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Valtioneuvoston asetus
ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 1
ja 3 §, 6 §:n 1 momentin 1 kohta ja 5 momentti sekä 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä
ovat 3 § ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 1072/2001, sekä
lisätään asetukseen uusi 3 a § ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 730/1996
ja mainitussa asetuksessa 1072/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4
momentiksi, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään valtiolle ulosottomaksuna taulukkomaksua, käsittelymaksua, tilitysmaksua,
myyntimaksua, täytäntöönpanomaksua sekä
todistus- ja jäljennösmaksua tämän asetuksen
mukaan, jollei toisin laissa tai jäljempänä
tässä asetuksessa säädetä.

ulosotossa ja 3,40 euroa asialta suppeassa
ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa
merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialta. Jos hakemus
peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peritään
hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä
mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi
velalliselta.

3§
3 a §
Käsittelymaksu
Tilitysmaksu
Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua
hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 6,80 euroa asialta tavallisessa
122—2003

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin
tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 0,5
prosenttia, kuitenkin enintään 200 euroa
tilityskerralta.
430301
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5§
Täytäntöönpanomaksu

— — — — — — — — — — — — —
Täytäntöönpanomaksusta peritään vain
puolet, jos häädön hakija on huolehtinut
ulosottomiehen kanssa erikseen sovituista
häädettävän omaisuuteen kohdistuneista ulosottolain 6 a luvun 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista toimenpiteistä.
— — — — — — — — — — — — —
6§
Todistus- ja jäljennösmaksu
Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta
tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai
jäljennösmaksu seuraavasti:
1) todistus ulosottorekisteristä ja muu
ulosottolaissa säädetty todistus 8,40 euroa
ulosottoasialta;
— — — — — — — — — — — — —
Todistus on maksuton, kun se annetaan:
1) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajär-

jestelyn tai velkajärjestelyä vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun
järjestelyn hakemista varten;
2) talous- ja velkaneuvonnasta annetussa
laissa (713/2000) tarkoitetulle talous- ja velkaneuvojalle.
7§
Maksujen perintä
Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta
5 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpanomaksun ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä ja 6 §:ssä
tarkoitetun todistusmaksun tai jäljennösmaksun ennen todistuksen tai jäljennöksen antamista. Jos käsittelymaksua, tilitysmaksua,
täytäntöönpanomaksua, todistusmaksua ja jäljennösmaksua ei ole peritty ennakkoon tai
täytäntöönpanon yhteydessä, ne peritään jälkikäteen erillisellä laskulla.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2004.
Tilitysmaksua ryhdytään perimään 1 päivästä syyskuuta 2004.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003
Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitussihteeri Kari Liede
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Valtioneuvoston asetus
vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun
ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä
muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä,
joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja
2 §,
sellaisina kuin 1 § on osaksi asetuksissa 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001 ja
154/2002, 1112/2002 ja 181/2003 ja 2 § osaksi asetuksissa 382/2000, 125/2001, 489/2001,
999/2001 ja 1112/2002, seuraavasti:
1§
Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1
momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia
Sairaus
——————————————
Diabetes

——————————————
Glaukooma

5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:
Lääkeaine
——————————————
1) aspartinsuliini
2) glargininsuliini tyypin 1 diabeteksen
hoidossa
3) glibenklamidi
4) glimepiridi
5) glipitsidi
6) ihmisinsuliini
7) lisproinsuliini
8) metformiini
9) naudaninsuliini
10) sianinsuliini
——————————————
1) asetatsoliamidi
2) betaksololi, vain silmätipoissa
3) brimonidiini
4) brintsolamidi
5) diklofenamidi
6) dipivefriini
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

——————————————
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

——————————————
Yleinen erytrodermia

——————————————
2§
Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarSairaus
—————————————
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

dortsolamidi
ekotiopaatti
karbakoli
latanoprosti
pilokarpiini
timololi, vain silmätipoissa

——————————————
1) kaliumkloridi
2) natriumkloridi
3) penisillamiini
4) sinkki
——————————————
1) asitretiini
2) beetametasoni
3) deksametasoni
4) hydrokortisoni
5) metotreksaatti
6) metyyliprednisoloni
7) prednisoloni
8) prednisoni
9) siklosporiini
10) triamsinoloni
——————————————
koitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:
Lääkeaine
—————————————
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

atsatiopriini
auranofiini
aurotiomalaatti
beetametasoni
deflatsakorti
deksametasoni
fluorometoloni
hydrokortisoni
hydroksiklorokiini
klorambusiili
klorokiini
leflunomidi
metotreksaatti
metyyliprednisoloni
penisillamiini
prednisoloni
prednisoni
siklosporiini
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19) sulfasalatsiini
20) syklofosfamidi
21) triamsinoloni
——————————————
Krooninen verenpainetauti

——————————————
1) amiloridi
2) amlodipiini
3) asebutololi
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) bumetanidi
8) dihydralatsiini
9) diltiatseemi
10) enalapriili
11) eprosartaani
12) felodipiini
13) furosemidi
14) hydroklooritiatsidi
15) imidapriili
16) indapamidi
17) isradipiini
18) kalium
19) kandesartaani
20) kanrenoaatti
21) kaptopriili
22) karvediloli
23) kinapriili
24) klonidiini
25) labetaloli
26) lerkanidipiini
27) lisinopriili
28) losartaani
29) metolatsoni
30) metoprololi
31) metyraponi
32) metyylidopa
33) minoksidiili
34) nifedipiini
35) nilvadipiini
36) nisoldipiini
37) perindopriili
38) pindololi
39) pratsosiini
40) propranololi
41) ramipriili
42) seliprololi
43) sotaloli
44) spironolaktoni
45) telmisartaani
46) timololi
47) trandolapriili
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48) triamtereeni
49) trikloorimetiatsidi
50) valsartaani
51) verapamiili
——————————————
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Minna Levander
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Valtiovarainministeriön asetus
Mannerheim ja Pietari 2003 -juhlarahasta
Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2003

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:
1§
Pietarin kaupungin 300-vuotisjuhlan johdosta lyödään 10 euron Mannerheim ja Pietari
2003 -juhlaraha.
2§
Juhlaraha on hopeaseosta, jonka painosta
925 promillea on hopeaa ja 75 promillea
kuparia. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään
± 10 promilleyksikköä.
3§
Juhlarahan halkaisija on 38,6 ± 0,1 millimetriä ja paino 27,4 ± 0,5 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa
halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimetriä.
4§
Juhlarahat ovat ympyrän muotoisia. Kuvat
ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu
siten, että rahoja kirjan lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli on oikein päin.

Rahassa on sen suunnitelleen taiteilijan ja
Rahapaja Oy:n johtajan sukunimien alkukirjaimet S ja M.
5§
Juhlarahojen leimat ovat seuraavan selitelmän ja kuvan mukaiset.
Rahan tunnuspuolella on kohokuviona
Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin kasvot edestä. Vasemmalla on
kaaren muotoisena kohokuviona alhaalta ylös
teksti SUOMI FINLAND ja oikealla kaaren
muotoisena kohokuviona ylhäältä alas teksti
C.G.E. MANNERHEIM.
Rahan arvopuolella on kohokuviona Pietari-Paavalin linnoitus kolmine torneineen.
Vasemmalla on alhaalta ylös kaaren muotoisena kohokuviona teksti ST.PETERSBURG
1703-2003 ja sen sisäpuolella kaaren muotoisena jonona 12 eurotähteä. Linnoituksen
alapuolella on vaakasuoraan kohokuviona
vuosiluku 2003 ja oikealla puolella vaakasuoraan kohokuviona arvomerkintä 10 ja
sen alla EURO.
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6§
Osa 10 euron juhlarahoista voidaan lyödä
erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja ja mattapintainen kuvio.
7§
Juhlarahan leimojen tarkemmat yksityis-

kohdat ilmenevät Rahapaja Oy:n hallussa
olevista perusmalleista ja -työkaluista.
8§
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä
syyskuuta 2003.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2003
Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Raine Vairimaa
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