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N:o 1236

Laki
taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain
(328/1967) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 5 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 635/1997 ja 366/2000, 2 §:n 3 momentti laissa
283/2004, 3 §:n 3 momentti mainitussa laissa 635/1997, 4 § laissa 712/1991 ja mainituissa
laeissa 635/1997 ja 366/2000 ja 5 b § laissa 667/2002, sekä
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:
1§
Suomen taiteen edistämistä varten on seuraavat valtion taidetoimikunnat: valtion elokuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoimikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion
muotoilutoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta,
valtion säveltaidetoimikunta, valtion tanssitaidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoimikunta. Taiteen keskustoimikunta voi asettaa jaostoja.
Alueellisen taide-elämän edistämistä varten on alueellisia taidetoimikuntia, joiden lukumäärästä ja toimialueista valtioneuvosto
tarkemmin päättää.
Valtion taidetoimikuntien ja alueellisten
taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen

keskustoimikunta ja sen hallintotoimisto. Taidetoimikuntien toiminnan järjestämisestä
päätetään taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.
1a§
Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä on:
1) apurahojen ja avustusten jakamista varten lautakunta, josta säädetään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista
ja avustuksista annetussa laissa (236/1961);
2) apurahojen jakamista varten lautakunta,
josta säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille
suoritettavista apurahoista annetussa laissa
(115/1997);
3) valtion taideteostoimikunta, josta säädetään valtion taideteostoimikunnasta annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (620/2001).
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2§
— — — — — — — — — — — — —
Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat
ovat opetusministeriön alaisia. Tulosohjauksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
3§
— — — — — — — — — — — — —
Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen alan tai alueellisen
kulttuurin tuntijoita.
4§
Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan
ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen
ja kulttuurin eri alojen keskeisiä järjestöjä ja
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.
Taiteen keskustoimikunnan muodostavat
valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja
valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jäsentä, joista vähintään kahden tulee edustaa
alueellisia taidetoimikuntia. Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto.
Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet määrää opetusministeriö alueellisia taiteen ja
kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan
näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

5§
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen
edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tarvittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä
määrärahoista, jotka valtion talousarviossa on
osoitettu taidetta edistäviin tarkoituksiin
raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain
(1054/2001) nojalla.
5b§
Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja
avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apurahojen ja avustusten myöntämistä koskevaan taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain
34 §:ää.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Alueellisten taidetoimikuntien virkasuhteessa oleva henkilöstö sekä kyseiset virat
siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2008 taiteen
keskustoimikuntaan.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Valtioneuvoston asetus
taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan taiteen edistämisen järjestelystä 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun asetuksen
(1105/1991) 18, 19 a ja 20 §,
sellaisena kuin niistä on 19 a § asetuksessa 474/2000,
muutetaan 1, 2, 4, 7, 8 ja 10 §, 4 luvun otsikko, 11, 12, 19 ja 22 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi mainitussa asetuksessa 474/2000, 8, 19 ja 22 §
asetuksessa 380/2004 sekä 10 § asetuksessa 636/1997, seuraavasti:
1§
Taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on:
1) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia
suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä erityisesti kahta tai
useampaa taiteen alaa koskevissa asioissa;
2) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä
taidetta koskevissa asioissa;
3) huolehtia taiteen eri alojen yhteistoiminnan kehittämisestä ja toimia yhdyssiteenä toisaalta valtion eri taidetoimikuntien välillä,
mukaan lukien alueelliset taidetoimikunnat,
sekä toisaalta niiden ja opetusministeriön välillä;
4) ratkaista tarvittaessa, minkä toimikunnan alaan valtion taidetoimikuntien käsiteltävä asia kuuluu, ja valvoa muutoinkin toimikuntien työnjaon asianmukaisuutta;
5) laatia valtion taidetoimikuntien ja
alueellisten taidetoimikuntien ehdotusten
pohjalta opetusministeriölle perusteltu ehdotus valtion talousarvioesitykseen taiteen keskustoimikunnan toimintamenojen ja taiteen
edistämisen määrärahoista;
6) jakaa ne varat, jotka taiteen keskustoimikunnalle on osoitettu taiteen edistämiseen,
sekä osoittaa varat valtion taidetoimikunnille
ja alueellisille taidetoimikunnille taiteen edistämiseen;

7) osoittaa varat alueellisten taidetoimikuntien hallintoon;
8) tulosohjata alueellisia taidetoimikuntia;
9) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta taiteen alalla;
10) edistää taiteen tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
11) valvoa osaltaan taiteen edistämiseksi
myönnettyjen varojen käyttöä;
12) antaa tarpeelliset ohjeet taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien
sekä alueellisten taidetoimikuntien sisäisen
toiminnan järjestelyistä;
13) suorittaa ne muut taiteen edistämistä
koskevat tehtävät, jotka valtioneuvosto tai
opetusministeriö taiteen keskustoimikunnalle
antaa.
2§
Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja
on keskustoimikunnan esimies, joka johtaa,
valvoo ja kehittää keskustoimikunnan toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee työjärjestyksessä puheenjohtajalle määrätyt asiat.
Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja
voi hoitaa tehtävänsä sivutoimisesti tai päätoimisesti määräaikaisena virkamiehenä.
Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään
varapuheenjohtaja.
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Virkavapauden taiteen keskustoimikunnan
puheenjohtajalle myöntää opetusministeriö,
joka myös määrää viranhoidosta virkavapauden aikana.
4§
Valtion taidetoimikunnan tehtävänä on
omalla taiteen alallaan:
1) seurata taiteen yleistä kehitystä sekä
maan taidejärjestöjen, taidelaitosten ja taiteen
oppilaitosten toimintaa;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia
suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
3) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä
taidetta koskevissa asioissa;
4) laatia ja toimittaa taiteen keskustoimikunnalle vuosittain perusteltu ehdotus valtion
talousarvioesitykseen taiteen edistämisen
määrärahoista;
5) jakaa toimikunnan käytettäväksi taidetta
edistäviin tarkoituksiin osoitetut varat;
6) tukea taiteen kehitykselle tärkeiden tai
muuten yleiseltä kannalta merkittävien taideteosten valmistamista sekä tehdä aloitteita
sellaisten töiden aikaansaamiseksi;
7) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta;
8) edistää taiteen julkaisutoimintaa;
9) edistää taiteen harrastustoimintaa;
10) valvoa taiteen edistämiseksi jakamiensa varojen käyttöä;
11) suorittaa ne muut taiteen edistämistä
koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö tai
taiteen keskustoimikunta toimikunnalle antaa.
7§
Jokaisella valtion taidetoimikunnalla on
sihteeri, joka on taiteen keskustoimikunnan
hallintotoimiston virkamies. Sihteerin tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.
8§
Alueellisen taidetoimikunnan tehtävänä
on:
1) seurata ja arvioida taiteen yleistä kehitystä toimialueellaan;
2) edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista toimialueellaan sekä tähän liittyvää tiedotusta ja julkaisutoimintaa;

3) edistää yhteistyötä taide- ja kulttuurielämän ja muiden toimijoiden kesken toimialueellaan;
4) laatia ja toimittaa taiteen keskustoimikunnalle vuosittain perusteltu ehdotus valtion
talousarvioesitykseen taiteen edistämisen
määrärahoista ja toimikunnan hallintomäärärahoista;
5) jakaa toimikunnan käytettäviksi osoitettujen määrärahojen rajoissa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä muita avustuksia;
6) valvoa jakamiensa varojen käyttöä;
7) edistää kansainvälistä toimintaa toimialueellaan;
8) antaa lausuntoja ja selvityksiä taidetta
koskevista asioista;
9) ottaa työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut taidetoimikuntaan työsopimussuhteessa olevat henkilöt;
10) suorittaa ne muut taiteen edistämistä
koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö tai
taiteen keskustoimikunta toimikunnalle antaa.
10 §
Alueellisella taidetoimikunnalla on pääsihteeri ja muuta hallintohenkilöstöä, jotka ottaa
palvelussuhteeseen taiteen keskustoimikunta
alueellisen taidetoimikunnan esityksestä.
Työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut
alueellisen taidetoimikunnan työsopimussuhteeseen ottamat henkilöt ovat palvelussuhteessa taidetoimikuntaan.
Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen
kokemus.
4 luku
Taiteen keskustoimikunnan
hallintotoimisto
11 §
Taiteen keskustoimikunnan hallintotoimiston tehtävänä on:
1) hoitaa taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja taiteen edistämisen järjestelystä
annetun lain (328/1967) 1 a §:ssä tarkoitettujen lautakuntien ja toimikunnan yleistä hallintoa ja tehdä aloitteita näiden toiminnan
kehittämiseksi;
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2) huolehtia keskustoimikunnassa, valtion
taidetoimikunnissa ja taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:ssä tarkoitetuissa
lautakunnissa ja toimikunnassa käsiteltävien
asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta;
3) hoitaa työjärjestyksessä määrätyt muut
tehtävät.
Keskustoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen hallintotoimistolle kuuluvan asian, jos
asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti
tärkeä.
12 §
Hallintotoimistossa on taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin virka, muita virkoja ja
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.
Hallintotoimiston päällikkönä on taiteen
keskustoimikunnan pääsihteeri.
Hallintotoimiston organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.
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19 §
Taiteen keskustoimikunnan sekä valtion ja
alueellisten taidetoimikuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajille ja muille jäsenille ja
sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota. Palkkiosta päättää
opetusministeriö. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.
22 §
Tarkemmat määräykset taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja
alueellisten taidetoimikuntien henkilöstön
tehtävistä, asioiden valmistelusta, esittelystä
ja ratkaisemisesta, asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä toiminnan ja hallinnon muusta
järjestelystä annetaan taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Hallitusneuvos Tuula Lybeck
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Valtioneuvoston asetus
tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä
muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 2 §, 10 §:n
2 momentti, 10 c §:n 2 ja 4 momentti ja liite 1,
sellaisina kuin ne ovat 2 §, 10 c §:n 2 ja 4 momentti ja liite 1 asetuksessa 1376/2006 ja
10 §:n 2 momentti asetuksessa 1383/2003, seuraavasti:
2§
Yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat:
ehec-infektio
hepatiitti A
influenssa A -viruksen alatyyppi H5N1 siihen saakka kunnes Maailman terveysjärjestö
ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi
isorokko
keltakuume
kolera
kuppa
kurkkumätä
lavantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellojen aiheuttamat taudit
meningokokin aiheuttamat septiset taudit
ja aivokalvontulehdukset
pernarutto
polio
rutto
sars
shigellapunatauti
tuberkuloosi ja
virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet,
ei kuitenkaan myyräkuume.
Ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:
botulismi
Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti

ekinokokkoosi
hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja
aivokalvontulehdukset
hepatiitti B
hepatiitti C
hinkuyskä
hiv-infektio
sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot
legionelloosi
listerioosi
malaria
muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi
puutiaisaivokuume
rabies
sankkerit
sikotauti
tippuri
tuhkarokko ja
vihurirokko.
10 §
— — — — — — — — — — — — —
Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä
viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa
tapauksen toteamisesta. Erityisen kiireellisessä tapauksessa lääkärin on tehtävä alustava ilmoitus välittömästi puhelimitse ter-
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veyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja Kansanterveyslaitokseen. Puhelimitse tehty alustava ilmoitus on vahvistettava kirjallisella tartuntatauti-ilmoituksella tapauksen varmistuessa.
Ilmoitus tuberkuloosista on tehtävä, kun tartunta on todettu sekä hoidon päätyttyä.
— — — — — — — — — — — — —
10 c §
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistämisaikaväli on 50 vuotta, jos kyseessä on lavantauti, pikkulavantauti, kuppa,
tuberkuloosi, hepatiitti B, hepatiitti C, hivinfektio, muu mykobakteeritauti kuin tuberkuloosi, hepatiitti D-viruksen aiheuttama tauti, HTL-viruksen aiheuttama tauti, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti taikka metisilliinille, oksasilliinille resistentin Staphylococcus aureus-kannan (MRSA) tai vankomysiinille resistentin stafylokokkikannan
(VRSA), vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE) tai III polven kefalosporiineille
alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia
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coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama infektio lukuun ottamatta septisiä
infektioita ja aivokalvontulehduksia.
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistämisaikaväli on kolme kuukautta,
jos kyseessä on meningokokin aiheuttama
septinen tauti tai aivokalvontulehdus, tippuri,
clostridium
difficilen,
hemofiluksen,
MRSA:n, VRSA:n, VRE:n tai III polven kefalosporiineille alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama septinen tauti ja aivokalvotulehdus, sukupuoliteitse leviävä klamydiainfektio, pehmeä sankkeri, muu veren
ja selkäydinnesteen bakteeri- tai viruslöydös
taikka astroviruksen, influenssaviruksen, parain-fluenssaviruksen, kalikiviruksen (sisältää
noroviruksen), respiratory syncytial -viruksen, rinoviruksen ja rotaviruksen aiheuttama
tauti.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007
Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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Liite 1

Tartuntatautiasetuksen 10 §:ssä tarkoitettuja muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksiä ovat
kaikki mikrobit, jotka on todettu verestä tai selkäydinnesteestä ja näiden lisäksi:
Bakteerit:
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia recurrentis
Brusellat
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittacii
Clostridium difficile
Coxiella burnetii
Enterokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRE)
Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)
Francisella tularensis
Kampylobakteerit
Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)
Leptospirat
Mycoplasma pneumoniae
Staphylococcus aureus (metisilliinille/oksasilliinille resistentit kannat, MRSA)
Stafylokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRSA)
Vibrio parahaemolyticus ja
Yersiniat.
Virukset:
Adenovirukset
Astrovirukset
Coxsackievirukset
Denguevirukset
Echovirukset
Enterovirukset
Hepatiitti D ja E -virukset
HTL -virukset
Influenssavirukset
Japanin B -enkefaliittivirus
Kalikivirus (sisältää noroviruksen)
Parainfluenssavirukset
Parvovirus
Puumalavirus (myyräkuumevirus)
Puutiaisenkefaliittivirus
Respiratory syncytial -virus
Rinovirus
Rotavirukset ja
Sindbisvirus.
Varicella-zoster -virus
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Alkueläimet:
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Filariat
Giardia lamblia
Leishmaniat
Skistosomat
Toxoplasma gondii ja
Trichinella spiralis.
Sienet:
Pneumocystis carinii.
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta
1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994,
ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 24 a §:n 2
momentin, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21
päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005,
ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain
(1209/2006) 5 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään Ajoneuvohallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja
niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;
11) katsastusluvat;
12) asiakirjapalvelut;
13) piirturikortit;
14) kansainväliset kuljetusluvat;
15) liikenneyrittäjäsuoritteet;
16) kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet.
3§

2§
Katsastustoiminnan maksu
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista
suoritteista:
1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;
2) ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat;
3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä
asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;
4) autokiinnityssuoritteet;
5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;
6) ajokorttisuoritteet;
7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;
8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;
9) todistukset;

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista
annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 1,50 euroa.
4§
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:
1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 300 euroa;
2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon
vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
ratkaisu 42 euroa;
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3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;
4) suullinen teoriakoe terveysperustein 16
euroa;
5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n
mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;
6) polttoainemaksusta annetun lain
(1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;
7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;
8) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.
Ajoneuvohallintokeskus ei peri eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun
lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.
Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:
1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä
1 000 euroa;
2) koenumerotodistus 300 euroa;
3) poikkeusluvan myöntäminen muualla
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun
ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja
massoista 180 euroa.
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1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliikennerekisteristä;
2) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;
3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet;
4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja
tilauspalvelut;
5) valokopiot ja muut jäljennökset;
6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään
maksuun.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ajoneuvohallintokeskus ottaen
huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
6§
Hylkäävistä päätöksistä perittävä maksu
Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä.
7§

5§
Voimaantulo
Muut maksulliset suoritteet
Jollei suoritteen maksullisuus määräydy
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Ajoneuvohallintokeskus perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla seuraavista suoritteista:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009
loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos Matti Roine
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N:o 1239
Liite

MAKSUTAULUKKO
MAKSUASETUKSEN 2 §
1

Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä

1.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppihyväksyntä tai hyväksynnän laajennus ................................................................. 450 euroa
1.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppihyväksyntä...................................................................................................................... 350 euroa
1.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi) ...................... 500 euroa
1.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/versio)....................... 250 euroa
1.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus
(hinta/laajennus) ................................................................................................... 375 euroa
1.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus
(hinta/versio)......................................................................................................... 250 euroa
1.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus
(hinta/siirrettävä versio)........................................................................................
15 euroa
1.8 Muu tyyppihyväksyntätyö (hinta/työpv)......................................................... 725 euroa/työpv
tai ......................................................................................................................... 100 euroa/h
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
1.9 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään
(hinta/hakemus eli perusmaksu) ...........................................................................
5 euroa
1.10 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään
(hinta/versio).........................................................................................................
40 euroa
1.11 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (perusmaksu) ..............................
40 euroa
1.12 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (hinta/versio) ...............................
10 euroa
1.13 Muu selvitys- ja tietojen korjaustyö (hinta/h) .............................................. 100 euroa
1.14 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta ............ 950 euroa/työpv
tai ......................................................................................................................... 130 euroa/h
1.15 Hyväksynnän peruuttaminen ........................................................................
60 euroa
2

Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat

2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa..... 340 euroa
2.2 Lupatietoihin tehty korjaus ............................................................................. 60 euroa
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava .......................... 60 euroa
2.4 Luvan myöntäminen ADR–katsastuksia varten.............................................. 25 euroa
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3

Liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan
liittyvät suoritteet

3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa.....................
3.2 Takaisinkutsukampanjan muistutuskirje/kpl ..................................................
4

125 euroa
5 euroa

Autokiinnityssuoritteet

4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen ....................................................................
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös...................................................................
4.3 Rasitustodistus ................................................................................................
5
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90 euroa
50 euroa
30 euroa

Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet

5.1 Rekisteröintipalvelut
a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus........................................ 10,20 euroa
b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus ...................................
15 euroa
c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu ..................................................
45 euroa
d) Teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus
(hinta/ajoneuvo) ............................................................................................ 10,20 euroa
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut
a) Ennakkoilmoitus ........................................................................................
5 euroa
b) Ennakkoilmoitustodistuksen uusintatulostus .............................................
10 euroa
c) Vientirekisteröinti ......................................................................................
50 euroa
d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto ........................................... 10,20 euroa
e) Siirtolupa ....................................................................................................
15 euroa
f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus ...................................................
30 euroa
g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus .....................
23 euroa
h) Diplomaattiautojen rekisteröinti ................................................................ 10,20 euroa
5.3 Rekisterikilvet
a) Ajoneuvon rekisterikilpi.............................................................................
6 euroa
b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi.............................
8 euroa
c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä
valmistettu rekisterikilpi.................................................................................
8 euroa
d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä .....................................................
25 euroa
e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi ..............................................
6 euroa
6

Ajokorttisuoritteet

6.1 Ajokortti.......................................................................................................... 12,50 euroa
6.2 Lyhytaikainen ajokortti................................................................................... 12,50 euroa
6.3 Väliaikainen ajokortti .....................................................................................
8 euroa
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Kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja
päätökset

7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös .........................................
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen .......
7.3 Teoriakoe ........................................................................................................
7.4 Suullinen teoriakoe .........................................................................................
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- ajoneuvolla..................................................
7.6 Ajokoe BE-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla ...................................................
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe.........................................................................
7.8 E-luokan käsittelykoe .....................................................................................
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte....................................................
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus .................................................................
- kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
7.11 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä.......................................
8

200 euroa
70 euroa
16 euroa
34 euroa
33 euroa
50 euroa
15 euroa
25 euroa
32 euroa
60 euroa
55 euroa
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8.1 ADR-koulutuslupa ..........................................................................................
70 euroa
8.2 ADR-ajolupakoe .............................................................................................
28 euroa
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai
kaksoiskappale ......................................................................................................
36 euroa
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle ............... 190 euroa
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle ............. 230 euroa
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen
aineryhmään.......................................................................................... 42 euroa/aineryhmä
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale ...............................................................
25 euroa
8.8 ADR-ajolupakoe, suullinen ............................................................................ 100 euroa
8.9 ADR-ajolupakokeen pitäminen sunnuntaisin ................................................. 212 euroa
9

Todistukset

9.1 Todistus maksetusta verosta ...........................................................................
6 euroa
- lähetysmaksu................................................................................................ 2,50 euroa
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus ......................................................... 10,20 euroa
9.3 CEMT-todistusmaksu ....................................................................... 16,50 euroa/todistus
10 Katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet

10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain .................................................................
10.2 Tutkintomaksu/oppilas..................................................................................

250 euroa
100 euroa

11 Katsastusluvat

11.1 Toimilupahakemuksen tai sivutoimilupahakemuksen käsittely ..................
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta .........................................................

900 euroa
200 euroa
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12 Asiakirjapalvelut

12.1 Tuloste ajoneuvoliikennerekisteristä ........................................................... 6,50 euroa
12.2 Jäljennös arkistotallenteesta..........................................................................
13 euroa
12.3 Kirjallinen ajoneuvoselvitys ........................................................................
28 euroa
13 Piirturikortit

13.1 Kuljettajakortti ..........................................................................................
13.2 Yrityskortti................................................................................................
13.3 Korjaamokortti..........................................................................................
13.4 Valvontakortti ...........................................................................................

100 euroa
100 euroa
100 euroa
100 euroa

14 Kansainväliset kuljetusluvat

14.1. Kansainväliset kuljetusluvat ....................................................................

23 euroa

15 Liikenneyrittäjäsuoritteet

15.1. Liikenneyrittäjäkoulutus, koulutusluvat ..................................................
15.2. Liikenneyrittäjäkoe ..................................................................................
15.3. Taksiliikenneyrittäjäkoe...........................................................................
15.4. Liikennetraktoriyrittäjäkoe ......................................................................
15.5. Liikenneyrittäjäkoulutus, todistukset.......................................................

70 euroa
170 euroa
170 euroa
100 euroa
35 euroa

16 Kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet

16.1. Koulutuskeskuksen hyväksyminen..........................................................
16.2. Jatkokoulutusohjelman hyväksyminen ....................................................
16.3. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe..........................................
16.4. Perustason ammattipätevyyden rekisteröinti ...........................................
16.5. Jatkokoulutuksen rekisteröinti .................................................................
16.6. Ammattipätevyyskortti ............................................................................

70 euroa
70 euroa
50 euroa
12,50 euroa
12,50 euroa
50 euroa
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1240

Verohallituksen päätös
arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä
Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 209 m §:n
nojalla määrännyt:
1§
Kiinteistöinvestoinnin suorittamiseen liittyvät laskut, tositteet sekä arvonlisäverolain 103 §:n 2 momentissa, 209 g §:ssä ja
209 i §:ssä tarkoitetut selvitykset voidaan
korvata 209 j §:n 3 momentissa säädetyn ajan
jälkeen selvityksellä, josta käy ilmi:
1) selvityksen laatimispäivä;
2) kiinteistöinvestoinnin hankkijan nimi,
osoite sekä Y-tunnus;
3) hankinnan luonne;
4) arvonlisäverolain 121 a §:n 2 momentissa tarkoitettu rakentamispalvelun valmistumisajankohta tai kiinteistön vastaanottoajankohta:
5) arvonlisäverolain 121 d §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinteistöinvestointia koskeva
hankintaan sisältyvä vero; ja

6) se osa kiinteistöinvestoinnin hankintaan
sisältyvästä verosta, josta on rakentamispalvelun valmistumisen tai kiinteistön vastaanottamisen yhteydessä voitu tehdä vähennys.
Verovelvollisen on lisäksi säilytettävä
kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvän
arvonlisäveron määräytymiseen liittyvät
urakkasopimukset, kauppakirjat ja muut vastaavat asiakirjat.
2§
Jos edellä 1 §:ssä mainitut tiedot muuttuvat, selvitykseen on merkittävä muutoksen
syy ja ajankohta, muuttuneet tiedot sekä
muutoksen merkitsemispäivä.
3§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007
Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Soili Sinisalo
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