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Lak i

N:o 1210

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta
1995 annetun lain (1474/1995) 11 § sekä
lisätään lakiin uusi 11 a—11 d ja 16 a § seuraavasti:

11 §

Toiminnan rahoitus

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha, jonka puitteissa metsäkeskuksille
ja kehittämiskeskukselle myönnetään valtion-
avustusta niille säädetyistä tai määrätyistä
tehtävistä aiheutuviin toimintamenoihin ja
maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiin
sijoitusmenoihin. Valtionavustukseen sovel-
letaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei
tässä laissa toisin säädetä.
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen 1
momentissa tarkoitetut menot voidaan rahoit-
taa kokonaisuudessaan valtionavustuksella.

11 a §

Valtionapuviranomainen

Tässä laissa tarkoitettujen valtionavustus-
ten osalta valtionapuviranomaisena toimii
maa- ja metsätalousministeriö.

11 b §

Valtionavustuksen hakeminen

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus hake-
vat tässä laissa tarkoitettua valtionavustusta
toimittamalla maa- ja metsätalousministeriöl-
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le alustavan talousarvion ja esitykset tulos-
tavoitteiksi valtionavustuksen käyttöajalle.

11 c §

Varojen käytön valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo met-
säkeskusten ja kehittämiskeskuksen varojen
käyttöä. Valvonnan toteuttamiseksi metsäkes-
kusten ja kehittämiskeskuksen on annettava
maa- ja metsätalousministeriölle sen pyytä-
mät tiedot ja selvitykset.

11 d §

Varojen hoito ja käyttö

Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle
myönnetyt muut kuin niiden toimintaan tar-
koitetut valtion varat on pidettävä erillään
metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen
muista varoista metsäkeskuksen tai kehittä-
miskeskuksen käytettävissä olevalla valtion
maksuliikepankin tilillä. Varoja saa nostaa
tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään
tarkoitukseensa.
Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle

myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan
tarkoitettujen varojen hoidossa ja tilittämises-
sä on noudatettava, mitä valtion talousarvi-
osta annetussa asetuksessa (1243/1992) tilin-
tekijästä säädetään. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö voi kuitenkin antaa tarkempia hallin-
nollisia määräyksiä sanotun asetuksen
52 §:ssä tarkoitetusta tilityksestä, jonka met-
säkeskus ja kehittämiskeskus toimittavat maa-
ja metsätalousministeriölle.

16 a §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Tätä lakia sovelletaan valtionavustukseen,

joka myönnetään tai jota koskeva valtion-
avustuksen ennakko maksetaan lain voimaan-
tulon jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Seppo Kääriäinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1211

saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa
koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo-
kuntaa koskevia säännöksiä, joulukuun 18 päivänä 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §
seuraavasti:

2 §
Seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin
ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä suluissa
erikseen mainittuihin saariin ja muihin alu-
eisiin, joihin on kiinteä tieyhteys, sovelletaan
saaristokuntaa koskevia säännöksiä:

Uusimaa

Helsinki, Inkoo (myös Storramsjö-Hirdal,
Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö) ja Tammisaari
(myös Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-
Öby ja Odensö-Norrby-Båsa).

Itä-Uusimaa

Pernaja (myös Sarvsalö, Kabböle-Isnäs,
Tjuvö ja Strömsland), Porvoo (myös Emäsa-
lo, Vässölandet ja Tirmo-Fagersta), Ruotsin-
pyhtää (myös Vahterpää, Gäddbergsö) ja
Sipoo (myös Kitö ja Löparö).

Varsinais-Suomi

Askainen (myös Lempisaari ja Livonsaari),
Halikko (myös Angelniemi ja Angelansaari),
Kemiö (myös Kemiön saari), Merimasku
(myös Otavan saari), Parainen (myös Stor-
mälö, Lillmälö-Lenholm, Stortervolandet,

Lilltervo ja Lemlax), Piikkiö (myös Harva-
luoto), Särkisalo (myös Isoluoto ja Kaukas-
salo), Taivassalo (myös Leikluoto, Kuuste,
Mussalo-Lehtinen, Kaitainen ja Naurisluoto-
Kuusisto), Västanfjärd (myös Kemiön saari)
ja Uusikaupunki (myös Pyhämaa-Lepäinen ja
Kittamaa).

Päijät-Häme

Asikkala (myös Vedentausta, Salonsaari,
Rutalahti ja Vähä-Pulkkila).

Kymenlaakso

Kotka (myös Tiutinen) ja Pyhtää (myös
Munapirtin saari).

Etelä-Karjala

Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Sarvi-
salo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari,
Lahdenkylä ja Harmaitsaari), Ruokolahti
(myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietä-
välä ja Kekäleenniemi) ja Taipalsaari (myös
Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kattelus-
saari-Nieminen ja Merenlahti).
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Etelä-Savo

Hirvensalmi (myös Puulasalo-Vahvaselkä-
Kilkinkylä-Väisälänsaari), Mikkeli (myös
Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pih-
lajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo ja
Ylivesi) ja Savonlinna (myös Pellossalo-
Pitkälä, Loikansaari, Liistonsaari, Mikkolan-
niemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi-Ah-
vensalmi ja Sorsasalo).

Pohjois-Savo

Kuopio (myös Soisalon saari, Talvisalo ja
Varvisaari) ja Tervo (myös Linnonsaari,
Käpysaari, Lieteniemi ja Hyvölä-Vekaronie-
mi).

Pohjois-Karjala

Juuka (myös Larinsaari-Koveronsaari, Ri-
toniemi ja Ruottilansaari), Kesälahti (myös
Sarvisalo, Pellavasniemi-Kiurusaari, Pöllän-
niemi-Lentteenniemi ja Mustolanperä-Var-
monniemi), Lieksa (myös Koli), Liperi (Tut-

junniemi-Roukalahti, Niinikkosaari ja Siika-
saari) ja Rääkkylä (myös Oravinsalo, Varpa-
salo ja Nieminen).

Pohjanmaa

Luoto (myös Eugmo), Maksamaa (myös
Österö-Kvimo), Mustasaari (myös Köklot,
Raippaluoto ja Värlax), Närpiö (myös Storön)
ja Oravainen (myös Oxkangar).

Keski-Suomi

Joutsa (myös Kälä-Ollinsalmi), Kivijärvi
(myös Lokakylä ja Talviaislahti), Korpilahti
(myös Oittila ja Putkilahti), Kuhmoinen
(myös Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehi) ja
Luhanka (myös Judinsalo-Klemettilä).

Kainuu

Vaala (myös Manamansalo).

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1212

tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulu-
kon mukaisesti ovat:
1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulku-
neuvoselvitystä, passitusta, luovutusta vapaa-
seen liikkeeseen, vientimenettelyyn asetta-
mista, tulli- ja muonitusvarastosta ottoja, sekä
muut maksutaulukossa mainitut tullitoimen-
piteet;
2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;
3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviran-
omaisen aloitteesta;
4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäl-
jennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja
tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;
sekä
5) muut maksutaulukossa mainitut suorit-
teet.

2 §
Viisumeista, myös kielteisistä päätöksistä,
peritään Euroopan unionin neuvoston päättä-
mä käsittelymaksu liitteenä olevan maksutau-
lukon mukaisesti.
Maksua ei kuitenkaan peritä:
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen
kutsumalta henkilöltä;
2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen
kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta;
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-
kityltä lapselta;
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-

sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä;
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-

sen perusteella saa viisumin maksutta sekä
Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjes-
töjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin
sekä Euroopan turvallisuuus- ja yhteistyöjär-
jestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin
osallistuvilta;
7) Suomen kunniakonsulilta;
8) EU-maiden kansalaisten kanssa aviolii-

tossa olevilta kolmannen maan kansalaisilta
eikä heidän alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivin
68/360/ETY 9 artikla; eikä
9) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviran-

omaisten yhteistoimintaan osallistuvilta hen-
kilöiltä.
Viisumi voidaan myöntää maksutta
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-

vien tilanteiden johdosta silloin, kun huma-
nitaariset syyt puoltavat;
2) opetus-, kulttuuri- tai urheilutapahtumiin

osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumil-
le koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jä-
senten ikä on alle 18 vuotta.
3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen

yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskeli-
javaihtoon sekä kansalaisjärjestöjen yhteis-
työhön liittyen;
4) silloin, kun asialla/vierailulla on mer-

kittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion
välisten suhteiden kannalta; sekä
5) silloin, kun annetaan henkilölle uusi

viisumi aikaisemman viisumin antamisessa
tapahtuneen teknisen tai muun virheen joh-
dosta.
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3 §
Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tul-
lilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon
antamisesta peritään tullikoodeksin 11 artik-
lassa tarkoitetut erityiskustannukset.

4 §
Maksullisen valvontasuoritteen edellyttä-
mästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peri-
tään erillinen korvaus liitteenä olevan mak-
sutaulukon mukaisesti.
Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdiste-
taan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään
alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka
selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä.
Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus
tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta
saman tunnin aikana.
Maksu Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahasto- eli EMOTR-viennin ennakkoil-
moituksen vastaanottamisesta sisältää passi-
tusmaksun.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

5 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavia suoritteita ovat:
1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tila-
uksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä
koulutus;
3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja

tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset
sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tila-
uksesta, jollei suoritetta ole muualla säädetty
maksuttomaksi;
4) tilastot ja julkaisut;
5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen

avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä
sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva
asian-tuntija-apu ja yrityspalvelu;
6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja väli-

neiden käyttö;
7) muulle kuin asianosaiselle annettavat

otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista
asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä
lähettäminen; sekä
8) lomakkeet.

Erityisiä säännöksiä

6 §
Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä

maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta eu-
roiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo

7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden
2006 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää
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                      Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

 
I TULLITOIMENPITEET 
 
1. Kulkuneuvoselvitys 
Lentoliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina 
viikon päivinä: 
1.1 Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 

23.0007.00...................................................................................  35 euroa
1.2 Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-

Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maa-
rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla 
sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.0007.00  71 euroa

1.3 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta .........................................  82 euroa
  
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvi-
tys paikan päällä kaikkina viikon päivinä: 
1.4 Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.0007.00 .........................  42 euroa
1.5 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta .........................................  71 euroa
  
Alusliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä sata-
missa kaikkina viikon päivinä: 
1.6 klo 16.0007.00.............................................................................  28 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa: 
1.7 Maanantaista perjantaihin klo 07.0016.00...................................  68 euroa/tunti
1.8 Muuna aikana ..................................................................................  88 euroa/tunti
  
2. Muun kuin valtuutetun lähettäjän suorittama passitus lukuun 

ottamatta saatteita ja sähköisesti annettuja passitusilmoituk-
sia 

Vakuudeton passitus ja passitus, jossa käytetään yleisvakuutta: 
2.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana.........  9 euroa
2.2 Lauantaina ja pyhäpäivänä ..............................................................  11 euroa
  
Passitus, jossa käytetään yksittäis- tai kiinteää vakuutta: 
2.3 Yleisenä virka-aikana ......................................................................  16 euroa
2.4 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana.........  21 euroa
2.5 Lauantaina ja pyhäpäivänä ..............................................................  25 euroa
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3. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausme-
nettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutus-
määräystä 

3.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana.........  15 euroa
3.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä...............................................................  18 euroa
  
4. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun 

viejän suorittamaa sekä sähköisesti suoritettua menettelyyn 
asettamista 

4.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 
sekä Helsinki-Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Vaasan  
lentoasemilla muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloai-
kana .................................................................................................  7 euroa

4.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä...............................................................  9 euroa
  
5. Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta 
5.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti ......................................  6 euroa
5.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, il-

moituskohtaisesti .............................................................................  8 euroa
5.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ..............................  10 euroa
  
6. EMOTR-vienti 
6.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti ......................................  15 euroa
6.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti...........................................................................  21 euroa
6.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ..............................  25 euroa
  
7. Muut tullitoimenpiteet 
7.1 Siirto verottomien tavaroiden myymälään, ilmoituskohtaisesti ......  6 euroa
7.2 Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti 

tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilai-
toksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varas-
tossa.................................................................................................  68 euroa/tunti

7.3 Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-
aikana ..............................................................................................  8 euroa

7.4 Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikel-
vottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat 
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet .............................................  68 euroa/tunti

7.5 Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulku-
neuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut 
yli 10 kilometriä ..............................................................................  34 senttiä/km

7.6 Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muus-
ta kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta  68 euroa/tunti



 N:o 1212 
  
   

 

3259

8. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimusten- 
mukaisuuden  ja terveyden valvonta 

8.1 
8.1.1 
 
8.1.2 

Vaatimustenmukaisuustarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille: 
ensimmäisestä tavaraerästä .............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä...........................................  

 
76 euroa/ 
tavaraerä 
17 euroa/ 
tavaraerä

8.2 
8.2.1 
 
8.2.2 

Terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille: 
ensimmäisestä tavaraerästä .............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä ..........................................  

 
66 euroa/ 
tavaraerä 
11 euroa/ 
tavaraerä

8.3 
 
8.3.1 
 
8.3.2 

Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus yhteisöön 
tuoduille kasviksille: 
ensimmäisestä tavaraerästä .............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä ............................. ............. 

 
 

91 euroa/ 
tavaraerä 
17 euroa/ 
tavaraerä 

8.4 Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille, kun tuontitar-
kastuksessa on havaittu puutteita ....................................................  

 
180 euroa/ 

tavaraerä
8.5 Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöstä 

että muualta tuoduille kasviksille ...................................................  
 

76 euroa/ 
tavaraerä

8.6 Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodis-
tustarkastus (1.3.2005 alkaen) .........................................................  

 
3,50 euroa/ 

todistus
8.7 Jalostustodistus ...............................................................................  19 euroa/ 

tavaraerä
  
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Ennakkoratkaisut 
1.1 Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.1.1 Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen ...............................  450 euroa/ 

tavara
1.1.2 Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta .............................  350 euroa/ 

tavara
1.2 Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.2.1 Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta.....................................  350 euroa
1.2.2 Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta 

toiminnasta ......................................................................................  110 euroa
1.3 Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua ..........................................  30 euroa
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2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset 
2.1 Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskevat 

päätökset: 
2.1.1 Tavanomainen rekisteröidyn asiakkaan päätös ..............................  650 euroa
2.1.2 Päätös, jossa vakuusluokka on F ja tullipiiri on määrännyt vakuu-

den ...................................................................................................  310 euroa
2.1.3 Päätös, jossa vakuusluokka on F eikä vakuutta ole määrätty............ 94 euroa
2.1.4 Päätöstyypin muuttaminen kohtien 2.1.1 - 2.1.3 ryhmien välillä : 

Muutos halvemmasta päätöksestä kalliimpaan päätökseen: maksu 
on päätösten hintojen erotus. 
Muutos kalliimmasta päätöksestä halvempaan päätökseen: ei 
maksua.   

2.1.5 Edellä mainittujen päätösten vähäinen muuttaminen .....................  130 euroa, 
kuitenkin enintään 

päätöksestä menevä 
maksu 

2.1.6 Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä 
päätös ............................................................................................... 

 
130 euroa, 

kuitenkin enintään 
päätöksestä menevä 

maksu 
2.2 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevat pää-

tökset: 
2.2.1 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva pää-

tös ............................................................................................... 1 200 euroa
2.2.2 Edellä mainitun päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vä-

häinen muuttaminen ..................................................................... 130 euroa
2.2.3 Edellä mainittua rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä  

päätös ..............................................................................................  130 euroa
2.3 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää 

koskevat luvat: 
2.3.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ....................................  580 euroa
2.3.1.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,.............................................  

kuitenkin yhteensä enintään ............................................................  
150 euroa 
900 euroa

2.3.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa.................................  450 euroa
2.3.2.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,.............................................  

kuitenkin yhteensä enintään ............................................................  
150 euroa 
650 euroa

2.3.3 Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa ......  50 euroa
2.4 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoit-

tajaa ja veroedustajaa koskevat luvat: 
2.4.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ....................................  430 euroa
2.4.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa.................................  320 euroa
2.5 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, ve-

ron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja 
saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat.............  240 euroa
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2.6 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimas-
sa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen........................  

 
130 euroa, 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu
2.7 Edellä 2.3.1 – 2.6 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hyl-

käävä päätös ....................................................................................  
 

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu

  
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset 
3.1 Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustaminen ................................  430 euroa
3.2 Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös ..........  72 euroa
3.3 Keskitetyn tullauksen lupa ..............................................................  270 euroa
3.4 Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentä-

minen tai vähäinen muuttaminen ....................................................  
 

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu

  
III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat 
1.1 Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa ....................  280 euroa
1.2 Jaksotullauslupa ..............................................................................  40 euroa
1.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös ...............................  
 

105 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu

1.4 Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös .........................  100 euroa
  
2. Muut luvat ja viisumit 
2.1 Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen 

erotteluun.........................................................................................  150 euroa
2.2 Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä lii-

kennepaikkaa koskeva poikkeuslupa...............................................  100 euroa
2.3 Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menet-

telyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa..................  33 euroa
2.4 Tullivarastotavaran käsittelylupa.....................................................  125 euroa
2.5 Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat .................................  110 euroa
2.6 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen ....................................................................  
 

51 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu

2.7 Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen ...... 36 euroa
2.8 Moottoriajoneuvoverosta vapautus .................................................  28 euroa
2.9 Väylämaksun vapautustodistus .......................................................  18 euroa
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2.10 Saattomieslupa ................................................................................  31 euroa
2.11 Tullauskirja......................................................................................  14 euroa
  
2.12 Viisumit  
2.12.1 Kertaviisumi enintään 15 pv ........................................................... 35 euroa
2.12.2 Kauttakulkuviisumi ....................................................................... 35 euroa
2.12.3 Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv ................................. 35 + 1 euro/ 

henkilö
2.12.4 Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina ........................................... 35 + 1 euro/ 

henkilö
  
IV TULLILABORATORION SUORITTEET 
  
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta 
1.1 Elintarvikelain säädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat ..........  410 euroa/ 

tavaraerä
1.2 Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta............................................  410 euroa/ 

tavaraerä
1.3 Muut tavarat ....................................................................................  300 euroa/ 

tavaraerä
  
V MUUT PALVELUT 
  
1.  Asianosaisille annettavat 
1.1 Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista: 
1.1.1 ensimmäiseltä sivulta ......................................................................  7,50 

euroa/sivu 
1.1.2 seuraavilta sivuilta...........................................................................  65 senttiä/sivu
1.2 Edellä mainitut oikeaksi todistettuin: 
1.2.1 ensimmäiseltä sivulta ......................................................................  8 euroa/sivu
1.2.2 seuraavilta sivuilta...........................................................................  1 euro/sivu
1.3 Tulli- ja muut todistukset ................................................................  21,50 euroa/ 

todistus
1.4 Lähettäminen: 
1.4.1 Kirjelähetys .....................................................................................  3,20 euroa + 

postimaksu
1.4.2 Pakettilähetys ..................................................................................  5 euroa + 

postimaksu
1.4.3 Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähet-

tämisestä ..........................................................................................  
 

5,60 euroa + 
postimaksut

1.5 Telefax-lähetys: 
1.5.1 ensimmäiseltä asiakirjasivulta.........................................................  9,50 euroa/sivu 
1.5.2 seuraavilta sivuilta...........................................................................  1,20 euroa/sivu 
 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1213

merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista
vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin
mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen (1176/2000) liite 2:n kohta 2.3, sellaisena kuin se on asetuksessa 414/2004,
seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2004, ja sitä sovelletaan ensim-

mäisen kerran vuoteen 2004 kohdistuvien
kustannusten jakamisessa.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja Harri Isokorpi
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     LIITE 2 
 
 
 
 
2.3. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet 
 
 

2004
1i  = 0,0202 

2004
2i  = 0,0000 

 



Verohallituksen päätös

N:o 1214

vuonna 2005 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n
1 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa
vuonna 2005 maksettavasta suorituksesta jou-
lukuun 31 päivänä 2004 voimassa olleiden
pidätysprosenttien mukaisesti. Päätoimen yh-
den tulorajan verokorttia sovelletaan 1.2.2005
alkaen. Jos verovelvollisella on verotoimiston
vuodelle 2005 määräämä verokortti, enna-
konpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukai-
sesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa
ei oteta huomioon vuonna 2004 maksettuja
suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakon-
pidätyksiä.

2 §
Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen
vuonna 2005 maksettaviin palkkoihin, eläk-
keisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoi-
tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle
2005 vahvistettuja pidätysprosentteja. Enna-
konpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2005
tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuus-
sa vuonna 2005 maksettuja suorituksia eikä
niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mu-
kaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen
kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammi-
kuussa vuonna 2005 maksetut palkat, eläk-
keet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suo-
ritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen
määrää laskettaessa 1.2.2005 tai sen jälkeen.

3 §
Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja

2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintä-
lain
1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökor-

vauksista, jos suorituksen saajaa ei ole mer-
kitty ennakkoperintärekisteriin;
3) sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta

ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole sää-
detty asetuksella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Sari Wulff
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