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1261/2019

Försvarsministeriets förordning
om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2020–2022

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter som tas ut för Försvarsmak-
tens prestationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Huvudstabens tillstånd att bedriva sådan flygfotografering som avses i 14 § i territori-
alövervakningslagen (755/2000) är en offentligrättslig prestation enligt 6 § 2 mom. i lagen
om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Avgiften för ett sådant tillstånd är 80 eu-
ro, vilket motsvarar självkostnadsvärdet.

3 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som pris-
sätts på företagsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och värnpliktiga,
2) användning av områden, lokaler, försvarsmateriel, inventarier, apparatur och annan

materiel,
3) transport eller annan arbetsprestation med fordon, luftfartyg eller fartyg,
4) underhåll, reparation och tillverkning av lös egendom,
5) forskningstjänster som hänför sig till teknik och tekniska system, naturvetenskaper

och människans funktionsförmåga,
6) tagande av fotokopior,
7) informationssökning,
8) producerade och utgivna publikationer, elektroniska upptagningar samt trycknings-

tjänster,
9) biblioteks-, informations- och museitjänster,
10) tvättinrättningsservice och andra prestationer från verkstäder för klädvård,
11) prestationer inom fotoområdet,
12) prestationer som hänför sig till kontrollen av flygare och dykare,
13) prestationer som hänför sig till användning av tryckkammare,
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14) data- och telekommunikationstjänster,
15) psykologiska lämplighetstest,
16) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag än de som avses i

1–15 punkten.
Avgifterna för prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder kan sänkas,

om anslag för ändamålet har anvisats i statsbudgeten.
Beslut om avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut uppgifter som
kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen fattas av Huvudstaben med iakttagande
av vad som föreskrivs i den paragrafen.

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av material samt
sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv är avgiftsfria.
För fjärrlåneservice debiteras försändelsekostnaderna och tas det ut en avgift som motsva-
rar de avgifter som betalats till andra med anledning av prestationen.

Försvarsmakten kan ta ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för en prestation,
om prestationen produceras för en sådan partner till Försvarsmakten som har förbundit sig
att producera produkter och tjänster för Försvarsmakten också under undantagsförhållan-
den, och som i den verksamheten också använder Försvarsmaktens prestationer, utrust-
ning eller utrymmen.

4 §

Entréavgifter i museer

I museer som drivs av Krigsmuseet tas entréavgift ut enligt följande:
1) för vuxna 7 euro,
2) för studerande och pensionärer 4 euro.
Av krigsveteraner, beväringar, arbetslösa, personer under 18 år, krishanteringsvetera-

ner och försvarsförvaltningens anställda tas entréavgiften enligt 1 mom. inte ut.
Krigsmuseet har enligt den praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut entréav-

gift enligt 1 mom. och rätt att sänka entréavgiften samt rätt att delta i särskilda system för
gemensamma biljetter tillsammans med andra museer.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 de-
cember 2022.

Helsingfors den 13 december 2019

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Ekonomidirektör Kristiina Olsson
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