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N:o 1392

Laki
arvonlisäverolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 16 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentin 10 kohta
sekä 33 a ja 76 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1061/2007,
muutetaan 6 §:n 4 momentti, 7 §:n 1 momentti, 17 §:n suomenkielinen sanamuoto, 23 §,
26 c §:n 3 momentin 1 ja 3 kohta, 26 e §, 29 §:n 1 momentin 9 kohta, 63 a §:n 5 momentin
4 kohta, 63 b §:n 7 momentin 4 kohta, 63 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 69 h §:n 2
momentin 10 kohta, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5 momentti, 72 d §:n 2 ja 3 momentti, 72 j §:n
2 momentti, 77 §, 79 §:n 2 momentti, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta, 94 §:n 1 momentin 2, 22 ja
23 kohta, 94 a §, 114 §:n 4 momentti, 129 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 130 §:n 4 momentti
sekä 146 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 4 momentti laeissa 377/1994 ja 1061/2007, 23 §, 29 §:n
1 momentin 9 kohta ja 77 § laissa 1061/2007, 26 c §:n 3 momentin 1 kohta laissa 763/1999,
26 c §:n 3 momentin 3 kohta, 72 d §:n 2 momentti ja 72 j §:n 2 momentti laissa 1767/1995,
26 e §, 79 §:n 2 momentti ja 94 a § laissa 1486/1994, 63 a §:n 5 momentin 4 kohta, 63 b §:n 7
momentin 4 kohta, 63 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5
momentti ja 94 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 935/2004, 69 h §:n 2 momentin 10 kohta laissa
886/2009, 72 d §:n 3 momentti laissa 585/1997, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1265/1997,
94 §:n 1 momentin 22 ja 23 kohta laissa 737/2008, 114 §:n 4 momentti laissa 1234/2004,
129 § laeissa 1767/1995 ja 915/2001 sekä sen edellä oleva väliotsikko laissa 1767/1995,
130 §:n 4 momentti laissa 529/2010 ja 146 b § laissa 542/1996, sekä
lisätään 94 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1218/1994, 1486/1994,
763/1999, 940/1999, 935/2004, 737/2008, 1359/2009 ja 686/2010, uusi 24 kohta, 94 b §:ään,
sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, uusi 2 momentti, lakiin uusi 129 a ja 129 b § sekä 129 b §:n
edelle uusi väliotsikko seuraavasti:
HE 162/2010
VaVM 52/2010
EV 257/2010
Neuvoston direktiivi 2009/162/EU (32009L0162); EUVL N:o L 15, 15.1.2010, s. 14
186—2010
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6§
— — — — — — — — — — — — —
Kunta on verovelvollinen harjoittamastaan
tai järjestämästään henkilökuljetustoiminnasta silloinkin, kun toiminta ei tapahdu liiketoiminnan muodossa.

(1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, lukuun ottamatta
unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon
tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettavaa kaasua.

7§
Valtion liikelaitokset, Huoltovarmuuskeskus, Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos
ovat harjoittamastaan 1 §:ssä tarkoitetusta
toiminnasta erikseen verovelvollisia.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään,
veroa suoritetaan:
— — — — — — — — — — — — —
9) yleisen tien tai rautatien kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta valtiolle.
— — — — — — — — — — — — —

17 §
Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä
sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea
muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan
muodossa.
23 §
Eräiden kiinteistöön liittyvien palvelujen
ottamisesta omaan käyttöön säädetään 31,
31 a, 32 ja 33 §:ssä.
26 c §
— — — — — — — — — — — — —
Yhteisöhankinnasta ei myöskään ole kyse,
jos
1) tavaran myynnistä ei olisi 58 §:n taikka
70 §:n 1 momentin 6—8 kohdan nojalla suoritettava veroa, jos myynti tapahtuisi Suomessa;
— — — — — — — — — — — — —
3) hankkijana on kansainvälinen järjestö
tai sen henkilökunta, joka olisi perustamistai isäntämaasopimuksen mukaan oikeutettu
hankintaan sisältyvän veron palautukseen, jos
myynti tapahtuisi Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —
26 e §
Valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoitetaan tässä laissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 3 §:ssä, tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n
1 momentissa, nestemäisten polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain (1472/1994)
2 §:n 1 momentissa sekä sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain

63 a §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei
sovelleta:
— — — — — — — — — — — — —
4) sähkön, unionin alueella sijaitsevan
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpöja jäähdytysenergian myyntiin.
— — — — — — — — — — — — —
63 b §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei
sovelleta:
— — — — — — — — — — — — —
4) sähkön, unionin alueella sijaitsevan
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpöja jäähdytysenergian myyntiin.
— — — — — — — — — — — — —
Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun
tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti
63 d §
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja
jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa,
jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on täällä
kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään toimi-
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paikkaan, niiden myynti on tapahtunut Suomessa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän kotipaikka on täällä.
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja
jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa,
jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne täällä.
Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat
katsotaan kulutetuiksi Suomessa, jos ostajalla
on täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä
tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen tavarat Suomessa, jos ostajan kotipaikka
on täällä.
Tässä pykälässä verovelvollisella jälleenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa,
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen
osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti
ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta
on hyvin vähäinen.
69 h §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja
ovat:
— — — — — — — — — — — — —
10) pääsyn tarjoaminen unionin alueella
sijaitsevaan maakaasuverkkoon tai siihen yhdistettyyn verkkoon, sähköverkkoon tai
lämpö- ja jäähdytysverkkoon, niiden kautta
tapahtuva sähkön, kaasun sekä lämpö- ja
jäähdytysenergian siirto ja jakelu sekä muut
näihin toimiin välittömästi liittyvät palvelut.
70 §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momenttia ei sovelleta sähkön,
unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon
tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja jäähdytysverkon
kautta toimitettavan lämpö- ja jäähdytysenergian myyntiin.
72 b §
— — — — — — — — — — — — —
Tavaran myyntiä ei pidetä yhteisömyyn-
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tinä, jos myyntiin on sovellettu 79 a §:ssä
tarkoitettua menettelyä taikka jos kyse on
sähkön, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta
toimitettavan kaasun taikka lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- ja
jäähdytysenergian myynnistä.
— — — — — — — — — — — — —
72 d §
— — — — — — — — — — — — —
Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen
myynnistä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle
Euroopan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimelle, johon sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista
8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä pöytäkirjaa,
ja näiden henkilökunnalle vastaavin edellytyksin kuin verottomuus myönnetään sijaintivaltiossa.
Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen
myynnistä toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville
muille kuin 2 momentissa tarkoitetuille kansainvälisille järjestöille ja niiden henkilökunnalle niillä rajoituksilla ja edellytyksillä,
jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa. Verottomuuden edellytyksenä on, että sijaintivaltio on tunnustanut
järjestön kansainväliseksi järjestöksi.
— — — — — — — — — — — — —
72 j §
— — — — — — — — — — — — —
Valmisteveron alaisten tavaroiden katsotaan olevan verovarastointimenettelyssä silloin, kun ne ovat valmisteverotuslain
(182/2010) 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa
varastossa.
— — — — — — — — — — — — —
77 §
Edellä 74—76 §:ssä tarkoitettu veron peruste ei sisällä veron osuutta.
79 §
— — — — — — — — — — — — —
Kun tavaran tai palvelun myyjänä on
kunta, suoraan hintoihin liittyvänä tukena ja
avustuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan
kattamaa alijäämää.
— — — — — — — — — — — — —
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85 a §
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja
maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia veron perusteesta:
— — — — — — — — — — — — —
6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke,
lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan
saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä,
sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne
oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain
(1224/2004) perusteella;
— — — — — — — — — — — — —
94 §
Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:
— — — — — — — — — — — — —
2) sähkö, maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä
kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta
toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia;
— — — — — — — — — — — — —
22) 129 §:ssä tarkoitetun Euroopan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen viralliseen käyttöön tuomat tavarat niillä
edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu
129 §:ssä tarkoitetussa pöytäkirjassa tai sopimuksessa, edellyttäen, että tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään
80 euroa;
23) 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen
järjestön ja sen henkilökunnan maahantuomat
tavarat niillä edellytyksillä ja rajoituksilla,
jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, että maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä
arvonlisäveron osuudella olisi vähintään
170 euroa; ulkoasiainministeriö vahvistaa,
onko hakijalla perustamis- tai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman sekä tavaran käyttötarkoituksen perusteella oikeus verottomuuteen;
24) tavarat, joiden kokonaisarvo on enintään 22 euroa, tupakkatuotteita, alkoholia, alkoholijuomia ja hajuvesiä lukuun ottamatta.
— — — — — — — — — — — — —

94 a §
Verotonta on tietovälineen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman maahantuonti, kun
maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty
oikeushenkilö.
94 b §
— — — — — — — — — — — — —
Kun maahantuontia seuraa 72 b §:n 1 tai
6 momentissa tarkoitettu yhteisömyynti, maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä on,
että maahantuoja on tuontihetkellä:
1) ilmoittanut hänelle Suomessa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen;
2) ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen tai
tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman arvonlisäverotunnisteen kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa; ja
3) pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että
maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai
kuljettaa toiseen jäsenvaltioon.
114 §
— — — — — — — — — — — — —
Kaksikäyttöautona pidetään N1-luokkaan
kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien
istuinten lisäksi muilla istuimilla tai niiden
kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, lukuun
ottamatta ennen 1 päivää huhtikuuta 2009
voimassa olleen autoverolain (1482/1994)
24 §:n mukaisia tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia tai ennen 30 päivää syyskuuta
1998 voimassa olleiden tieliikennesäännösten
mukaisesti pakettiautoon hyväksyttyjä istuimia.
Euroopan unioni
129 §
Suomessa sijaitsevalle Euroopan unionin
tai Euroopan atomienergiayhteisön elimelle,
johon sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapautuksista 8 päivänä huhtikuuta
1965 tehtyä pöytäkirjaa, palautetaan Suomesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyvä vero.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuksen edellytyksenä on, että tavara tai palvelu
on hankittu viralliseen käyttöön ja että sen
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verollinen ostohinta on vähintään 80 euroa.
Palautukseen sovelletaan muutoinkin 1 momentissa tarkoitetussa pöytäkirjassa ja sen
täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa tai
isäntämaasopimuksessa sovittuja rajoituksia
ja edellytyksiä.
Vero palautetaan neljänneskalenterivuodelta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen perusteella.
129 a §
Euroopan unionille palautetaan Euroopan
unionin ja Suomessa sijaitsevan julkisen tai
yksityisen yhteisön välillä tehdyn tilaustutkimusta koskevan sopimuksen tai yhteistyösopimuksen perusteella Suomesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen sekä maahan tuotujen
tavaroiden hankintaan sisältyvä vero.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero palautetaan siltä osin kuin Euroopan unioni rahoittaa hankinnan ja ostajalla ei ole 10 luvun
nojalla oikeutta vähentää hankintaan sisältyvää veroa tai saada sitä 122 tai 131 §:n
nojalla palautuksena. Palautuksen edellytyksenä on, että tavaran tai palvelun verollinen
ostohinta tai maahantuonnista suoritettavan
veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella on vähintään 80 euroa.
Vero palautetaan neljänneskalenterivuodelta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen perusteella.
Muu kansainvälinen järjestö
129 b §
Suomessa sijaitsevalle Suomen tunnustamalle muulle kansainväliselle järjestölle kuin
129 §:ssä tarkoitetulle ja tämän henkilökunnalle palautetaan Suomesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyvä
vero, jos tästä on sovittu perustamis- tai isäntämaasopimuksessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuksen edellytyksenä on, että tavaran tai palve-
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lun verollinen ostohinta on vähintään 170
euroa. Palautukseen sovelletaan muutoinkin
järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa sovittuja rajoituksia ja edellytyksiä.
Hakemus tehdään neljänneskalenterivuodelta ulkoasiainministeriölle. Ulkoasiainministeriö vahvistaa, onko hakijalla perustamistai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman
sekä tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen
perusteella oikeus palautukseen. Verohallinto
tarkistaa muut palautuksen edellytykset ja palauttaa veron.
130 §
— — — — — — — — — — — — —
Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle
kalenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuksena saatavien verojen yhteismäärä viimeistään kalenterivuotta seuraavan toisen
kuukauden loppuun mennessä siltä osin kuin
tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitettavasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n
3 momentin nojalla kalenterivuodelta suoritettava vero.
146 b §
Jos 26 e §:ssä tarkoitettujen valmisteveron
alaisten tavaroiden ostajana on henkilö, jonka
muut hankinnat eivät 26 c §:n 2 momentin
nojalla muodosta yhteisöhankintaa, valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta
suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta,
veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuudesta, veron määräämisestä, ennakkoratkaisusta, muutoksen hakemisesta, veron takaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelystä on
voimassa, mitä valmisteverotuslaissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin,
joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus
on syntynyt lain tultua voimaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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Laki
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 6 a §, sellaisena kuin se on laissa 936/2004,
seuraavasti:
6a§
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja
jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos näitä
tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvollisen
jälleenmyyjän kotipaikka on maakunnassa.
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja
jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti
kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosi-

asiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa
niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi Ahvenanmaan maakunnassa, jos
ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos
näitä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan
maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään
toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen
tavarat Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajan kotipaikka on täällä.
Tässä pykälässä verovelvollisella jälleenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa,
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen
osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti
ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta
on hyvin vähäinen.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin,
joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus
on syntynyt lain tultua voimaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
HE 162/2010
VaVM 52/2010
EV 257/2010
Neuvoston direktiivi 2009/162/EU (32009L0162); EUVL N:o L 15, 15.1.2010, s. 14
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Valtioneuvoston asetus
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista
suoritteista vuonna 2011
Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain
(897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:
1§
Soveltamisala
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteista
peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen
mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai
määrätty.
2§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.
3§
Omakustannusarvoa alempana perittävät
maksut
Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 § 3
momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:
1)
seuraavat
ympäristösuojelulain
(86/2000) mukaiset suoritteet:

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta
toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;
b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän
ilmoituksen käsittely;
c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely;
d) tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;
e) muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu
ympäristösuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä
ilmeisen perusteettomana;
2)
seuraavat
luonnonsuojelulain
(1096/1996) mukaiset päätökset:
a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;
b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;
c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin
esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;
d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;
e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin,
maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen
taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;
f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu
lupa;
luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin
myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.
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3) seuraavat muut ympäristöpäätökset:
a) jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely;
b) tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten
käsittely;
c) vesilain (264/1961) mukaiseen lupaan
liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;
d) padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;
e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukainen poikkeamispäätös;
f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen;
g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä
tarkoitettu kielteinen päätös
h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä
tarkoitettu kielteinen päätös;
i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien
seurantatietojen käsittely;
j) pakkauksista annetun valtioneuvoston
päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se
kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia;
k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään.
4) seuraavat liikennesuoritteet:
a) lupa suorittaa maantielain (503/2005)
42 §:n mukaisia töitä tiealueella;
b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;
c) liittymälupa;
d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa.
5) seuraavat muut suoritteet:
kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi,
maksua ei peritä.
4§
Suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten

tuotteiden, psykologisten testien ja vastaavien
myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä
käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;
2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut;
3) tienkäyttäjien erikoispalvelut;
4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;
5) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-,
koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut
kehittämispalvelut;
6) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden
käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;
7) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin
palvelut välittömästi tukevat hallinnon maksutonta toimintaa;
8) henkilöstön käyttö hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja
muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
maksutonta toimintaa;
9) kirjasto- ja tietopalvelut;
10) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;
11) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;
12) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 3 §:ssä
mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;
13) henkilöstövuokraus;
14) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen ja tietojärjestelmien suorakäyttö
lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan
liittyviä tietoja;
15) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;
16) hydrometriset mittaukset;
17) laitteiden ja tavaroiden valmistus;
18) korjaamo- ja kuljetuspalvelut;
19) suunnittelu- ja rakentamispalvelut;
20) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot;
21) pohjavesiselvitykset;
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22) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;
23) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;
24) muut vastaavat suoritteet.
Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä
luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin
ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu
vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on
keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.
Viranomaisten 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 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 §:ssä säädetään.
5§
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää
koskevia säännöksiä
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kemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon
mukaisesta maksusta.
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä
peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta
uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa
asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on
peritty.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä
olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaisesti.
Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä haHelsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010
Ministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela
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MAKSUTAULUKKO
A. Ympäristötehtävien suoritteet

euroa

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset *
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän
ilmoituksen käsittely
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely
*Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

490
490
48 euroa/h
48 euroa/h

*Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireille pantu ympäristönsuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia,
jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana

490

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset *
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja
heikentämiskiellosta
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen,
vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen

240
240
240
100
100

*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa

100

Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat
maksuttomia.
Muut ympäristöpäätökset
*Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely
*Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon

150
490
6 000
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-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä
tuottajatiedostoon
-* yksittäinen tuottaja
-* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean
tuottajan yhteistoimintajärjestely
*Vesilain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman
hyväksyminen
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon
omistajana ole valtio
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen
-* poikkeamisen epääminen
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja
toimenpidekiellon jatkaminen
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös
-* kielteinen päätös
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös
-* kielteinen päätös
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600
6 000
48 euroa/h
100
440
220
130
490
240
490
240

Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994;
YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen
vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen
lisämaksu
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään
kuntakohtainen lisämaksu
- maksu voi kuitenkin olla enintään
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen
vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen
lisämaksu

4 800
1 200
490
19 100

7 100
1 200
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- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään
kuntakohtainen lisämaksu
- maksu voi kuitenkin olla enintään
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on
- alle 100 000 euroa
- 100 000 -1 000 000 euroa
- 1 000 001 -10 000 000 euroa
- yli 10 000 000 euroa
-* tuottajayhteisöt (20-30 h)
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4-6 h)
-* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean
tuottajan yhteistoimintajärjestely (20-30 h)
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n
2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2-4 h)
*Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen
Ote tuottajatiedostosta

490
21 400

110
220
330
440
1 200
240
1 200
150
130
55

Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä
peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn
vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia
taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B. Liikennesuoritteet
*Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- palvelukohteiden viitoitus
- muut liikenteenohjauslaitteet
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön
Kelirikkoajan poikkeuslupa
*Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät
- elinkeinonharjoittajan liittymä
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset
- rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle

165
186
93
89
89
106
212
106
89
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- tienvarsimainonnan poikkeuslupa
Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun
asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b–30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 90 tonnia
- massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia
- massa yli 200 tonnia
- kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä
- muut luvat
- lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet
lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena
*Kielteinen päätös liikennettä koskevista luvista
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot
- siirto varastoon
- lähisiirto
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot1
- siirto varastoon
- lähisiirto
Joukkoliikennelupa
Joukkoliikenneluvan muutos
Joukkoliikenteen yhteisölupa
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös
Taksilupa
Taksiluvan uudistaminen
Taksiluvan muutos
Taksiluvan pienehkö muutos
Ajovuorojärjestys
Tavaraliikennelupa(kotimaa)
Tavaraliikenteen yhteisölupa
Tavaraliikenneluvan muutos
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös
Lupa kadonneen tilalle
Kuljettajatodistus
Reittiliikennelupa
Reittiliikenneluvan muutos
Kutsujoukkoliikennelupa
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos
1

Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen
toteutuneiden kustannusten mukaisesti
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307

86
190
430
86
34

320
22

181
90
71
71
210
135
210
48
300
300
220
80
40/70
175
175
80
175
80
40
300
220
300
220
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EU-linjaliikennelupa
EU-linjaliikenneluvan jäljennös
Etuajo-oikeus lautalle
-lisäpäätös
Tilapäinen etuajo-oikeus

300
48
80
25
35

C. Muut suoritteet
Päätös työnteon hyväksymisestä
Todistus palkkaturvarekisteristä
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä
oikaisuvaatimuksesta
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös
ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu
poikkeuslupa;
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa
Yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen
- vahvistaminen osakaskunnittain
- vahvistamatta jättäminen
Kalastusasetuksen (1116/1982) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu
kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion
lisäaluekaupasta aiheutuva
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen
luovutuslupa
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (48 euroa/tunti)
seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä
tarkoitettu poikkeuslupapäätös;
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä
tarkoitetut lupapäätökset; sekä
5) vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan
liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden
toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen
tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.

20
30
45
90

300
10
40
90
40
5
90
70
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Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote
Lainvoimaisuustodistus
Toimitusmaksu
Asiakirjan oikeaksi todistaminen

24 euroa
50 euroa
4,70 euroa/ lähetys
4,70 euroa/
asiakirja

* varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja
maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi
kiinteä maksu.
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Suomen Pankin ilmoitus
viitekorosta ja viivästyskorosta
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2010

Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elokuuta 1982 annetun korkolain (633/1982)
12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 2002 annetussa laissa
(340/2002), että korkolain 12 §:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään

perusrahoitusoperaatioon perustuva viitekorko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosenttia vuodessa kuuden kuukauden ajan 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 2011.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2010
SUOMEN PANKKI

Pentti Hakkarainen

Seppo Honkapohja

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Johtokunnan jäsen
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