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Valtiovarainministeriön asetus

1004/2013

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

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

1 §

Soveltamisala

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta-
jista annetussa laissa (467/1999) tarkoitetun
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslau-
takunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peri-
tään maksuja valtiolle tämän asetuksen mu-
kaisesti.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja maksullisia julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät
maksut, ovat:

1) tutkinto-oikeushakemuksen käsittely-
maksu 70 euroa;

2) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallis-
tuvalta 220 euroa;

3) maksu henkilön JHTT-luetteloon mer-
kitsemisestä ja tilintarkastajantodistuksesta
70 euroa;

4) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koske-
van hakemuksen käsittelymaksu ja maksu
yhteisön JHTT-luetteloon merkitsemisestä
470 euroa;

5) julkishallinnon ja -talouden tilintarkas-
tajista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetun hyväk-
symisen määräaikaista lakkauttamista koske-
van hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa;

6) JHTT-tilintarkastajan hyväksymisen
palauttamista koskevan hakemuksen käsitte-
lymaksu 70 euroa;

7) maksu JHTT-tutkinnon lisätehtävästä
siten, että 1—3 opintopisteen laajuisen lisä-
tehtävän maksu on 195 euroa, 4—6 opinto-
pisteen lisätehtävän 325 euroa ja 7—9 opin-
topisteen lisätehtävän 485 euroa;

8) JHTT-yhteisön vuosimaksu 500 euroa;
9) JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu 130

euroa;
10) maksu JHTT-luettelosta annettavasta

todistuksesta ja otteesta 20 euroa.
Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun

maksun lisäksi peritään JHTT-yhteisöltä
maksua JHTT-yhteisön palveluksessa JHTT-
toimintaselvityksen jättämistä edeltävän ka-
lenterivuoden viimeisenä päivänä olleiden
JHTT-tilintarkastajien lukumäärän perus-
teella 120 euroa kutakin tilintarkastajaa koh-
den kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä,
kuitenkin enintään 1 930 euroa.

Edellä 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu
maksu peritään kalenterivuoden alussa
JHTT-luetteloon merkityiltä henkilöiltä.



3 §

Maksulliset liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka JHTT-lautakunta hinnoit-
telee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut;
2) valokopiot ja muut jäljennökset;
3) muut palvelusuoritteet.

4 §

Julkisuuslain perusteella annettavat
suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä

saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulos-
teena perittävistä maksuista päättää JHTT-
lautakunta noudattaen, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-
reille tulleesta suoritteesta peritään maksu sen
suuruisena kuin se olisi peritty tämän asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleen asetuk-
sen nojalla.
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