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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä 
leimaverolain toimituskirjoista perittävää lei
maveroa koskevia säännöksiä. Muutokset ai
heutuvat organisaatiomuutoksista ja eräiden 
toimituskirjojen kirjoittamistavan muuttami
sesta hallinnollisesti nykyistä yksinkertaisem
maksi. 

Elinkeinohallituksen lakkauttamisen jälkeen 
toimintansa aloittavat kuluttajavirasto ja elin
tarvikevirasto ehdotetaan lisättäviksi toimitus
kirjoistaan leimaveroa perivien viranomaisten 
luetteloon. Samalla ehdotetaan eräisiin muihin
kin säännöksiin tehtäviksi vastaavat tarkistuk-

set. Merenkulkulaitoksen organisaatiomuutok
sen johdosta ehdotetaan leimaverolain viran
omaisten luetteloon lisättäviksi merenkulkupii
rit. 

Oikeusministeriöstä annettavien säätiöitä 
koskevien päätösten kirjoittamistapaa on tar
koitus yksinkertaistaa. Tämän vuoksi säätiöitä 
koskevista päätöksistä ehdotetaan perittäväksi 
kiinteämääräinen leimavero nykyisen sivuluvun 
mukaan määräytyvän leimaveron asemesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta 
on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Kuluttajahallinnon uudistaminen 

Kuluttajavirastosta annettu laki (110/90) ja 
elintarvikevirastosta annettu laki (111/90) tule
vat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990. Samas
ta ajankohdasta lukien lakkautetaan elinkeino
hallitus. 

Leimaverolain 4 §:ään sisältyvään kolman
teen viranomaisten ryhmään ehdotetaan lisät
täväksi kuluttajavirasto ja elinkeinovirasto ja 
vastaavasti poistettavaksi elinkeinohallitus. 

Leimaverolain 10 §:n rekisteriotetta koske
van nimikkeen 2 kohdan mukaan elinkeinohal
lituksessa pidettävistä rekistereistä peritään 60 
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markan leimavero. Säännöksen mukaista lei
maveroa perittiin lähinnä elinkeinohallituksen 
aiemmin pitämästä kilpailurajoitusrekisteristä 
annettavista otteista. Säännöstä voitaisiin peri
aatteessa soveltaa myös muista rekistereistä, 
kuten esimerkiksi matkatoimistorekisteristä, 
annettaviin otteisiin. Tällaisia otteita ei kuiten
kaan viime vuosina ole elinkeinohallituksesta 
pyydetty, joten ei ole tarpeellista säätää perit
täväksi leimaveroa kuluttajaviraston ja elintar
vikeviraston antamista otteista. 

Leimaverolain 12 §:n 1 momentin 50 kohdan 
mukaan leimaverosta on vapaa elinkeinohalli
tuksen antama päätös ja välipäätös. Lainkoh
taa ehdotetaan muutettavaksi siten, että leima
verosta vapaita olisivat kuluttajaviraston ja 
elintarvikeviraston antamat toimituskirjat. 
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1.2. Merenkulkulaitoksen organisaatiomuutos 

Merenkulkulaitoksesta annettu laki (13/90) 
ja merenkulkulaitoksesta annettu asetus (53/ 
90) tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1990. Lain mukaan merenkulkuhallintoa var
ten on liikenneministeriön alainen merenkulku
laitos, jossa on merenkulkuhallitus ja meren
kulkupiirien muodostama piirihallinto. Meren
kulkulaitoksen alueellista hallintoa varten maa 
on jaettu merenkulkupiireihin. Merenkulkupii
rille kuuluvat toimialueellaan merenkulun ja 
veneilyn turvallisuutta ja valvontaa, luotsaus
ta, aluskalustoa, väyliä, kanavia ja satamia 
sekä yhteysalusliikennettä koskevat asiat. Kun 
merenkulkupiirit antavat näitä asioita koskevia 
päätöksiä ja todistuksia, ehdotetaan leimavero
lain 4 §:ään sisältyvään neljänteen viranomais
ten luetteloon lisättäväksi merenkulkupiirit. 

1.3. Tie- ja vesirakennushallituksen nimen
muutos 

Maaliskuun 1 päivänä 1990 voimaan tulleilla 
tielaitoksesta annetulla lailla (47 /90) ja asetuk
sella (126/90) tielaitoksessa on keskushallinto
na tiehallitus sekä sen alaisena tiepiirien muo
dostama aluehallinto. 

Kun tie- ja vesirakennushallitus, joka on 
4 §:ään sisältyvässä kolmannessa viranomais
ten luettelossa, on nykyisin nimeltään tiehalli
tus, ehdotetaan lainkohta muutettavaksi tämän 
mukaisesti. 

1.4. Säätiöitä koskevat päätökset 

Säätiölain (109/30) mukaan oikeusministeriö 
antaa luvan säätiön perustamiseen ja vahvistaa 
säätiölle hyväksytyt säännöt. Tästä annetaan 
yksi päätös. Oikeusministeriö vahvistaa myös 
säätiön sääntöjen muutokset sekä antaa suos
tumuksen säätiöiden sulautumiseen ja säätiön 
lakkauttamiseen. 

Perustamisluvan antamista ja säätiön sään
töjen vahvistamista koskeva oikeusministeriön 
päätös laaditaan siten, että päätökseen sisälly
tetään ministeriössä uudelleen puhtaaksikirjoi
tettuina säätiön perustamismääräys eli sääde
kirja tai kirjallinen testamentti ja säätiölle 
hyväksytyt säännöt. Sääntömuutoksen vahvis
tamista koskeva päätös sisältää tilanteen mu
kaan joko säätiön muutetut säännöt kokonai-

suudessaan taikka vain sääntöjen muutetut 
määräykset uudelleen puhtaaksikirjoitettuina. 

Säätiöiden sulautuminen on tullut mahdolli
seksi vasta sen jälkeen, kun säätiölakia muutet
tiin 1 päivänä kesäkuuta 1987 voimaan tulleella 
lailla (339/87), eikä siitä vielä ole käytännön 
kokemuksia. Oikeusministeriön tulee, paitsi 
antaa suostumuksensa sulautumiseen, vahvis
taa tarvittaessa myös vastaanottavan säätiön 
sääntöjen muutos. Jos sulautuminen toteute
taan siten, että kaksi tai useampi säätiö sopii 
varojensa ja velkojensa luovuttamisesta perus
tettavalle uudelle säätiölle, sulautumissopimuk
seen on otettava uuden säätiön säännöt. Lak
kauttamislupapäätös on lyhyt, yleensä yksi- tai 
kaksisivuinen. 

Hallinnon ja työskentelytapojen järkeistämi
seksi oikeusministeriössä on tarkoituksena siir
tyä säätiöitä koskevissa päätöksissä asiakirjoi
hin liitettyyn päätökseen eli niin sanottuun 
kaprokkipäätökseen. Ministeriön yleensä yksi
sivuiseen päätökseen liitettäisiin valokopioina 
tarvittavat asiakirjat. 

Leimaverolain 9 §:n 1 momentin mukaan 
leimaverolaissa säädetystä lisäleimasta on va
paa ministeriön asiakirjoille kirjoitettu päätös. 
Jos säätiöasioissa siirryttäisiin edellä selostet
tuun menettelyyn, päätöksestä tulisi perittä
väksi useimmissa tapauksissa vain 43 markkaa 
eli yhdeltä sivulta ministeriön päätöksestä me
nevä leimavero. Tämä ei olisi kohtuullista, kun 
otetaan huomioon päätöksiin käytetyn työn 
määrä. Nykyisin leimavero säätiöasioissa anne
tuissa päätöksissä on vaihdellut 193 markasta 
350-550 markkaan. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
leimaverolakia muutetaan siten, että säätiöasi
oissa perittäisiin kiinteä leimavero. Tämän 
vuoksi ehdotetaan leimaverolain 10 §:ään lisät
täväksi uusi säätiöasioita koskeva nimike, jos
sa olisi mainittu eri tilanteissa suoritettavaksi 
tulevan leimaveron määrä. Säätiön perustamis
luvan antamisesta ja sääntöjen vahvistamises
ta, sulautumissuostumuksen antamisesta ja 
vastaanottavan säätiön sääntömuutoksen vah
vistamisesta sekä sulautumissuostumuksen an
tamisesta ja uuden säätiön sääntöjen vahvista
misesta annettavista päätöksistä perittäisiin lei
maveroa 600 markkaa. Sääntömuutoksen vah
vistamista koskevan päätöksen leimaveroksi 
ehdotetaan 400 markkaa, ja sulautumissuostu
muksen ja lakkauttamisluvan antamista koske
vasta päätöksestä olisi leimavero 300 markkaa. 
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Tarkoituksena on ryhtyä ylläpitämään sää
tiörekisteriä automaattista tietojenkäsittelyä 
käyttäen. Voimassa olevan 10 §:n rekisteriotet
ta koskevan nimikkeen 1 kohdan mukaan lei
mavero alusrekisteristä sekä säätiö- ja elä
kesäätiörekisteristä on 24 markkaa arkilta. Sa
man nimikkeen 4 kohdan mukaan yhdistysre
kisteristä annettavasta otteesta on säädetty eri 
leimavero, jos ote annetaan atk-rekisterilomak
keena. Kun myös eläkesäätiörekisteriä saate
taan ryhtyä pitämään automaattista tietojenkä
sittelyä käyttäen, ehdotetaan lakiin otettavaksi 
vastaavanlainen säännös. Kun säätiörekisteri
otteet ovat yleensä kaksisivuisia, ehdotetaan 
säätiörekisteristä perittävä leimavero kuitenkin 
kiinteäksi eli 50 markaksi. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Säätiöasioissa annettavista päätöksistä kerty
vä leimavero jää nykyisin noin 60 000-70 000 
markkaan vuodessa. Ehdotetut muutokset nos
taisivat tätä tuottoa jonkin verran. Muilla eh-

dotuksilla ei ole sanottavaa vaikutusta leimave
ron tuottoon. 

3. Voimaantulo 

Kuluttajavirasto ja elintarvikevirasto aloitta
vat toimintansa 1 päivänä kesäkuuta 1990. 
Merenkulkuhallituksen organisaatiomuutos tu
li voimaan maaliskuun alusta. Leimaverolain 
muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on 
sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 §:ssä on 
säädetty uudesta tai lisätystä yhtä vuotta pi
demmältä ajalta kannettavasta verosta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas ja 

neljäs viranomaisten ryhmä, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta sekä 12 §:n 
1 momentin 50 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä 22 päivänä 
joulukuuta 1989 annetussa laissa (1194/89), 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 
kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88) ja 12 §:n 1 momentin 50 kohta 29 
päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998/73), sekä 

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, Rekisteri
otetta koskevan nimikkeen jälkeen uusi Säätiöasioita koskeva nimike seuraavasti: 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo-

miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tiehallitus, autorekisterikeskus, il
mailuhallitus, ilmatieteen laitos, Telehallinto
keskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, 
kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, 
työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaali
hallitus ja lääkintöhallitus. 



4 1990 vp. - HE n:o 50 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli
tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit, kalastuspiirien kalastustoimistot ja me
renkulkupiirit. 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 

24 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote anne
taan atk-rekisterilomakkeena, 24 markkaa si
vulta sekä säätiörekisteristä 50 markkaa; 

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 
60 markkaa; 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990 

Säätiöasiat: 
1) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen 

vahvistaminen 600 markkaa; 
sulautumissuostumuksen antaminen ja vas

taanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvis
taminen 600 markkaa; 

sulautumissuostumuksen antaminen ja uu-
den säätiön sääntöjen vahvistaminen 600 
markkaa; 

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 400 
markkaa; sekä 

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamis
luvan antaminen 300 markkaa. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

sekä asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

50) elintarvikeviraston ja kuluttajaviraston 
antamat toimituskirjat; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas ja 

neljäs viranomaisten ryhmä, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta sekä 12 §:n 
1 momentin 50 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä 22 päivänä 
joulukuuta 1989 annetussa laissa (1194/89), 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 
kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021188) ja 12 §:n 1 momentin 50 kohta 29 
päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998173), sekä 

lisätään 10 §:ään, sellaisina kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, Rekisteri
otetta koskevan nimikkeen jälkeen uusi Säätiöasioita koskeva nimike seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, 
elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, 
työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaali
hallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli-

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tiehallitus, autorekisterikeskus, il
mailuhallitus, ilmatieteen laitos, Telehallinto
keskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, 
kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, 
työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaali
hallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli-
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Voimassa oleva laki 

tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit ja kalastuspiirien kalastustoimistot. 

Ehdotus 

tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit, kalastuspiirien kalastustoimistot ja me
renkulkupiirit. 

10§ 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesää

tiörekisteristä 24 markkaa arkilta; 
2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris

tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 
60 markkaa; 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 

24 markkaa arkilta tai jos rekisteriote annetaan 
atk-rekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta 
sekä säätiörekisteristä 50 markkaa; 

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 
60 markkaa; 

Säätiöasiat: 
1) peruslamistuvan antaminen ja sääntöjen 

vahvistaminen 600 markkaa; 
sulautumissuostumuksen antaminen ja vas

taanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvis
taminen 600 markkaa; 

sulautumissuostumuksen antaminen ja uu-
den säätiön sääntöjen vahvistaminen 600 
markkaa; 

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 400 
markkaa; sekä 

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamis
luvan antaminen 300 markkaa. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

sekä asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

50) elinkeinohallituksen antama päätös ja 
väli päätös; 

50) elintarvikeviraston ja kuluttajaviraston 
antamat toimituskirjat; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 


