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Statsrådets förordning

Nr 1292

om Senatfastigheter

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 7 och 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010):

1 §

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Senatfastigheter består av en
ordförande, en vice ordförande samt minst tre
och högst fyra andra medlemmar.
Medlemmarna i styrelsen ska ha sakkun-
skap om fastighetsbranschen eller i företags-
ekonomi.

2 §

Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 8 § i lagen om
statliga affärsverk (1062/2010) ska styrelsen
inom ramen för den behörighet som affärs-
verket har
1) besluta om grunderna för prissättning av
tjänsterna och om andra allmänna principer
som anknyter till tjänsterna,

2) bestämma om ställföreträdare för verk-
ställande direktören,
3) besluta om kollektivavtal som gäller

personalen,
4) besluta om beviljande av borgen till

dotterbolag inom de gränser som anges i 5 § i
lagen om statliga affärsverk och statsrådets
förordning om gränser och villkor för statligt
affärsverks upplåning (1119/2010),
5) besluta om utövandet av aktieägarens

rättigheter i fråga om sådana aktier som af-
färsverket innehar och som avses i 3 § i lagen
om rätt att överlåta statlig fastighetsförmö-
genhet (973/2002),
6) behandla ökningar och minskningar av

den egendom som affärsverket har i sin be-
sittning,
7) besluta om affärsverkets interna kontroll

och riskhantering.
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3 §

Styrelsens och revisorernas arvoden

Finansministeriet bestämmer styrelsemed-
lemmarnas och revisorernas arvoden.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Finansminister Jyrki Katainen

Regeringssekreterare Ilkka Koponen
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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Nr 1293

om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag
348/1994:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
av Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken är
1) utlåtanden av språknämnderna,
2) utlåtanden och utredningar som gäller
språkvård och namnvård, om de främjar det
allmänna språkbruket och om syftet inte är att
uppnå företagsekonomisk vinst med den pro-
dukt som utlåtandena och utredningarna gäl-
ler,
3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsat-
sen är liten,
4) användning av material i forsknings-
syfte i arkiv och via datakommunikation,
5) lokallån ur bibliotekets egna samlingar,
användning av samlingar i forskningscentra-
lens lokaler och användning av förteckningar,
samt
6) på ömsesidighet baserade fjärrtjänster
till utlandet i fråga om finsk-ugrisk litteratur.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För fjärrtjänster till statliga, kommunala
och statsunderstödda institutioners bibliotek
uppbärs försändelsekostnaderna och en avgift
motsvarande de avgifter som betalats till
tredje part med anledning av prestationen.

3 §

Prestationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder

Prestationer vars priser fastställs på före-
tagsekonomiska grunder är sådana tjänster
som forskingscentralen tillhandahåller för
statliga och kommunala myndigheter samt
andra företag, organisationer och enskilda
personer på dessas begäran. Sådana tjänster
är bl.a.
1) utbildning, konsultation och beställda

undersökningar,
2) granskning av språkdräkt och namn i

publikationer,
3) andra utlåtanden och utredningar än så-

dana som avses i 1 §,
4) informationssökning och annan infor-

mationstjänst,
5) andra fjärrlån än sådana som avses i 1

och 2 §,
6) annan överlåtelse av material i kopierad

form än sådan som avses i 2 mom., samt
7) upplåtande av lokaler till utomstående.

Forskningscentralen för de inhemska språken
beslutar om avgifter som tas ut för framta-
gande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för utlämnande av kopior
och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag
med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet.

4343



4 §

Övriga prestationer

Forsknings- och ordbokspublikationer är
sådana prestationer enligt 7 § 2 mom. i lagen
om grunderna för avgifter till staten för vilka
publicerings- och distributionskostnaderna
uppbärs.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till den 31 december
2013.

Helsingfors den 16 december 2010

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Överinspektör Anne Luoto-Halvari
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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Nr 1294

om avgifter för arkivverkets prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag
348/1994:

1 §

Avgiftsfria prestationer

Användningen av material och register
som arkivverket besitter är avgiftsfri i ett
arkivs lokaler, liksom även användningen i
ett allmänt datanät av databaser som arkiv-
verket upprätthåller.
Avgiftsfria är dessutom inspektioner, utlå-
tanden och beslut som anges i arkivlagen
(831/1994) samt styrkta kopior, intyg, utdrag
och andra utredningar i ett ärende som gäller
en privat persons pensionsskydd enligt finsk
lag och som ges på basis av arkivverkets
egna arkiv och de andra myndigheters arkiv
som bevaras där.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer vid arkiv-
verket för vilka på basis av 6 § 3 mom. i
lagen om grunderna för avgifter till staten en
lägre avgift än självkostnadsvärdet tas ut, är
1) fjärrlån som ges och förmedlas av arkiv-
verket; för dem tas en avgift ut som motsva-
rar försändelsekostnaderna och de avgifter
som betalats till andra på grund av utförandet
av prestationen,

2) andra än i 1 § 2 mom. avsedda styrkta
kopior, intyg, utdrag och andra utredningar
som för officiella ändamål ges på basis av
arkivverkets egna arkiv och de andra myn-
digheters eller församlingars arkiv som beva-
ras vid arkivverket; för dem tas fasta avgifter
ut enligt vidstående avgiftstabell.
Beslut i enlighet med 11 § i arkivlagen

(831/1994) om tillstånd att enbart i elektro-
nisk form bevara sådana myndigheters hand-
lingar och information som ska bevaras var-
aktigt är avgiftsbelagda offentligrättsliga pre-
stationer, för vilka en fast avgift motsvarande
självkostnadsvärdet uppbärs enligt vidstå-
ende tabell.
Beslut av riksarkivet enligt 35 § i person-

uppgiftslagen (523/1999) är avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer, för vilka en
fast avgift motsvarande självkostnadsvärdet
tas ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §

Företagsekonomiskt prissatta prestationer

De prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten och för vilka
avgifterna bestäms på företagsekonomiska
grunder är
1) andra kopior än sådana som avses i 3

mom.,
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2) utbildnings- och konsultservice,
3) konserveringsservice,
4) utredningar, om inte något annat särskilt
bestäms eller föreskrivs om avgifterna för
dessa,
5) användning av lokaler,
6) användning av arkivutrymmen för stat-
liga myndigheter, om det material som beva-
ras är yngre än 40 år, och myndigheten fort-
sätter sin verksamhet eller dess uppgifter
överförs på någon annan myndighet, samt
7) övriga prestationer som utförs på be-
ställning.
Förvaringen av material som överförts till
arkivverket i samband med att Krigsarkivet
anslöts till arkivverket är dock avgiftsfri.
Med undantag av utrikesministeriet och för-
svarsministeriet är också förvaringen av ma-
terial som hör till statsrådet, ministerierna

och justitiekanslersämbetet avgiftsfri i Riks-
arkivets mellanarkiv.
Arkivverket beslutar om avgifter som tas

ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2
mom. i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) samt för utläm-
nande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3
mom. i samma lag med beaktande av vad
som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till den 31 december
2013.

Helsingfors den 16 december 2010

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Överinspektör Anne Luoto-Halvari
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Bilaga 
 
 
 
AVGIFTSTABELL  
 
Fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer vid arkivverket  
 
Utredningar i officiellt syfte 
 
1.  Intyg 
 
när högst två handlingar beträffande en arkivbildare används ......................20 euro/sida 
när fler än två handlingar beträffande en arkivbildare används.....................23 euro/sida 
när flera arkivbildares handlingar används ....................................................30  euro/sida 
 
2. Styrkt kopia, framställd genom kopiering 
 
första sidan.....................................................................................................15  euro 
för varje följande sida .................................................................................2,60 euro 
 
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt 
 
per sida...........................................................................................................27  euro 
(I fråga om extra sidor räknas minst 10 rader som ny sida) 
 
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbelavgift. 
 
4. Släktutredning ur handlingar beträffande församlingar som  
verkar eller har verkat på finskt territorium 
 
när den gäller en person, uppgifter om maken, föräldrarna och barnen ........14  euro 
samt för varje generation utöver dem .........................................................7,50  euro 
enskilda uppgifter som gäller en person .....................................................7,50  euro 
När en utredning sänds per post till en kund i hemlandet uppbärs  
inte post-, expeditions- eller bankserviceavgifter. Avgifter för extra  
postservice såsom för postförskott tas ut av kunden. 
 
Beslut som meddelas på basis av personuppgiftslagen................................148  euro 
 
Beslut om varaktig lagring i elektronisk form .............................................650 euro 
 
 



Finansministeriets förordning

Nr 1295

om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. i lagen
om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005):

Allmänna bestämmelser

1 §
Vid bestämmandet av byggnaders återan-
skaffningsvärden används följande medelvär-
den per kvadratmeter och kubikmeter. Om en
byggnads byggnadsstandard avviker väsent-
ligt från den genomsnittliga byggnadsstan-
darden, ska dessa värden enligt prövning hö-
jas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §
Med byggnadens areal avses i denna för-
ordning den areal i vilken inräknats arealerna
enligt yttre mått av samtliga våningar, källare
och värmeisolerade vindsrum. I arealen in-
räknas inte balkonger, utrymmen under
skyddstak eller utrymmen där den fria höjden
understiger 160 cm.

3 §
Arealerna av kontors-, social-, lager- och
parkeringsutrymmen beräknas enligt inre
mått. Arealen av en hisstrumma beräknas
genom att arealen av hisstrummans botten
multipliceras med det antal våningar som
hisstrumman genomlöper. I byggnadens vo-
lym inräknas både varma och kalla utrymmen
beräknade enligt yttre mått. Byggnadens ge-
nomsnittliga våningshöjd fås genom att voly-
men divideras med arealen. Vid bestämman-
det av återanskaffningsvärdena beaktas en-
dast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader

4 §
Med småhus avses egnahemshus, parhus

eller radhus, där ingången till bostadslägen-
heterna i allmänhet har ordnats direkt från
marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §
Grundvärdet av arealen i småhus är 546,15

euro/m2.
Om den bärande konstruktionen är av trä

och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av arealen 435,69 euro/m2.
Om den bärande konstruktionen är av trä

och byggnaden har blivit färdig under åren
1960—1969, är grundvärdet av arealen
492,96 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) om byggnadens areal är
— över 60 m2, men högst 120 m2, avdras
från grundvärdet 0,932 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(60 m2)
— över 120 m2, är nedsättningen från
grundvärdet 55,92 euro/ m2,
2) om byggnaden saknar
— vattenledning och avlopp, är nedsätt-

ningen 35,19 euro/m2

— centralvärme, är nedsättningen 39,87
euro/m2
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— elektricitet, är nedsättningen 21,07
euro/m2.

6 §
Om ytorna i byggnadens källarutrymmen
inte är slutligt behandlade och dessa utrym-
men huvudsakligen används som lager, an-
vänds för källaren som arealens värde 187,38
euro/m2.

7 §
Med bostadshöghus avses bostadsbyggna-
der som omfattar minst två våningar och flera
bostadslägenheter och där det finns särskilda
ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §
Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är
546,15 euro/m2.
Om den bärande konstruktionen är av trä
och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av arealen 435,69 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens
egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) om byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet
23,12 euro/m2,
2) om byggnadens areal per lägenhet är
— över 80 m2, men högst 120 m2, avdras

från grundvärdet 1,401 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(80 m2)
— över 120 m2, är nedsättningen 56,04
euro/m2,
3) om byggnadens våningsantal källaren
medräknad är
— 3 våningar, är tilläggsvärdet 28,44
euro/m2

— 4 våningar, är tilläggsvärdet 14,10
euro/m2

— 5 våningar, är tilläggsvärdet 0
— 6 våningar, är nedsättningen 14,10
euro/m2

— 7 våningar, är nedsättningen 28,44
euro/m2

— 8 våningar eller flera, är nedsättningen
42,54 euro/m2.

9 §
Med fritidsbostad avses byggnader som är
avsedda att användas i huvudsak för fritids-
bruk, såsom sommarstugor.

10 §
Grundvärdet av arealen i fritidsbostäder är

435,69 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) om byggnadens areal är
— över 10 m2, men högst 70 m2, avdras

från grundvärdet 2,848 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(10 m2)
— över 70 m2, är nedsättningen 170,88

euro/m2,
2) om byggnaden är vinterbonad, är till-

läggsvärdet 36,41 euro/m2,
3) om byggnaden har veranda, är tilläggs-

värde per verandakvadratmeter 72,61 euro.

11 §
Om byggnaden har elektricitet, höjs dess

värde med 290,46 euro ökat med 6,337 euro
för varje arealkvadratmeter.
Byggnadens värde höjs, om byggnaden

har:
— avlopp 435,69 euro
— vattenledning 546,15 euro
— WC 722,05 euro
— bastu 722,05 euro.

12 §
Bostadsbyggnader som till storlek, an-

vändningssätt eller byggnads- eller utrust-
ningsstandard väsentligt avviker från sedvan-
liga fritidsbostäder anses vara småhus.

13 §
Med ekonomi- och garagebyggnader avses
särskilda bastubyggnader och särskilda eko-
nomi- och garagebyggnader.
Om en ekonomi- och garagebyggnad är

värmeisolerad och även i övrigt till sin kon-
struktion representerar en byggnad avsedd
för långvarigt bruk, är värdet 355,91 euro/m2.
Värdet av en oisolerad ekonomi- eller ga-

ragebyggnad med lätt stomme är 185,34
euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig
före år 1970, är dess värde 145,25 euro/m2.

Kontorsbyggnader

14 §
Med kontorsbyggnader avses byggnader
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vars utrymmen i huvudsak är byggda att an-
vändas som kontorsutrymmen eller som i hu-
vudsak används som kontor.

15 §
Grundvärdet av arealen i kontorsbyggna-
der är 756,84 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens
egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) våningshöjd
— om byggnadens genomsnittliga vå-
ningshöjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m,
ökas grundvärdet med 15,542 euro för varje
5 cm som överstiger den nedre gränsen
(3,2 m)
— om våningshöjden är över 3,5 m, är
tilläggsvärdet 93,25 euro/m2,
2) byggnadens form
— om samtliga våningar i byggnaden är
till sin grundform likadana rektanglar och
bottenvåningen har endast smärre indragnin-
gar eller utbyggnader, är nedsättningen 77,72
euro/m2

— om byggnaden till sin form är en rela-
tivt enkel rektangel eller L-formad, men en
del av byggnaden är upphöjd på pelare eller
de nedersta våningarna är butiks- eller parke-
ringsvåningar som är större än de egentliga
kontorsvåningarna, är nedsättningen 0
— om en byggnad till sin form avviker
från det sedvanliga, till sin grundform är H-,
T- eller U-formad eller bottenvåningen är
mer än två gånger större än övriga våningar,
är tilläggsvärdet 39,87 euro/m2,
3) lager- och parkeringsutrymmen
— om den sammanlagda arealen av lager-
och parkeringsutrymmen utgör mer än
20 procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 47,25 euro/m2

— om den sammanlagda arealen av lager-
och parkeringsutrymmen utgör minst 5 pro-
cent, men högst 20 procent av byggnadens
areal, är nedsättningen 0
— om mindre än 5 procent av byggnadens
areal utgörs av lager- och parkeringsutrym-
men, är tilläggsvärdet 31,09 euro/m2,
4) hissar
— om det i byggnaden inte finns hiss eller
hisstrummornas sammanlagda areal utgör
högst 0,5 procent av byggnadens areal, är
nedsättningen 61,37 euro/m2

— om hisstrummornas sammanlagda areal
utgör över 0,5 procent och högst 1 procent av
byggnadens areal, är nedsättningen 0
— om hisstrummornas sammanlagda areal

överstiger 1 procent av byggnadens areal, är
tilläggsvärdet 94,29 euro/m2,
5) luftkonditionering
— om det i byggnaden inte finns maskinell

luftkonditionering eller endast maskinell in-
sugning eller utblåsning av luft, är nedsätt-
ningen 61,37 euro/m2

— om det i byggnaden finns maskinell
insugning och utblåsning av luft, är nedsätt-
ningen 0
— om luftkonditioneringen i rummen utö-

ver vad som anges ovan kan regleras särskilt
och luften behandlas i avsevärd grad t.ex.
genom fuktning eller avkylning, är tilläggs-
värdet 77,72 euro/m2.

Butiksbyggnader

16 §
Med butiksbyggnader avses byggnader
som huvudsakligen innehåller butiksutrym-
men.

17 §
Grundvärdet av volymen i butiksbyggna-

der är 233,18 euro/m3.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) om byggnadens volym är
— över 700 m3, men högst 2 500 m3,
avdras från grundvärdet 2,848 euro för varje
100 m3 som överstiger den nedre gränsen
(700 m3)
— över 2 500 m3, men högst 10 000 m3,
avdras från grundvärdet 2,848 euro för varje
100 m3 som överstiger 700 m3 upp till
2 500 m3 och 0,368 euro för varje 100 m3

som överstiger 2 500 m3

— över 10 000 m3, är nedsättningen 78,86
euro/m3,
2) om källarens och annanstans än i källa-

ren belägna lagerutrymmens andel av bygg-
nadens areal är över 20 procent, men högst
40 procent, avdras från grundvärdet
1,195 euro för varje procentenhet som över-
stiger den nedre gränsen (20 procent)
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— över 40 procent, är nedsättningen 23,90
euro/m3,
3) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är
— minst 3 m, men högst 6,2 m, avdras
från grundvärdet 1,882 euro för varje 10 cm
som överstiger den nedre gränsen (3 m)
— över 6,2 m, är nedsättningen 60,22
euro/m3,
4) om byggnaden har minst tre våningar,
källaren medräknad, är tilläggsvärdet 18,42
euro/m3.
Om butiksbyggnadens bärande struktur är
av trä och byggnadens volym under 2 000 m3

och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av volymen 181,01 euro/m3.
En sådan byggnads grundvärdet justeras inte
med de nedsättningar som avses i 2 mom.
1 punkten och som beräknas utifrån volymen.

Industribyggnader

18 §
Med industribyggnader avses produktions-
och lagerbyggnader för industriändamål och
därmed jämförbara byggnader, såsom repara-
tionsverkstäder, servicestationer, målarverk-
städer, verkstäder, småindustribyggnader, ba-
gerier och kvarnar.

19 §
Grundvärdet av volymen i industribyggna-
der är 91,00 euro/m3.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens
egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:
1) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är
— över 3,8 m, men högst 5,8 m, avdras
från grundvärdet 4,606 euro för varje 0,5 m
som överstiger den nedre gränsen (3,8 m)
— över 5,8, men högst 8,8 m, avdras från
grundvärdet 4,606 euro för varje 0,5 m som
överstiger 3,8 m upp till 5,8 m och 2,313
euro för varje 0,5 m som överstiger 5,8 m
— över 8,8 m, är nedsättningen 32,30
euro/m3,
2) uppvärmning och vattenledning i enlig-
het med vad som närmast motsvarar byggna-
dens egenskaper

— om byggnaden i huvudsak är en icke
uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller
kontorsutrymmen, är nedsättningen 25,98
euro/m3

— om antal vattenposter i byggnaden är
ringa, social- och kontorsutrymmena utgör
sammanlagt högst 3 procent av byggnadens
areal och byggnaden i huvudsak är icke upp-
värmd, är nedsättningen 16,37 euro/m3

— om byggnaden i huvudsak är ett indu-
striutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet
inte värms upp över 18°C, samt social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt över
3 procent, men mindre än 15 procent, av
byggnadens areal, är nedsättningen 0
— om temperaturen i byggnadens produk-

tionsutrymmen i allmänhet överstiger 18°C,
social- och kontorsutrymmena utgör minst
15 procent av byggnadens areal eller mer än
30 procent av byggnadens areal utgörs av s.k.
våtutrymmen och det i byggnaden finns ett
automatiskt brandsläckningssystem, är til-
läggsvärdet 15,95 euro/m3,
3) luftkonditionering och belysning i enlig-

het med vad som närmast motsvarar byggna-
dens egenskaper
— om det i byggnaden inte finns maskinell

luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns
endast allmän belysning och social- och kon-
torsutrymmena utgör sammanlagt högst
3 procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 16,37 euro/m3

— om det i byggnaden finns maskinell
insugning eller utblåsning av luft, belys-
ningen är i huvudsak allmän belysning och
social- och kontorsutrymmena utgör sam-
manlagt mer än 3 procent, men mindre än
15 procent, av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 0
— om det i byggnaden finns maskinell

såväl insugning som utblåsning av luft, gott
om punktbelysning vid arbetsställena, social-
och kontorsutrymmena utgör sammanlagt
minst 15 procent av byggnadens areal och det
i byggnaden finns ett automatiskt branda-
larmsystem, är tilläggsvärdet 15,95 euro/m3,
4) om byggnaden har minst tre våningar, är

tilläggsvärdet 14,10 euro/m3,
5) om volymen i en byggnad med minst tre

våningar är över 5 000 m3, men högst
10 000 m3, avdras från dess grundvärde
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2,823 euro för varje 1 000 m3 som överstiger
den nedre gränsen (5 000 m3)
— över 10 000 m3, är nedsättningen 14,11

euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner

20 §
För värdering av annan byggnad än sådan
som hör till ovan uppräknade grupper an-
vänds värderingsgrunderna för närmast til-
lämplig byggnad. Om en byggnad har flera
användningsändamål, beräknas återanskaff-
ningsvärdet enligt det huvudsakliga använd-
ningsändamålet. Används dock en betydande
del av byggnaden för annat ändamål än det
huvudsakliga användningsändamålet, kan
byggnadens delar värderas särskilt.

21 §
Om en byggnad är av sådant slag att vär-
deringsgrunderna i 4—19 § inte alls kan til-
lämpas på den eller det är fråga om en kon-
struktion, anses återanskaffningsvärdet av en
sådan byggnad eller konstruktion vara
70 procent av byggnadskostnaderna för mot-
svarande byggnad eller konstruktion.
För offentliga byggnader och andra bygg-
nader i allmänt bruk används dock som det
återanskaffningsvärde som avses i 1 mom.,
om inte ett värde tidigare fastställts för dem
med tanke på förmögenhetsbeskattningen,
följande enligt 70 procent räknade genom-
snittliga byggnadskostnader per kvadratmeter
eller kubikmeter:
1) byggnader inom vårdbranschen
— centralsjukhus 1 133,20 euro/m2

— kretssjukhus 912,29 euro/m2

— hälsovårdscentraler och lokala sjukhus
844,77 euro/m2

— kommunalhem och ålderdomshem, kur-
anstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter,
sådana servicecentraler som omfattar både
servicehus och bostäder samt barnhem och
skolhem 742,51 euro/m2

— fängelser 194,32 euro/m3,
2) samlingsbyggnader
— teatrar, koncert- och kongressbyggna-
der 963,44 euro/m2: med teaterbyggnad avses
en byggnad vars utrymmen i huvudsak är
byggda att användas som scen- och salongs-
utrymmen, i byggnaden finns också hall-,

köks-, café- och socialutrymmen, med teater-
byggnader likställs koncert- och kongress-
byggnader
— biblioteksbyggnader och arkiv 726,16

euro/m2: med biblioteksbyggnad avses en
byggnad i vilken den största delen av utrym-
mena upptas av en bibliotekssal, i byggnaden
kan också finnas utställnings-, kontors-, la-
ger- och socialutrymmen, arkiv likställs med
biblioteksbyggnader
— museer och konstgallerier 677,05

euro/m2: med musei- eller konstgalleribygg-
nad avses en byggnad i vilken det huvudsak-
ligen finns utställningslokaler och lager samt
i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och
bostadsutrymmen
— församlingshem 844,77 euro/m2: med

församlingshem avses församlingsbyggnader
som i huvudsak är byggda för att användas
som samlings- och klubbrum, i byggnaden
finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, so-
cial-, köks- och bostadsutrymmen
— ungdomsgård 767,06 euro/m2: utrym-
mena i en ungdomsgård är huvudsakligen
byggda för att användas som allaktivitetslo-
kaler, i byggnaden kan också finnas café-,
köks- och socialutrymmen
— moderna kyrkobyggnader 1 221,16

euro/m2: i en kyrkobyggnad finns kyrko- och
församlingssalar samt klubb-, köks-, kon-
tors-, skydds- och bostadsutrymmen
— träkyrkor och före år 1950 byggda sten-

kyrkor 212,74 euro/m3

— allaktivitets- och idrottshus 742,51
euro/m2: utrymmena i idrottshusen består till
största delen av motions- och konditionssalar,
dessutom finns det i byggnaderna kontors-,
samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och om-
klädningsutrymmen
— stadion- och läktarbyggnader 724,13

euro/m2: med läktarbyggnad avses en bygg-
nad i vilken det också finns tvätt-, omkläd-
nings-, vistelse- och hallutrymmen,
3) undervisningsbyggnader
— grundskole- och gymnasiebyggnader

820,24 euro/m2

— yrkesskolor och andra yrkesläroanstal-
ter samt kurscentraler 767,06 euro/m2

— högskolor, universitet och forsknings-
anstalter 844,77 euro/m2,
4) byggnader för trafik och andra byggna-

der
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— buss-, järnvägs-, flygstations- och
hamnterminaler 881,62 euro/m2: gamla sta-
tionsbyggnader av trä likställs med småhus
— moderna terminalbyggnader som över-
stiger 10 000 brutto-m2 1 247,76 euro/m2

— telekommunikationsbyggnader 533,89
euro/m2: telekommunikationsbyggnader är
t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggna-
der, utöver utrymmen för anläggningar kan
det i byggnaden finnas bostads-, kontors- och
lagerutrymmen
— kasernbyggnader 568,64 euro/m2: om
en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess
värde 458,19 euro/m2

— brandstationsbyggnader 724,12
euro/m2: om en brandstationsbyggnad är
byggd av trä, är dess värde 648,43 euro/m2

— vattentorn över 750 m3 vatten 486,83
euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten
648,43 euro/m3 vatten.
De genomsnittliga byggnadskostnaderna

för vattentorn innefattar inte byggnadskostna-
derna för eventuella andra utrymmen i vat-
tentornet eller för hissar.

Ikraftträdande och tillämpning

22 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2011.
Förordningen tillämpas vid bestämmandet

av beskattningsvärdet av byggnader och kon-
struktioner för år 2010.

Helsingfors den 17 december 2010

Finansminister Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd Jukka Vanhanen

4353Nr 1295



Finansministeriets förordning

Nr 1296

om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. i lagen
om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005):

1 §

Tillämpningsområde

Vid beräknandet av återanskaffningsvärdet
av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är
minst tre meter och vars effekt är minst
500 kilowatt och vid beräknandet av återan-
skaffningsvärdet av kraftverkskonstruktioner
beaktas de direkta utgifterna för anskaff-
ningen av vattenkraftverkskonstruktioner
som följer:
1) kraftstation inklusive dammar,
2) tilloppskanal- och avloppskanalkon-
struktioner eller andra vattenvägar utanför
kraftstationen,
3) rensning- och uppdämningsarbeten för
kraftverket,
4) dammar för kraftverkets behov,
5) ställverkskonstruktioner,
6) vägar och broar för kraftverkets drift
och underhåll,
7) värme-, vatten-, ventilations- och
elinstallationer,
8) separata kabel- och rörkanaler för kraft-
verket, och
9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, ut-
jämnings- och beläggningsarbeten på tomten.
När ett vattenkraftverks återanskaffnings-
värde beräknas beaktas även drifts- och total-
kostnaderna vid kraftverkets arbetsplats,
byggherrens kostnader samt räntorna under
byggnadstiden.
När ett kraftverks återanskaffningsvärde
beräknas beaktas endast de byggnader eller
anläggningar som omedelbart tjänar vatten-
kraftverket. Som sådana räknas inte till ex-
empel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-,

verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbi-
ner, generatorer, dammluckor, lyftkranar, au-
tomationsanordningar för reglering och drift,
och inte heller flottningsanordningar, trans-
formator- och kopplingsanordningar eller an-
dra maskiner och anordningar för produktion
av elektricitet.
Bestämmelser om återanskaffningsvärdet

av andra byggnader än dem som avses i
denna förordning utfärdas särskilt.

2 §

Återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet av ett vattenkraft-
verk beräknas genom att de ursprungliga an-
skaffningskostnaderna för de i 1 § avsedda
konstruktionerna och övriga kostnader juste-
ras med byggnadskostnadsindexets totalin-
dextal 278,8. Återanskaffningsvärdet är
70 procent av det sålunda fastställda värdet.
Byggnadskostnaderna förutsätts uppstå i
jämn takt under byggnadstiden.

3 §

Återanskaffningsvärde enligt de genomsnitt-
liga byggnadskostnaderna

Om en tillförlitlig utredning om de ur-
sprungliga byggnadskostnaderna för ett vat-
tenkraftverk saknas, fastställs återanskaff-
ningsvärdet av vattenkraftverket utgående
från summan av byggnadskostnaderna för de
konstruktioner som avses i 1 § med hjälp av
de genomsnittliga värdena och tabellerna i
4 § 1—5 punkten. Återanskaffningsvärdet är
70 procent av det sålunda fastställda värdet.
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4 §

De genomsnittliga värdena av byggnadskost-
naderna

1. Beläggningsarbeten på tomten

Arealen för beläggningsarbeten på ett vat-
tenkraftverksområdes tomt utgörs av arealen
för kraftverkets markområde.
Enhetspriset för beläggningsarbeten på
tomten är 2,946 euro/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor bestäms utifrån ka-
nalens längd och tvärsnitt. Enhetspriset för
grävmassor är 11,86 euro/tfm3 vid undervat-
tensgrävning och 9,810 euro/tfm3 vid torr-
grävning samt 70,38 euro/tfm3 vid schakt-
ning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappnings-
rör utanför vattenkraftverket är

Ø (m) euro/lm

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

De mellanliggande värdena beräknas pro-
portionellt.

4. Dammar och stödmurar

Enhetspriset för dammar och stödmurar är
464,12 euro/m3, då dammen består av betong
och 19,44 euro/m3, då dammen består av jord
eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation
beräknas utifrån kraftstationens volym. Om
kraftstationens volym inte kan bestämmas på
ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets ef-
fekt som bestämningsgrund.
Kraftstationens volym beräknas utgående

från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför
belägna utrymmena beräknas volymen om-
fatta även vattenvägarna.
Tabell 1 används vid beräknandet av bygg-

nadskostnaderna för kraftstationsbyggnader
med en vertikalturbin eller en effekt om
≥ 8 MW. De mellanliggande värdena beräk-
nas proportionellt.

Tabell 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

Tabell 2 används vid beräknandet av bygg-
nadskostnaderna för kraftstationsbyggnader
med en vertikalturbin eller en effekt om
≤ 8 MW. De mellanliggande värdena beräk-
nas proportionellt.

Tabell 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

Om en kraftstation utgör en del av en
fabrikshall eller en motsvarande byggnad, be-
räknas byggnadskostnaderna med hjälp av
vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. De
mellanliggande värdena beräknas proportio-
nellt.
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Tabell 3

Effekt (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 §

Annat vattenkraftverk

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2—4 §
avsedda beräkningsmetoderna för återan-
skaffningsvärdet inte kan tillämpas, är återan-
skaffningsvärdet av ett sådant vattenkraftverk
70 procent av byggnadskostnaderna för ett
motsvarande vattenkraftverk.

6 §

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.
Förordningen tillämpas vid bestämmandet

av återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk
och vattenkraftverkskonstruktioner för år
2010.

Helsingfors den 17 december 2010

Finansminister Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd Jukka Vanhanen
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Finansministeriets förordning

Nr 1297

om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av
flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra

registeranteckningar

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § och 9 § 4 mom. i lagen
om hemkommun (201/1994), sådana de lyder i lag 1095/2010:

1 §
Magistraten tar emot de flyttningsanmäl-
ningar och anmälningar om flyttning till ut-
landet som gäller flyttning till magistratens
verksamhetsområde eller flyttning till utlan-
det från dess verksamhetsområde samt ansva-
rar för att göra de anteckningar i befolknings-
datasystemet som krävs med anledning av
anmälningarna.
För behandlingen av de flyttningsanmäl-
ningar och anmälningar om flyttning till ut-
landet som avses i 1 mom. ansvarar dock
med avvikelse från 1 mom. en annan magi-
strat enligt följande:
1) finskspråkiga flyttningsanmälningar till
den riksomfattande servicetelefonen för flytt-
ningsanmälningar som inte kräver tilläggsut-
redningar behandlas vid magistraten i Lapp-
land; i behandlingen av anmälningar deltar
dessutom magistraten i Tammerfors och ma-
gistraten i Vasa,
2) svenskspråkiga flyttningsanmälningar
till den riksomfattande servicetelefonen för
flyttningsanmälningar som inte kräver til-
läggsutredningar behandlas vid magistraten i
Vasa; dessutom får magistraten i Lappland
och magistraten i Tammerfors delta i behand-
lingen av anmälningar,
3) finskspråkiga flyttningsanmälningar
med hjälp av elektronisk kommunikation

som gäller flyttning till verksamhetsområdet
för magistraten i Helsingfors behandlas vid
magistraten i Lappland; magistraten i Lapp-
land behandlar också motsvarande svensk-
språkiga flyttningsanmälningar som inte krä-
ver tilläggsutredningar och dessutom får ma-
gistraten i Lappland delta i behandlingen av
de flyttningsanmälningar som gäller verk-
samhetsområdet för magistraten i Helsingfors
och som inte har gjorts med hjälp av elektro-
nisk kommunikation,
4) finskspråkiga flyttningsanmälningar

som gäller flyttning till Esbo stad och Kyrk-
slätts kommun inom verksamhetsområdet för
magistraten i Esbo behandlas vid magistraten
i Lappland; magistraten i Lappland behand-
lar också motsvarande svenskspråkiga flytt-
ningsanmälningar som inte kräver tilläggsut-
redningar och dessutom får magistraten i
Lappland delta i behandlingen av de flytt-
ningsanmälningar inom verksamhetsområdet
för magistraten i Esbo som gäller andra kom-
muner än de som nämns ovan,
5) finskspråkiga flyttningsanmälningar

med hjälp av elektronisk kommunikation
som gäller flyttning till verksamhetsområdet
för magistraten i Vanda behandlas vid magi-
straten i Tammerfors.
Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.

får magistraten ta emot en enskild flyttnings-
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anmälan som har gjorts muntligen i samband
med kundbesök, eller någon annan flyttnings-
anmälan eller anmälan om flyttning till utlan-
det som har lämnats in direkt till magistraten,
och göra de anteckningar i befolkningsdata-
systemet som krävs med anledning av flytt-
ningsanmälan, om anteckningen inte kräver
tilläggsutredningar.
En anteckning i befolkningsdatasystemet
om att en person saknar stadigvarande bostad
i kommunen får göras endast av den magi-
strat som avses i 1 mom. Magistraten i Lapp-
land får dock göra denna anteckning med
anledning av flyttningsanmälningar som av-

ses i 2 mom. 4 punkten, och magistraten i
Tammerfors med anledning av flyttningsan-
mälningar som avses i 2 mom. 5 punkten.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2011.
Genom denna förordning upphävs finans-

ministeriets förordning av den 25 januari
2010 om fördelning mellan magistraterna av
uppgifter som hänför sig till mottagande av
flyttningsanmälningar och anmälningar om
flyttning till utlandet (61/2010).

Helsingfors den 20 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli

Lagstiftningsråd Terhi Lehtonen
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Finansministeriets förordning

Nr 1298

om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut, fattat efter föredragning från undervisningsministe-
riet, föreskrivs med stöd av 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992):

1 §
De tävlingar som nämns i denna förord-
ning är sådana nationella eller internationella
och i konstnärligt hänseende betydelsefulla
tävlingar på konstens område som anordnas
under år 2011, som avses i 83 § i inkomst-
skattelagen (1535/1992) och i vilka priserna
inte anses som skattepliktig inkomst.

2 §

Filmkonst

Tävlingen D2—ideasta demoksi, anordnad
av Centralen för audiovisuell mediekultur
AVEK,
Tävlingen Musamaatio, anordnad av barn-
musikorkestern Loiskis ry, Keski-Suomen
elokuvakeskus ry, Mellersta Finlands konst-
kommission och Nordic Glory ry,
Filmtävlingen vid Uleåborgs 30:e interna-
tionella barnfilmsfestival, anordnad av Oulun
Elokuvakeskus ry,
Den Internationella musikfilmtävlingen
MusiXine—International Music Film Contest
MusiXine, anordnad av Oulun Musiikkivi-
deofestivaalit ry—Oulu Music Video Festi-
val,
Den inhemska musikvideotävlingen—Fin-
nish Music Video Contest, anordnad av Ou-
lun Musiikkivideofestivaalit ry—Oulu Music
Video Festival,
Den internationella tävlingen—Internatio-
nal Competition 2011 vid Tammerfors film-

festival, anordnad av Tampereen elokuva-
juhlat—Tampere Film Festival ry,
Den inhemska tävlingen 2011 vid Tam-

merfors filmfestival, anordnad av Tampereen
elokuvajuhlat—Tampere Film Festival ry,
Tävlingen för Risto Jarva -priset 2011 vid

Tammerfors filmfestival, anordnad av Tam-
pereen Elokuvajuhlat—Tampere Film Festi-
val ry och Finlands filmstiftelse.

3 §

Litteratur

Tävlingen Maakunnat kohtaavat, anordnad
av Kajana stad och evenemanget Kajaanin
Runoviikko Sana ja Sävel,
Deckarnovelltävling i Kouvola 7—Rikos

ja rangaistus, anordnad av stadsbiblioteket-
landskapsbiblioteket i Kouvola och kulturvä-
sendet i Kouvola stad,
Tävlingen Suomalainen essee 2010, anord-

nad av Kymen Sanomat, Pekkas-akatemia
och Pekkas-ryhmä,
Evenemanget Årskalender med Ny Öster-

bottnisk Lyrik år 2012—Vuosikalenteri:
Uutta Pohjalaista Runoutta v. 2012, anordnat
av KulturÖsterbotten vid samkommunen
Svenska Österbottens förbund för utbildning
och kultur,
Skrivtävlingen Hopsis kopsis polleamus

(tema en häst), anordnad av Maaseudun Si-
vistysliitto ry, tidningen Maaseudun Tule-
vaisuus och Finlands lantbruksmuseet Sarka,
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J.H. Erkko -skrivtävlingen, anordnad av
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Suomen Nuo-
riso-opisto och S:t Michels stad,
Martti Joenpolvi -novelltävlingen, anord-
nad av Nuoren Voiman Liitto ry och Gum-
merus Kustannus Oy,
Den biografiska skrivtävlingen Oi nuo-
ruus!, anordnad av Nuoren Voiman Liitto ry,
Ungdomsforskningssällskapet rf och Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura ry,
Skrivtävlingen Nova 2011, anordnad av
Suomen Tieteiskirjoittajat ry och Åbo Sci-
ence Fiction Sällskap rf,
Arvid Mörne -tävlingen—skönlitterär täv-
ling för personer under 30 år, anordnad av
Svenska folkskolans vänner rf,
Solveig von Schoultz -tävlingen—skönlit-
terär tävling för personer över 30 år, anord-
nad av Svenska folkskolans vänner rf,
Skrivtävlingen för science fiction- och fan-
tasynoveller 2011, anordnad av Tampereen
Science Fiction Seura ry.

4 §

Bildkonst

Evenemanget Åbobiennalen 2011—Mie-
len kuvioita, anordnat av Matti Koivurinta-
stiftelsen och Aboa Vetus & Ars Nova,
Evenemanget Honkahovin Taidepalkinto,
anordnat av Mäntän Honkahovi Oy,
Tävlingen Mitalitaiteen vuosikilpailu
2011, anordnad av Suomen Mitalitaiteen
Kilta—Gillet för medaljkonst i Finland ry,
Evenemanget Flux Aura 2011, anordnat av
Turun Taiteilijaseura ry.

5 §

Formgivning

Tävlingen Vuoden Huiput—Parasta suo-
malaista mainontaa ja graafista suunnittelua,
anordnad av Grafia ry,
Rudolf Koivu -tävlingen för illustrationer
för barn- och ungdomsböcker, anordnad av
Grafia ry,
Tävlingen The International Jewelry Art &
Design Competition—The Spirit of Stones,
anordnad av Kalevala Koru Oy, Södra Kare-
lens museum och staden Villmanstrand,

Den 18:e internationella affischbiennalen i
Lahtis, anordnad av Lahtis stadsmuseum/
Affischmuseum,
Illustrationstriennalen i S:t Michel, anord-

nad av S:t Michels konstmuseum, Grafia ry
och Illustratörerna i Finland rf,
Tävlingen Kemin pohjoismainen sarja-

kuvakilpailu—Den nordiska serietävlingen i
Kemi, anordnad av Sarjakuvakeskus Kemi
ry,
Tävlingen Sarjis 2011—Tee sarjakuva-al-

bumi!, anordnad av Sarjakuvantekijät ry och
Egmont Kustannus Oy Ab,
Tävlingen Muotoilujournalismin Vaasa-

palkinto 2010—Vasapriset i designjournalis-
tik 2010, anordnad av Vasa stad, Design Fo-
rum Finland, Aalto-universitetet och Västra
Finlands designcentrum Muova.

6 §

Scenkonst

Thalia-galan, anordnad av Centralförbun-
det för Finlands Teaterorganisationer rf i
samarbete med olika branschorganisationer.

7 §

Byggnadskonst

Planeringstävlingen för Opinmäki—Läro-
backen, anordnad av Esbo stad,
Planeringstävlingen för Neppersportens

daghem och småbarnsskola, anordnad av
Esbo stad,
Planeringstävlingen Europan 11, anordnad

av Europan Suomi Finland,
Planeringstävlingen för en utvidgning av

Serlachius-museet Gösta, anordnad av Gösta
Serlachius konststiftelse,
Planeringstävlingen för Helsingfors cen-

trumbibliotek, anordnad av Helsingfors stad,
Planeringstävlingen för Kouvolaregionens

sjukhus, anordnad av Kouvola stad och sjuk-
vårdsdistrikt,
Planeringstävlingen för en skärgårdsby på

Lootholma i Gustavs, anordnad av Kustavin
Matkailu Oy.
Planeringstävlingen för ett kultur- och tea-

tercentrum i Villmanstrand, anordnad av sta-
den Villmanstrand,
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Den öppna arkitekturtävlingen för området
Satamalahti, anordnad av S:t Michels stad,
Idétävlingen för utvecklande av Klövskog
centrum, anordnad av Nurmijärvi kommun,
Idétävlingen för området Peltosaari i Riihi-
mäki, anordnad av Riihimäki stad,
Planeringstävlingen för Ett hållbart sam-
hälle, anordnad av Sibbo kommun,
Planeringstävlingen för en temporär ut-
ställningspaviljong med anledning av World
Design Capital 2012, anordnad av Finlands
arkitekturmuseum,
Planeringstävlingen för Savilahti campus i
Kuopio, anordnad av Suomen Yliopistokiin-
teistöt Oy—Finlands Universitetsfastigheter
Ab i samarbete med Östra Finlands universi-
tet, yrkeshögskolan Savonia och Kuopio stad,
Idétävlingen för Åbo centrum, anordnad av
Åbo stad,
Planeringstävlingen för området vid Vasa
travbana, anordnad av Vasa stad,
Arkitekturtävlingen för Keimolanmäki låg-
stadium och daghem, anordnad av Vanda
stad.

8 §

Tonkonst

Tävlingen Kansainvälinen Crusell-fagotti-
kilpailu 2011—International Crusell Bassoon
Competition 2011, anordnad av Crusell-
seura—Crusell -samfundet ry,
Jazzsångtävlingen Lady Summertime
jazzlaulukilpailu—International Lady Sum-
mertime Jazz Singer Contest, anordnad av
Jazzaimaa ry och Jazzrytmit Web Magazine,
Jyväskylän Naislaulajats nordiska kompo-
sitionstävling, anordnad av Jyväskylän Nais-
laulajat ry,
Tävlingen II Kansainvälinen Sibelius-
laulukilpailu/II internationella Sibelius-sång-
tävlingen, anordnad av Järvenpään Sibelius-
Viikot ry,
Sångtävlingen i Kangasniemi, anordnad av
Kangasniemen Musiikinystävät ry,
Tävlingen I Kansainvälinen kantelekilpailu
—I Internationella kanteletävlingen, anord-
nad av Kanteleliitto ry,
Kompositions- och texttävlingen Vuoden
Merilaulu, anordnad av Kotka stad och Sä-
veltäjät ja Sanoittajat Elvis ry,

Tävlingen Lieksan 2 kansainvälinen
eufoniumkilpailu/2nd Lieksa International
Euphonium Competition 2011, anordnad av
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry,
Tävlingen Lieksan kansainvälinen

sävellyskilpailu/Lieksa International Compo-
sition Competition, anordnad av Lieksan Va-
skiviikon kannatusyhdistys ry,
Tävlingen PubiTähti, anordnad av Nokia

stad och musikevenemanget Tapsan Tahdit,
Schlager-karaoketävlingen Tapsan Tahdit,

anordnad av Nokia stad och musikevene-
manget Tapsan Tahdit,
Nuorten Kuoroliittos kompositionstävling

Laulunuotta, anordnad av Nuorten Kuoro-
liitto ry,
Musiktävlingen Paimio Soi Musiikkifesti-

vaali 2011, anordnad av Paimion Elävän Mu-
siikin Yhdistys ry,
Konsta Jylhä -kilpailu/Konsta Jylhä

-tävlingen/Konsta Jylhä Competition, anord-
nad av Pelimannitalo och Bothi Invest Oy,
Den nationella tävlingen för liedpianister,

anordnad av Pieksämäki stad och Kangasnie-
men Musiikinystävät ry,
Tävlingen Vuoden Uusi Lastenlaulu

2011/Årets Nya Barnsång 2011/The New
Childsong of the year 2011, anordnad av
Salo-Lasten Laulukaupunki ry,
Det finländska dragspelsmästerskapet för

barn Hopeinen Harmonikka/Det Silverne
Dragspelet, anordnat av Sata-Häme Soi för-
eningen rf, Finlands Dragspelsförbund rf och
Rundradion TV2,
Det finländska dragspelsmästerskapet i un-

derhållningsmusik Kultainen Harmonikka/
Det Gyllene Dragspelet, anordnat av Sata-
Häme Soi föreningen rf, Finlands Dragspels-
förbund rf och Rundradion TV2,
Den internationella dragspelstävlingen i

underhållningsmusik Primus Ikaalinen, an-
ordnad av Sata-Häme Soi föreningen rf, Fin-
lands Dragspelsförbund rf, Confrédération
Internationale des Accordeònistes och Rund-
radion TV2,
Timo Mustakallio -sångtävlingen, anord-

nad av Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatu-
syhdistys ry, Timo Mustakallio -säätiö och
Eero Rantalan rahasto (Kulttuurirahasto),
Tävlingen Chamber Music Seinäjoki 2011

—III Kansainvälinen kamarimusiikin sävel-
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lyskilpailu, anordnad av Seinäjoki stadsor-
kester, Suomen Säveltäjät ry och Rundra-
dion,
Tävlingen Tampereen alttoviulukilpailu
2011, anordnad av Suomen alttoviuluseura
ry,
Den 4:e tävlingen Esko Linnavalli big
band -sävellyskilpailu, anordnad av Suomen
Big Band -yhdistys ry, Imatra Big Band Fes-
tival ry och UMO Jazz Orchestra,
Den finländska deltävlingen i Young
Nordic Jazz Comets, anordnad av Finlands
Jazzförbund rf,
Tävlingen Pohjoiskalotin avoin viihdehar-
monikkamestaruuskilpailu/Nordkalottens
öppna dragspelsmästerskap i underhållnings-
musik, anordnad av Torneå stad, Haparanda
stad och Tornion Harmonikkakerho ry.

9 §

Danskonst

Koreografimönstringen Uudet tanssit, an-
ordnad av Kajana stad och Kajaanin tanssi-
teatteri,
Tävlingen Arktiset Askeleet, anordnad av
Oulun seudun ammattikorkeakoulu och Ou-
lun läänin Tanssialan Tuki ry,
Koreografitävling under temat folkdans,

anordnad av Suomen Nuorisoseurojen Liitto
ry och Pispala Schottis.

10 §

Fotografikonst

Tävlingen Årets Porträttfotograf 2011, an-
ordnad av Finlands Yrkesfotografer rf,
Tävlingen Årets pressbilder 2010, anord-

nad av Suomen Lehtikuvaajat—Finlands
Pressfotografer ry,
Tävlingen Årets naturbild 2011, anordnad

av Finlands Naturfotografer rf,
Tävlingen Fotofinlandia 2010—2011, an-

ordnad av Finlands Foto-organisationers
Centralförbund Finnfoto rf.

11 §

Mediekonst

Evenemanget Assembly Summer 2011,
anordnat av Assembly Organizing Oy.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011. Förordningen tillämpas vid be-
skattningen för 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Finansminister Jyrki Katainen

Överinspektör Timo Annala
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1299

om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), dessa paragrafer sådana de lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och
den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om meteoro-
logiska institutets avgiftsbelagda prestationer
och grunderna för avgifterna, avgifter som
tas ut för offentligrättsliga prestationer och
sådana prestationer av meteorologiska insti-
tutet som prissätts på företagsekonomiska
grunder.

2 §

Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten för vilka meteorologiska
institutet tar ut en avgift som det fastställer
enligt prestationens självkostnadsvärde är
1) specialtjänster, som ges för att upprätt-
hålla försvarsberedskapen,
2) obligatoriska eller rekommenderade vä-
dertjänster för luftfart som baserar sig på
konventionen angående internationell civil
luftfart (FördrS 11/1949), samt

3) utredningar och utlåtanden, som ges för
räddningsverksamhet och luftvårdsmyndig-
heter och som medför mer än obetydliga
kostnader.

3 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

Andra prestationer enligt 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten som meteo-
rologiska institutet prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder är
1) väder-, klimat- och havstjänstprestatio-

ner, som görs på beställning eller som står till
buds för kunder som informationstjänst,
2) utredningar, utlåtanden och undersök-

ningar, som görs på beställning,
3) observations- och mätningsprestationer,

som görs eller ges på beställning eller som
står till buds för kunder som informations-
tjänst med undantag av observationsprestatio-
ner som enligt internationell praxis och defi-
nition av meteorologiska världsorganisatio-
nen som lyder under FN ska distribueras
gratis,
4) användning av lokaler som meteorolo-

giska institutet besitter,
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5) kopiering, annan avskrift och sändande
av handlingar, med undantag av de kopior
och utskrifter som avses i 2 mom., samt
6) andra specialtjänster och prestationer,
som kunderna beställer eller som står till
buds för kunder.
Meteorologiska institutet beslutar om av-
gifter som tas ut för framtagande av uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet samt för utläm-
nande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3
mom. i samma lag med beaktande av vad
som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till utgången av 2012.
Om en prestation gäller ett ärende som

blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdan-
det.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Trafikminister Anu Vehviläinen

Förvaltningsdirektör Päivi Viippola
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