuitenkin
tehdä edellä mainitun merkinnän 2 momentin
4 kohdassa tarkoitettujen ja Tampereen
maistraatti 2 momentin 5 kohdassa tarkoitet-
tujen muuttoilmoitusten johdosta.
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2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä
tammikuuta 2010 annettu valtiovarainminis-

teriön asetus (61/2010) muutto- ja maasta-
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vien tehtävien jakamisesta maistraattien kes-
ken.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1298

vuoden 2011 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriö on tuloverolain (1535/1992) 83 §:n nojalla opetusministeriön esityk-
sestä säätänyt:

1 §
Tässä asetuksessa mainitut kilpailut ovat

sellaisia tuloverolain (1535/1992) 83 §:ssä
tarkoitettuja taiteen alalla vuonna 2011 järjes-
tettäviä taiteellisesti merkittäviä valtakunnal-
lisia tai kansainvälisiä kilpailuja, joista saa-
tuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tu-
loiksi.

2 §

Elokuvataide

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskes-
kus AVEKin järjestämä D2—ideasta de-
moksi -kilpailu;
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry:n,
Keski-Suomen elokuvakeskus ry:n, Keski-
Suomen taidetoimikunnan ja Nordic Glory
ry:n järjestämä Musamaatio -kilpailu;
Oulun Elokuvakeskus ry:n järjestämä Ou-
lun 30. kansainvälinen lastenelokuvien festi-
vaalin elokuvakilpailu;
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n—
Oulu Music Video Festivalin järjestämä
Kansainvälinen musiikkielokuvakilpailu
MusiXine—International Music Film Contest
MusiXine;
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n—
Oulu Music Video Festivalin järjestämä koti-
mainen musiikkivideokilpailu—Finnish Mu-
sic Video Contest;

Tampereen elokuvajuhlat—Tampere Film
Festival ry:n järjestämä Tampereen elokuva-
juhlien kansainvälinen kilpailu - International
Competition 2011;
Tampereen elokuvajuhlat—Tampere Film

Festival ry:n järjestämä Tampereen elokuva-
juhlien kotimainen kilpailu 2011;
Tampereen Elokuvajuhlat—Tampere Film

Festival ry:n ja Suomen elokuvasäätiön jär-
jestämä Tampereen elokuvajuhlien Risto
Jarva -palkintokilpailu 2011.

3 §

Kirjallisuus

Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Runo-
viikko Sana ja Sävel -tapahtuman järjestämä
Maakunnat kohtaavat -kilpailu;
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakir-

jaston ja Kouvolan kaupungin kulttuuritoi-
men järjestämä Kouvolan dekkarinovellikil-
pailu 7—Rikos ja rangaistus;
Kymen Sanomien, Pekkas-akatemian ja

Pekkas-ryhmän järjestämä Suomalainen es-
see 2010 kilpailu;
KulturÖsterbotten vid samkommunen

Svenska Österbottens förbund för utbildning
och kultur sk:n järjestämä Årskalender med
Ny Österbottnisk Lyrik år 2012—Vuosika-
lenteri: Uutta Pohjalaista Runoutta v. 2012;
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Maaseudun Sivistysliiton, Maaseudun Tu-
levaisuuden ja Suomen maatalousmuseo Sar-
kan järjestämä Hopsis kopsis polleamus -kir-
joituskilpailu hevosesta;
Mikkelin ammattikorkeakoulun, Suomen
Nuoriso-opiston ja Mikkelin kaupungin jär-
jestämä J. H. Erkon kirjoituskilpailu;
Nuoren Voiman Liitto ry:n ja Gummerus
kustannus Oy:n järjestämä Martti Joenpolven
novellikilpailu;
Nuoren Voiman Liitto ry:n, Nuorisotutki-
musseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura ry:n järjestämä Oi nuoruus! Elämäker-
rallinen kirjoituskilpailu;
Suomen Tieteiskirjoittajat ry:n ja Turun
Science Fiction Seura ry:n järjestämä Nova
2011 -kirjoituskilpailu;
Svenska folkskolans vänner rf:n järjestämä
Arvid Mörne -kilpailu—skönlitterär tävling
för personer under 30 år;
Svenska folkskolans vänner rf :n järjes-
tämä Solveig von Schoulz -kilpailu—skön-
litterär tävling för personer över 30 år;
Tampereen Science Fiction Seura ry:n jär-
jestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoitus-
kilpailu 2011.

4 §

Kuvataide

Matti Koivurinnan säätiön ja Aboa Vetus
& Ars Novan järjestämä Turku Biennaali
2011—Mielen kuvioita;
Mäntän Honkahovi Oy:n järjestämä Hon-
kahovin taidepalkinto;
Suomen Mitalitaiteen Kilta—Gillet för
medaljkonst i Finland ry:n järjestämä Mitali-
taiteen vuosikilpailu 2011;
Turun Taiteilijaseura ry:n järjestämä Flux
Aura 2011.

5 §

Muotoilu

Grafia ry:n järjestämä Vuoden Huiput
—Parasta suomalaista mainontaa ja graafista
suunnittelua -kilpailu;
Grafia ry:n järjestämä Rudolf Koivu
—lasten- ja nuortenkirjakuvituskilpailu;

Kalevala Koru Oy:n, Etelä-Karjalan mu-
seon ja Lappeenrannan kaupungin järjestämä
The International Jewelry Art & Design
Competition—The Spirit of Stones;
Lahden kaupunginmuseon/Julistemuseon

järjestämä Lahden 18. kansainvälinen juliste-
biennale;
Mikkelin taidemuseon, Grafia ry:n ja Ku-

vittajat ry:n järjestämä Mikkelin Kuvitustri-
ennale;
Sarjakuvakeskus Kemi ry:n järjestämä Ke-

min pohjoismainen sarjakuvakilpailu—Den
Nordiska Serietävlingen;
Sarjakuvantekijät ry:n ja Egmont-kustan-

nus Oy:n järjestämä Sarjis 2011—Tee sarja-
kuva-albumi!;
Vaasan kaupungin, Design Forum Finland,

Aalto-yliopiston ja Länsi-Suomen muotoilu-
keskus Muovan järjestämä Muotoilujourna-
lismin Vaasa-palkinto 2010—Vasapriset i de-
signjournalistik 2010;

6 §

Näyttämötaide

Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto
ry:n yhteistyössä alan järjestöjen kanssa jär-
jestämä Thalia-gaala;

7 §

Rakennustaide

Espoon kaupungin järjestämä Opinmäki
-suunnittelukilpailu;
Espoon kaupungin järjestämä Nepperin-

portin päiväkodin ja pienten lasten koulun
suunnittelukilpailu;
Europan Suomi Finland järjestämä Euro-

pan 11 -suunnittelukilpailu;
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön järjes-

tämä Serlachius-museo Göstan laajennuksen
suunnittelukilpailu;
Helsingin kaupungin järjestämä Helsingin

keskustakirjaston suunnittelukilpailu;
Kouvolan kaupungin ja sairaanhoitopiirin

järjestämä Kouvolan alueen sairaala -suunnit-
telukilpailu;
Kustavin Matkailu Oy:n järjestämä Kusta-

vin Lootholma, saaristolaiskylä –suunnittelu-
kilpailu;
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Lappeenrannan kaupungin järjestämä Lap-
peenrannan kulttuuri- ja teatterikeskuksen
suunnittelukilpailu;
Mikkelin kaupungin järjestämä Satamalah-
den yleinen arkkitehtuurikilpailu;
Nurmijärven kunnan järjestämä Klaukka-
lan keskustan kehittämisen ideakilpailu;
Riihimäen kaupungin järjestämä Riihi-
mäen Peltosaaren ideakilpailu;
Sipoon kunnan järjestämä Kestävän yhdys-
kunnan suunnittelukilpailu;
Suomen Rakennustaiteen museon järjes-
tämä Väliaikaisen näyttelypaviljongin World
Desing Dapital 2012 suunnittelukilpailu;
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteis-
työssä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-am-
mattikorkeakoulun sekä Kuopion kaupungin
kanssa järjestämä Kuopion Savilahden kam-
puksen suunnittelukilpailu;
Turun kaupungin järjestämä Turun keskus-
tan ideakilpailu;
Vaasan kaupungin järjestämä Vaasan ravi-
radan alueen suunnittelukilpailu;
Vantaan kaupungin järjestämä Keimolan-
mäen alakoulun ja päiväkodin arkkitehtuuri-
kilpailu.

8 §

Säveltaide

Crusell-seura ry:n järjestämä Kansainväli-
nen Crusell-fagottikilpailu 2011—Internatio-
nal Crusell Bassoon Competition 2011;
Jazzaimaa ry:n ja Jazzrytmit Web Magazi-
nen järjestämä ″Lady Summertime
jazzlaulukilpailu—International Lady Sum-
mertime Jazz Singer Contest″;
Jyväskylän Naislaulajat ry:n järjestämä Jy-
väskylän Naislaulajien pohjoismainen sävel-
lyskilpailu;
Järvenpään Sibelius-Viikot ry:n järjestämä
II kansainvälinen Sibelius-laulukilpailu/Den
II intenationella Sibelius-sångtävlingen;
Kangasniemen Musiikinystävät ry:n järjes-
tämä Kangasniemen laulukilpailu;
Kanteleliitto ry:n järjestämä I kansainväli-
nen Kantelekilpailu—I internationella Kante-
letävlingen;
Kotkan kaupungin ja Säveltäjät ja Sanoit-
tajat Elvis ry:n järjestämä Vuoden Merilaulu
sävellys- ja sanoituskilpailu;

Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry:n
järjestämä Lieksan 2. kansainvälinen
eufoniumkilpailu/2nd Lieksa International
Euphonium Competition 2011;
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry:n

järjestämä Lieksan kansainvälinen
sävellyskilpailu/Lieksa International Compo-
sition Competition;
Nokian kaupungin/Tapsan Tahdit järjes-

tämä PubiTähti kilpailu;
Nokian kaupungin/Tapsan Tahdit järjes-

tämä Tapsan Tahdit Iskelmä-karaoke;
Nuorten Kuoroliitto ry:n järjestämä Nuor-

ten Kuoroliiton sävellyskilpailu Laulunuotta;
Paimion Elävän Musiikin Yhdistys ry:n

järjestämä Paimio Soi Musiikkifestivaali
2011;
Pelimannitalon ja Bothi Invest Oy:n järjes-

tämä Konsta Jylhä -kilpailu/Konsta Jylhä
-tävling/Konsta Jylhä Competition;
Pieksämäen kaupungin ja Kangasniemen

Musiikinystävät ry:n järjestämä Valtakunnal-
linen liedpianistikilpailu;
Salo-Lasten Laulukaupunki ry:n järjestämä

Vuoden Uusi Lastenlaulu 2011/Årets Nya
Barnsång 2011/The New Childsong of the
year 2011;
Sata-Häme Soi ry:n, Suomen Harmonikka-

liitto ry:n ja Yleisradion TV2 järjestämä Ho-
peinen Harmonikka—Lasten harmonikansoi-
ton Suomen mestaruuskilpailu/Det Silverne
Dragsspelet;
Sata-Häme Soi ry:n, Suomen Harmonikka-

liitto ry:n ja Yleisradion TV2 järjestämä Kul-
tainen harmonikka—Viihdeharmonikan Suo-
men mestaruuskilpailut/Det Gyllene Drags-
spelet;
Sata-Häme Soi ry:n, Suomen Harmonikka-

liitto ry:n, Confrédération Internationale des
AccordeònistesIN ja Yleisradion TV2 järjes-
tämä Primus Ikaalinen—kansainvälinen viih-
deharmonikkakilpailu;
Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyh-

distys ry:n ja Timo Mustakallio -säätiön sekä
Eero Rantalan rahaston (Kulttuurirahasto)
järjestämä Timo Mustakallio -laulukilpailu;
Seinäjoen kaupunginorkesterin, Suomen

Säveltäjät ry:n ja Yleisradion järjestämä
Chamber Music Seinäjoki 2011—III. Kan-
sainvälinen kamarimusiikin sävellyskilpailu;
Suomen alttoviuluseura ry:n järjestämä

Tampereen alttoviulukilpailu 2011;
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Suomen Big Band -yhdistys ry:n, Imatra
Big Band Festival ry:n ja UMO Jazz Orche-
stran järjestämä 4. Esko Linnavalli big band
-sävellyskilpailu;
Suomen Jazzliitto ry:n järjestämä Young
Nordic Jazz Comets (Suomen osakilpailu);
Tornion kaupungin, Haaparannan kaupun-
gin ja Tornion harmonikkakerho ry:n järjes-
tämä Pohjoiskalotin avoin viihdeharmonikka-
mestaruuskilpailu/Nordkalottens öppna drag-
spelsmästerskap i underhållnigsmusik.

9 §

Tanssitaide

Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Tanssite-
atterin järjestämä Uudet tanssit –koreografi-
katselmus;
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja
Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n järjestämä
Arktiset Askeleet -kilpailu;
Suomen Nuorisoseurojen liitto ry:n ja Pis-
palan Sottiisin järjestämä Kansantanssiaihei-
nen koreografiakilpailu.

10 §

Valokuvataide

Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n järjes-
tämä Vuoden Muotokuvaaja 2011 -kilpailu;
Suomen Lehtikuvaajat ry:n järjestämä

Vuoden lehtikuvat 2010 -kilpailu;
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjes-

tämä Vuoden Luontokuva 2011 -kilpailu;
Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto

Finnfoto ry:n järjestämä Fotofinlandia
2010—2011.

11 §

Mediataide

Assembly organizing Oy:n järjestämä As-
sembly Summer 2011.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011. Asetusta sovelletaan vuodelta
2011 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Ylitarkastaja Timo Annala
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1299

ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n
nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ilmatieteen
laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja nii-
den maksuperusteista, julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista sekä liike-
taloudellisin perustein hinnoiteltavista ilma-
tieteen laitoksen suoritteista.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja maksullisia julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista ilmatieteen laitos perii suoritteen
omakustannusarvon mukaiseksi määrää-
mänsä maksun, ovat:
1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämi-
seksi annettavat erityispalvelut;
2) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi-
mukseen (SopS 11/1949) perustuvat pakolli-
siksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun sää-
palvelut; sekä
3) pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviran-
omaisia varten annettavat selvitykset ja lau-
sunnot, joista aiheutuu vähäistä enemmän
kustannuksia.

3 §

Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka ilmatieteen laitos
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sää-, ilmasto- ja meripalvelusuoritteet,
jotka tehdään tilauksesta tai pidetään tietopal-
veluna asiakkaiden saatavina;
2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausun-

not ja tutkimukset;
3) havainto- ja mittaussuoritteet, jotka tuo-

tetaan tai luovutetaan tilauksesta tai pidetään
tietopalveluna asiakkaiden saatavina, lukuun
ottamatta kansainvälisen käytännön mukaisia
YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön
vapaaseen jakeluun määrittämiä havaintosuo-
ritteita;
4) ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien

tilojen käyttö;
5) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentämi-

nen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 mo-
mentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;
sekä
6) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavi-

naan pidettävät muut erityispalvelut ja suorit-
teet.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää ilmatieteen laitos
ottaen huomioon, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sää-
detään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun saakka.
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Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallintojohtaja Päivi Viippola
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