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TYÖRYHMÄN EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAKSUPOLITIIKAKSI 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ei ole suoritteiden hinnoittelussa sovellettavaa hyväk-
syttyä yhtenäistä maksupolitiikkaa. Työryhmä on kartoittanut hallinnonalan suoritteiden hinnoittelupe-
rusteet mm. virastoille ja laitoksille osoitetulla kyselyllä. 
 
Noudatettavassa maksupolitiikassa ei havaittu merkittäviä poikkeamia. Kun hallinnonalan maksupoli-
tiikan periaatteet on hyväksytty, virastojen ja laitosten (ml. ministeriö) tulee selkiyttää maksujen mää-
räytymisperusteet ja arvioida suoritteiden maksullisuuden tarkistamistarpeet vuoden 2005 talousarvio-
ehdotuksen valmisteluun liittyen. 
 
Työryhmä esittää seuraavassa ehdotuksensa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupo-
litiikan periaatteiksi ja menettelyiksi. Luvussa 4 on esitetty perustelut ehdotuksille sekä ehdotukset nii-
den edellyttämiksi toimenpiteiksi. 
 
1. Yleistä 
 
Hallinnonalalla sovelletaan maksulliseen toimintaan pääsääntöisesti maksuperustelakia. 
 
Erityismaksulainsäädäntö on perusteltu vain, jos on erityisiä yhteiskuntapoliittisia perusteita pysyväis-
luonteisesti poiketa maksuperustelainsäädännöstä tai EU-säädökset sitä edellyttävät tai yleisten pe-
rusteiden ja hinnoittelun yhtenäistämiseksi suoritteissa, joita tuotetaan maksullisina myös valtionhal-
linnon ulkopuolella, esim. kuntien tai valtionapuorganisaatioiden toimesta. 
 
Maksupolitiikkaa ei sovelleta sellaisiin erityislainsäädännön perusteella valtiolle perittäviin maksuihin, 
jotka eivät liity suoritetuotantoon (mm. kalastuksenhoitomaksut). 
 
Ministeriön antamien maksuasetusten tulee olla määräaikaisia. Myös erityismaksulainsäädännön pe-
rusteella määräytyvien maksujen tai niiden perusteella annettujen maksuasetusten tarkistustarvetta 
tulee arvioida määräajoin. Maksuasetuksen tulee olla määräaikainen, jotta se pakottaa määräajoin 
ottamaan huomioon kustannuksissa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 
 
2. Viranomaisten välinen suoritetuotanto 
 
Viranomaisten välisessä suoritetuotannossa maksuperustelakia sovelletaan seuraavasti: 
 
a) Jos maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita tuotetaan ulkopuolisille, peritään vastaavat maksut 

myös toiselta valtion viranomaiselta, ellei maksusta luopumiseen ole maksuperustelaissa tar-
koitettua erityistä syytä. 

 
b) Markkinasuoritteista peritään toiselta viranomaiselta suoritteen luonteen mukaisesti määräytyvä 

maksu (liiketaloudellinen hinnoittelu tai monopolihinnoittelu). Monopolisuoritteista maksu voidaan 
kuitenkin julkisoikeudellisten suoritteiden tapaan jättää erityisestä syystä perimättä. 

 
c) Jos kyseessä on suorite, jota tuottaa vain valtion viranomainen ja jota viranomainen ei tarjoa ul-

kopuoliselle, kyse on luonteeltaan julkisoikeudellisesta viranomaistoiminnasta, johon ei sovelleta 
maksuperustelakia. 
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Tehtävän rahoittaminen tulee ensisijaisesti hoitaa budjetoimalla varat sille viranomaiselle, jonka 
tehtäväksi asianomainen toiminta on säädetty. Jakamattomaan määrärahaan voidaan antaa 
käyttöoikeus. Jos suoritteeseen oikeutetun viranomaisen kysynnän määrä ja kysynnästä suori-
tetta tuottavalle viranomaiselle aiheutuvat kustannukset kuitenkin vaihtelevat olennaisesti tai jos 
muut erityiset syyt sitä edellyttävät, voidaan tehtävän rahoitus hoitaa myös viranomaisten väli-
senä laskutuksena. Laskutuksen perusteena tulee olla suoritteen tuottamisesta aiheutuneet eril-
lismenot. 

 
d) Silloin, kun viranomaisella on oikeus toisen viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, jonka 

maksullisuudesta ei ole erikseen säädetty, suoritteen maksullisuus ratkeaa edellä kohdissa a—c 
mainittujen maksuperustelain soveltamisperiaatteiden mukaan. 

 
e) Jos laissa on suoritteen saamisoikeuden lisäksi säädetty myös siitä, miten suoritteen maksulli-

suus viranomaisten välillä määräytyy, noudatetaan laissa säädettyjä perusteita. 
 
3. Viranomaisten päätökset 
 
Erilaisista viranomaisten päätöksistä (luvat, muut päätökset sekä oikeuksien myöntäminen) peritään 
pääsääntöisesti maksu. Rahoitushakemusten, kuten tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä valtion 
avustus, korvaus- ja lainahakemusten käsittelystä tai päätöksistä ei kuitenkaan peritä maksua. 
 
4. Valvontasuoritteet 
 
Hallinnonalan valvonnan suoritteista peritään maksuja seuraavasti: 
 
1) Tuotantolaitosten olosuhteiden ja tuotannon valvonta on pääsääntöisesti maksullista. 
 
2) Tuonti- ja vientivalvonta on pääsääntöisesti maksullista. 
 
3) Viranomaisten oma-aloitteinen valvonta on maksutonta, kuitenkin säädöstenvastaisen menette-

lyn aiheuttama lisävalvonta voi olla maksullista. Valtionavustusten myöntämiseen ja käyttöön 
liittyvä valvonta on pääsääntöisesti maksutonta. 

 
5. Rekisteröinti 
 
Rekisteröinti on erillisenä toimenpiteenä pääsääntöisesti maksutonta. Rekisteröinti voi olla maksullista, 
jos 
 
- rekisteröidyllä tai rekisteröitävän kohteen omistajalla tai haltijalla on lain määräämä velvollisuus 

ilmoittaa tieto rekisteriin tai 
- rekisteriin merkitseminen on toimilupaan rinnastettava toiminnan harjoittamisen edellytys tai 
- rekisteriin merkitseminen luo rekisterivelvolliselle markkinoilla vaihtoarvoisen omistuksen tai 

oikeuden. 
 
Rekisteristä annettava todistus tai ote on pääsääntöisesti maksullinen. 
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6. Tietoaineistot, tietotuotteet ja tietopalvelut 
 
Julkisuuslain mukainen tietojen luovuttaminen on pääsääntöisesti maksutonta (julkisuuslain 34 §). 
 
Maksuttomia voivat olla myös sellaiset tietoaineistot, tietotuotteet ja tietopalvelut, joilla on yleistä neu-
vonnallista tai tiedotuksellista merkitystä tai joiden sisältämä tieto on yleishyödyllistä ja edistää ky-
seessä olevan asian yleistä tuntemista kansalaisten ja muiden toimijoiden piirissä. 
 
Viranomaisten toiminnan yhteydessä ja sen avuksi syntyneet tietoaineistot sekä niihin perustuvat tie-
totuotteet ja tietopalvelut ovat julkista omaisuutta, jota voidaan rajoituksetta käyttää kaupallisiin ja mui-
hin tarkoituksiin, ellei julkisuussäädöksistä muuta johdu. Nämä suoritteet ovat maksullisia ja ne hin-
noitellaan niin, että niiden maksuilla katetaan pääsääntöisesti tiedon luovuttamisesta aiheutuvat kus-
tannukset. 
 
Yleisen yhteiskunnallisen tietotarpeen perusteella erikseen kootuista tietoaineistoista, kuten tilastotie-
doista ja niihin perustuvista tietotuotteista ja tietopalveluista peritään pääsääntöisesti tietojen luovut-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu. Näiden suoritteiden sisältämän tiedon omistus- ja 
käyttöoikeuksista ja niiden huomioon ottamisesta maksujen määräytymiseen päätetään tapauskohtai-
sesti. 
 
Sellaisista tietoaineistoista, tietotuotteista ja tietopalveluista, joihin sisältyy viranomaisen tekijänoikeus 
tai joita muusta syystä ei voida pitää rajoituksetta julkisena omaisuutena, voidaan periä luovuttamis-
kustannuksia korkeampia maksuja. Näiden suoritteiden hintaan voi sisältyä myös tietojen käyttöoikeu-
desta ja käytöstä aiheutuvista tuotoista perittäviä maksuja. Näihin suoritteisiin voi sisältyä myös käyt-
täjäryhmittäinen ja käyttötavasta riippuva hinnoittelu sekä käytölle asetettavia ehtoja. 
 
7. Neuvonta ja tiedottaminen 
 
Hallintolain 8 §:n mukainen menettelyneuvonta ja opastus on välineestä riippumatta maksutonta sil-
loinkin, kun siitä aiheutuu maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja vähäistä suurempia kustannuksia. 
 
Viranomaisen julkisuuslain mukaiseen tiedottamisvelvollisuuteen kuuluva sekä muu aktiivinen tiedot-
taminen on aina maksutonta.  
 
Jos neuvonta on luonteeltaan asiakkaan erityistarpeet huomioon ottavaa ja/tai samaa neuvontaa an-
taa myös kaupallinen toimija, on neuvonnasta perittävä maksu. 
 
8. Tutkimuspalvelut ja tilaustutkimukset 
 
Virastojen ja laitosten tekemät tilaustutkimukset ja -selvitykset sekä tutkimus-, konsultti- ja asiantunti-
japalvelut ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita. 
 
Julkaisun tai tietoaineiston perustana olevien tietojen keräämisestä ja käsittelemisestä aiheutuvat 
kustannukset sisällytetään suoritteen hintaan kuitenkin vain siltä osin, kuin kustannukset johtuvat ky-
seisestä toimeksiannosta. 
 
9. Jäljenne 
 
Julkisista asiakirjoista annettavat jäljenteet hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan. 
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10. Hintatuki 
 
Liiketaloudellisille suoritteille tarkoitettua hintatukea ei pääsääntöisesti käytetä hallinnonalan suorittei-
den hinnoittelussa. 
 
Jos muista kuin julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja ei voida saattaa vastaamaan vä-
hintään suoritteiden omakustannusarvoa, suoritteiden hinnoittelun perusteet on sisällytettävä ao. vi-
rastoa koskevaan hallintolakiin tai erityismaksulakiin. 
 
11. Kansainvälinen toiminta 
 
Kansainväliseen toimintaan liittyvistä suoritteista peritään maksu samoin perustein kuin kansallisesta 
toiminnasta. Kuitenkin vastavuoroisuuteen ja yleiseen kansainväliseen käytäntöön perustuen tästä 
voidaan poiketa. Maksuttomia suoritteita voivat olla kansainvälisille järjestöille ja toisten valtioiden vi-
ranomaisille luovutetut, lähinnä tutkimus- ja tilastotehtäviä koskevat selvitykset ja julkaisut edellyttäen, 
että suoritetuotannon maksuttomuudesta osapuolet ovat sopineet kirjallisesti. 
 
12. Maksullisen toiminnan kannattavuus ja hinnoittelu 
 
Hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan tulee julkisoikeudellisten suoritteiden osalta 
kattaa kokonaisuutena niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, ottaen kuitenkin huomioon mak-
superustelain sallimat perustellut syyt poiketa hinnoittelussa. Liiketaloudellisten suoritteiden osalta 
toiminnan tulee olla ylijäämäistä. 
 
Erityismaksulainsäädäntöön tulee sisällyttää maksullisen toiminnan maksuperusteiden edellyttämät 
säännökset. 
 
Viranomaisen suoritteiden hinnoittelutavan valinnassa tulisi hallinnonalalla noudattaa seuraavia pää-
periaatteita: 
 
- Kiinteää hintaa käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustannukset eivät oleelli-

sesti poikkea toisistaan tai kun erityiset syyt ehdottomasti edellyttävät kiinteää hintaa. 
 
- Porrastettua hintaa (hintaluokat) käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustan-

nukset poikkeavat toisistaan oleellisesti, mutta suoritekohtaisesti määräytyvän hinnan käyttämi-
nen ei ole perusteltua. 

- Suoritekohtaista hinnoittelua käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustannukset 
poikkeavat toisistaan oleellisesti, eivätkä erityiset tai perustellut syyt edellytä kiinteän tai porras-
tetun hinnan käyttämistä.  

 
Hinnoittelutavan valinnassa huomioon otettavia syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kohtuus- ja oi-
keusturvasyyt (esim. erityisesti yksityishenkilön tarve saada etukäteen tietoa suoritteen kokonaishin-
nasta). 
 
13. Kustannuslaskennan luotettavuuden arviointi 
 
Kustannuslaskennan kehittämiseksi laaditaan virastokohtaiset suositukset. Kustannuslaskennan luo-
tettavuutta seurataan. 
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14. Maksupolitiikasta päättäminen ja sen toimeenpano 
 
Ministeriö vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikan periaatteet. 
 
Ministeriön osastot vastaavat siitä, että hyväksyttyä maksupolitiikkaa noudatetaan suunnittelussa ja 
budjetoinnissa sekä maksuasetusten ja erityismaksulainsäädännön valmistelussa. 
 
Jokaista virastoa ja laitosta sekä tarvittaessa tehtävää koskien tulee olla maksupolitiikkamuistio. 
 
 
1. VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA 

1.1.  Yleistä 

Suomen perustuslain (731/1999) 81 §:n (Valtion verot ja maksut) mukaan valtion verosta, valtion vi-
ranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden 
yleisistä perusteista säädetään lailla. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan mm. seuraavaa: 
 
"Pykälän 1 momentti sisältäisi vaatimuksen, jonka mukaan valtion verosta on säädettävä lailla. Valtion 
veroa koskevassa laissa tulisi ehdotuksen mukaan säätää verovelvollisuuden ja veron suuruuden pe-
rusteista. … Vakiintuneen määritelmän mukaan vero on rahasuoritus, joka ei ole korvaus tai vastike 
julkisen vallan maksuvelvolliselle antamista eduista tai palveluista ja jolle on ominaista valtion menojen 
rahoittaminen. 
 
Pykälän 2 momentti koskisi valtion viranomaisten toiminnastaan perimiä maksuja. Säännös edellyttää, 
että toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Lailla 
tulisi säätää yleisesti siitä, millaisista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan periä tai 
millaiset suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. Samoin lailla olisi säädettävä maksujen suuruuden 
määräämisessä noudatettavista periaatteista, kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perus-
teiden noudattamisesta. Säännös koskisi kaikkia valtion virastoja ja laitoksia, valtion liikelaitokset mu-
kaan lukien. Valtion suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä perusteista sääde-
tään nykyisin valtion maksuperustelaissa (150/1992). Laki on luonteeltaan yleislaki, jonka ohella mak-
suista säädetään muun muassa valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) ja erillisissä liike-
laitoskohtaisissa laeissa." 
 
Perustuslain 81 § vastaa sisällöltään aiempaa hallitusmuodon 62 §:ää. Valtion maksullista toimintaa 
sääntelee perustuslain lisäksi valtion maksuperustelaki ja maksuja koskeva muu lainsäädäntö (eri-
tyismaksulainsäädäntö) sekä ministeriöiden hallinnonalakohtaiset maksuasetukset. Tämän lisäksi 
maksullista toimintaa ohjaavat käytännössä mm. talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtio-
varainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet. 
 
Myös Euroopan yhteisön lainsäädäntö sisältää suoritteiden maksullisuutta koskevia säädöksiä. 
 
1.2.  Maksullista toimintaa koskevat selvitykset, kannanotot ja suositukset 

Tätä selvitystä tehtäessä on otettu soveltuvin osin huomioon valtiovarainministeriön työryhmämuistio 
8/2001 ”Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta 
hallinnonalalla”. Lisäksi on ollut käytettävissä sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön selvitykset maksupolitiikastaan. 
 
Työryhmä teki työtään varten syksyllä 2002 hallinnonalansa virastoille ja laitoksille kyselyn niiden 
maksullisesta toiminnasta. 
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1.3.  Valtion maksuperustelaki (150/1992) 

Nykyinen valtion maksuperustelaki (150/1992) (liite 1) tuli voimaan 1.3.1992. Maksuperustelakia kos-
kevan hallituksen esityksen (HE 176/1991) mukaan lakiehdotuksen tavoitteena oli uudistaa valtion 
maksullisen toiminnan lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen peri-
aatteiden ja menettelytapojen käyttöönoton valtion maksullisessa toiminnassa. Tavoitteena oli myös, 
että säädettävä yleislaki soveltuisi mahdollisimman monille viranomaisille. Hallituksen esityksen mu-
kaan lain ja sen nojalla annettavien säädösten ja määräysten perusteella viranomaiset voisivat periä 
maksuja suoritteistaan, joiksi laissa määritellään viranomaisen virkatoimet, valtion tuottamat tavarat ja 
palvelut sekä muu toiminta. Esityksen mukaan valtion koko suoritetuotanto selvitettäisiin, ja päätös 
maksujen perimisestä tai perimättä jättämisestä tehtäisiin yleisillä ja yhtenäisillä perusteilla. 
 
Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan uudistuksella pyrittiin: 
 
- Määrittelemään hallitusmuodon 62 §:n edellyttämät maksullisuuden yleiset perusteet; 
 
- Selkeyttämään maksullisen toiminnan toimivaltaa, 
 - keventämällä ylempien valtion hallinnon elinten tehtävämäärää, 
 - lisäämällä ministeriöiden merkitystä hallinnonalansa ohjaajana ja 
 - vahvistamalla viranomaisten asemaa sen toiminnasta päätettäessä; 
 
- Ottamaan käyttöön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa siten, että talou-

dellinen tulosvastuu otetaan käyttöön varsinkin liiketoiminnan luonteisessa maksullisessa toi-
minnassa; sekä 

 
- Selkeyttämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. 
 
Keinoina edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin yleisiä koko valtiota koskevia sään-
nöksiä valtion suoritteiden maksullisuudesta, erilaisesta hinnoittelusta erilaisten suoritteiden osalta, 
hallinnon keventämistä viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta lisättäessä sekä vanhentuneen lainsää-
dännön kehittämistä. 
 
Maksuperustelain 1 §:ssä säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista 
perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista. Maksupe-
rustelaki on yleislaki, jota sovelletaan valtion viranomaisten maksulliseen suoritetuotantoon, jos viran-
omaisen suoritteiden maksullisuudesta ei ole lailla tai sen nojalla annetulla asetuksella toisin säädetty. 
 
Maksuperustelaki ei koske valtion liikelaitoksia, joiden maksullinen toiminta perustuu valtion liikelai-
toslakiin tai laitoskohtaisiin lakeihin. Laki ei myöskään koske valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin 
säädetä. 
 
Maksuperustelaissa maksullisuus on pääsääntö ja sen 4 §:n mukaan maksu tulee periä 
 
1) tavaroista, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 
2) palveluista, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 
3) päätöksistä, jotka on tehty hakemuksesta; 
4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikaisesta luovuttamisesta; sekä 
5) muusta toiminnasta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. 
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Jos suoritteen maksuttomuudelle on  perusteltu syy, maksu voidaan jättää perimättä. Suoritteen tulee 
olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrat-
tavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toi-
mintaan. 
 
Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu, miten asiakkaan aloitteesta tapahtuva suoritetuotanto 
suhteutuu maksuperustelain suoritemäärittelyihin. Kysymys on maksuperustelain soveltamisalaan 
kuuluvasta suoritetuotannosta. 
 
 

VALTION VIRANOMAISEN SUORITTEET 
MAKSUTTOMAT SUORITTEET  MAKSULLISET SUORITTEET  

 
Lähtökohtaisesti maksulliset, mutta 

perustellusta syystä maksuttomat (4.1 §) 

 
Markkinasuoritteet 

 
Kollektiivisuoritteet (5 § 1-kohta) 

 
Julkisoikeudelliset 

suoritteet 
(3 § 2-kohta ja 

6 §)  
Monopoli-
suoritteet 
(7.2 §) 

 
Liiketaloudellisesti 

hinnoitellut 
suoritteet  

(7.1 §) 
 

Toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen 
(5 § 2-kohta) 

   

 
Vähäisiä kustannuksia aiheuttavat neuvot, ohjeet, 

opastus ja tiedottaminen (5 § 3-kohta) 

   

 
 
Vaikka maksuperustelain soveltamisala sinänsä on yleinen, ei valtion kaikkia suoritteita ole katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi säätää maksullisiksi. Maksuperustelain 5 §:ssä on määritelty ne suoritteet, 
jotka ovat maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityisiä syitä: 
 
1. Kollektiivisuoritteet eli suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yk-
sittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Useimmiten tällä on katsottu 
tarkoitettavan valtion yleistä hallintoa ja järjestyksen ylläpitoa. 
 
2. Suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen. 
 
3. Viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustan-
nuksia. 
 
Valtion virastojen ja laitosten maksulliset suoritteet on maksuperustelaissa jaettu julkisoikeudellisiin 
suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. 
 
Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja joiden 
tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (3.2 §). Tällaisessa valtion yksinoikeudeksi 
säädetyssä suoritetuotannossa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä; toimiakseen laillisesti kan-
salaisen on hankittava jokin valtion viranomaisen tuottama suorite (ns. kysyntäpakko). Julkisoikeudel-
lisia suoritteita ovat esimerkiksi ajokortti, passi ja lainhuuto. 
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Omakustannusarvo 
Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuotta-
misesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa 
(6.1 §). Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 §:n 1 momentin mukaan suoritteen oma-
kustannusarvoon luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suorit-
teen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista. Mikäli suorit-
teen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat 
edellä mainitut kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. 
 
Kiinteä maksu 
Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista julkisoikeudellisista suoritteista voidaan 
määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat 
kustannukset poikkeavat toisistaan (6.2 §). Tällaista kiinteää maksua määrättäessä on otettava 
huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. 
 
Omakustannusarvosta poikkeaminen 
Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää 
kokonaan perimättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoi-
mintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua 
syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan myös tietyltä ryhmältä määrätä perittäväksi omakustan-
nusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Samoin erityisestä syystä saadaan maksu, 
joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, määrätä omakustan-
nusarvoa korkeammaksi (6.3 §). 
 
Viranomaisten välinen suoritetuotanto 
Silloin, kun julkisoikeudellises ta suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava 
maksu myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä (6.4 §). Tällä 
säännöksellä pyritään selventämään viranomaisten työnjakoa, saamaan esille piilokustannukset 
ja kohdistamaan ne aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikealle viranomaiselle sekä näin saa-
maan mm. nettobudjetointi toimimaan oikein. 
 
Kustannustehokkuus  
Tuloksellisuuden parantamiseksi omakustannusarvoon perustuvassa hinnoittelutilanteessa 
maksuperustelakiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan suoritetta tuottavan viranomaisen 
asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin mitä 
suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää (6.5 §). 

 
Muita kuin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita on kutsuttu markkinasuoritteiksi tai liiketaloudelli-
sesti hinnoitelluiksi suoritteiksi. Ne on lähtökohtaisesti hinnoiteltava liiketaloudellisin perustein (7.1 §). 
 
Markkinasuoritteiden, hinnoittelussa maksuperustelaki tuntee kuitenkin kaksi eri hinnoitteluperiaatetta: 
varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun (7.1 §) ja ns. monopolisuoritteiden hinnoittelun (7.2 §; 
961/1998). 
 
Monopolisuoritteet 
Monopolisuoritteet ovat sellaisia muita suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen 
yksinoikeus (kysyntä ei kuitenkaan perustu lakiin tai asetukseen kuten julkisoikeudellisten suoritteiden 
kohdalla). Monopolisuoritteesta perittävä maksu saadaan määrätä myös niin, että se varsinaisen lii-
ketaloudellisen hinnoittelun sijasta vastaa suoritteen omakustannusarvoa. 
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Muut markkinasuoritteet 
Muut markkinasuoritteet kuin monopolisuoritteet hinnoitellaan aina liiketaloudellisin perustein. 

 
Kannattavuusvaatimus  
Maksuperustelaki edellyttää markkinasuoritteiden tuotannolta kokonaiskannattavuutta. Kannat-
tavuutta ei edellytetä yksittäisten suoritteiden tai suoriteryhmien osalta vaan koko toiminnalta, 
yksiköltä tai virastolta. Hinnoista voidaan näin ollen neuvotella. Virasto voi antaa liiketaloudellisia 
alennuksia ja hinnoitella muutenkin kysynnän ja kilpailutilanteen mukaan. Kannattavuuden ei 
välttämättä tarvitse toteutua vuositasolla. Kannattavuusvaatimus tarkoittaa sitä, että toiminnan 
tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin si-
joitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. 
 
Hintatuki 
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien markkinasuoritteiden hintoja voidaan alentaa valtion talousar-
vioon otettavalla erityisellä hintatukimäärärahalla (7.1 §). Hintatukea ei käsitteellisesti tule se-
koittaa siihen, että tietyistä julkisoikeudellisista suoritteista voidaan periä omakustannusarvoa 
alempi maksu. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan hintatuki kohdistetaan maksullisen 
toiminnan tulojen ja näitä vastaavien erillismenojen erotukseen. Eduskunnan myöntämällä hin-
tatuella katetaan hinnan alennuksesta muutoin aiheutuva alijäämäisyys erillismenojen osalta. 
 
Kilpailulainsäädäntö 
Markkinasuoritteiden hinnoittelussa on kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 §:n nojalla otettava 
huomioon myös asianomaisen lain säännökset. Kilpailunrajoituslain 2 luvussa on lueteltu sel-
keästi kielletyt (4-7 §) ja vahingollisia vaikutuksia omaavat (9 §) kilpailunrajoitukset. Myös mak-
superustelaki sisältää selventävän viittaussäännöksen kilpailunrajoituslakiin monopolisuorittei-
den hinnoittelun osalta (7.3 §). Säännöksen mukaan viranomaisen on otettava suoritteiden hin-
noittelussa huomioon kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat 
säännökset, jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa. 

 
Päätöstoimivalta hallinnonalan maksuista kuuluu maksuperustelain mukaan pääsääntöisesti asian-
omaisille ministeriöille ja suoritetta tuottaville viranomaisille. 
 
Asianomainen ministeriö päättää, mitkä hallinnonalan suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja 
mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä 
suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (8.2 §). Ministeriö päättää myös 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuista kiinteistä maksuista sekä mistä suoritteesta ja suoriteryhmästä, millä perusteella ja miten 
maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen (8.3 §). 
 
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä 
päätöksestä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin 
perustein, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samoin em. tilanteissa kiinteistä maksuista ja oma-
kustannusarvosta poikkeavasta hinnoittelusta säädetään asetuksella (8.1 §). Muissa em. maksuja 
koskevissa asioissa toimivalta on ao. ministeriöllä. 
 
Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon 
päätettäväksi, maksun suuruus määräytyy sen mukaisesti kuin kysymyksessä olisi ministeriön päätös 
(8.4 §). 
 
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa 
asioissa on ao. viranomaisella (9 §). Viranomaisella on mm. oikeus päättää markkinasuoritteiden hin-
noittelusta. 
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1.4.  Erityismaksulainsäädäntö 

Valtion maksuperustelakia säädettäessä tavoitteena oli säätää maksuja koskeva yleislaki, joka olisi 
soveltunut mahdollisimman monille viranomaisille. Suoritehinnoittelu perustuu kuitenkin useissa ta-
pauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin, joiden hinnoitteluperiaatteet poikkeavat 
maksuperustelain periaatteista. 
 
Syyt erityismaksulainsäädännön olemassa ololle ovat varsin moninaisia. Useimmiten taustalla ovat 
voimakkaat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden toteuttamista maksuperustelain puitteissa ei ole kat-
sottu mahdolliseksi tai perustelluksi. Näissä tapauksissa on useimmiten olemassa myös ao. suorittei-
den ”tuottamisperiaatteita” koskevaa erillistä lainsäädäntöä.  
 
Lainsäädäntöä, joka velvoittaa viranomaisen tietyn suoritteen luovuttamiseen esim. toiselle viranomai-
selle ilman kustannusten korvausta, ei pidetä erityismaksulainsäädäntönä. 
 
1.5.  Viranomaisten väliset suoritteet sekä yhteistoiminta ja virka-apu 

Julkisoikeudellisia suoritteita koskevan maksuperustelain 6 §:n 4 momentin mukaan silloin, kun suo-
ritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, jollei 
muuhun menettelyyn ole erityistä syytä. 
 
Markkinasuoritteiden osalta maksuperustelaissa ei ole vastaavaa maksun perimiseen pääsääntöisesti 
velvoittavaa säännöstä, mutta maksuperustelain yleiset tavoitteet sekä kilpailulainsäädäntö edellyttä-
vät, että maksu peritään myös toiselle viranomaiselle toimitettavista markkinasuoritteista. Maksun pe-
rimisestä luopuminen ei ilman nimenomaista säännöstä olisi tällöin mahdollista edes erityisestä 
syystä. 
 
Seuraavassa kuviossa tarkastellaan, mitä maksujen perimiseen oikeuttava säännöstö merkitsee vi-
ranomaisten välisessä suoritetuotannossa. Tekstissä myöhemmin käytettävät numerot (1, 2, 3a, 3b ja 
4) viittaavat kuvion jaotteluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 KYLLÄ 
Voiko suoritteen 
hankkia valtion 
ulkopuoliselta 
(= onko suoritteella 
ulkopuoliset  
markkinat)? 
 EI 
 
 
 
 

Kuvio: Maksuperustelain soveltaminen viranomaisten välisessä suoritetuotannossa. 
 
 

 
1 

Maksuperustelain mukainen 
liiketaloudellisesti 
hinnoiteltava suorite 
 

 
2 

Maksuperustelain mukainen 
liiketaloudellisesti 
hinnoiteltava suorite 
 

 
3 

Maksuperustelain mukainen 
a) julkisoikeudellinen suorite 

tai 
b) monopolis uorite 
 

 
4 

Maksuperustelakia ei sovelleta 
- suoritteet luonteeltaan 
julkisoikeudellista 
viranomaistoimintaa (esim. 
virka-apu) 
 

 

Tuotetaanko suoritetta valtion ulkopuoliselle taholle? 
 KYLLÄ  EI 
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Julkisoikeudelliset suoritteet (3a) 
 
Maksuperustelain soveltamisen lähtökohtana suoritteiden maksullisuudessa on valtion viranomaisen 
ja ulkopuolisen tahon välinen suhde. Tämän vuoksi maksuperustelain julkisoikeudellisten suoritteiden 
hinnoittelua koskevaa 6 §:n 4 momenttia on perusteltua tulkita siten, että maksujen periminen toiselta 
valtion viranomaiselta on maksuperustelain nojalla mahdollista vain silloin, kun kyseistä julkisoikeudel-
lista suoritetta tuotetaan myös valtion ulkopuoliselle taholle maksullisena. Tällöin toiselta viranomai-
selta peritään vastaava maksu kuin ulkopuoliseltakin. Maksu voidaan maksuperustelain mukaan jättää 
perimättä vain erityisestä syystä. 
 
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet (1 ja 2) 
 
Viranomaiselta tulee periä maksu myös silloin, kun suoritteella on olemassa ulkopuoliset markkinat (1 
ja 2). Maksun perimistä edellyttää tällöin mm. kilpailulainsäädäntö ja hankintaneutraliteetti. Koska 
vastaavia suoritteita voi hankkia vapailta markkinoilta, toiselta viranomaiselta perittävän maksun suu-
ruuden tulee määräytyä liiketaloudellisin perustein myös silloin, kun suoritetta käytännössä tuotetaan 
vain toisille valtion viranomaisille (2). Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toisille viranomai-
sille tuotettavia liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat mm. virastojen ja laitosten tutkimus- ja 
asiantuntijapalvelut.  
 
Monopolisuoritteet (3b) 
 
Silloin, kun monopolisuoritteita tarjotaan valtion ulkopuoliselle, vastaava maksu tulee lähtökohtaisesti 
periä myös toiselta viranomaiselta. Koska monopolisuoritteet eivät luonteensa vuoksi voi kuitenkaan 
käytännössä aiheuttaa kilpailuhäiriöitä, voidaan maksu jättää toiselta viranomaiselta julkisoikeudellis-
ten suoritteiden tapaan erityisestä syystä perimättä. 
 
Pelkästään toiselle viranomaiselle tuotettavat suoritteet (4) 
 
Monet viranomaisten välisistä suoritteista ovat sellaisia, että niitä ei tuoteta kuin toisille valtion viran-
omaisille eikä niillä ole tai voida edes luoda ulkopuolisia markkinoita. Tällainen suorite on esimerkiksi 
lakisääteinen virka-apu. Näihin puhtaasti viranomaisten välisiin viranomaissuoritteisiin ei voida sovel-
taa maksuperustelakia. Suoritteiden tuottamisen rahoitus, kuten yleensäkin viranomaisen toiminnan 
rahoitus, tulee ottaa huomioon jo asianomaisen suoritteen tuotantoa koskevien perusteiden valmiste-
lun yhteydessä tai päätettäessä muutoin uuden tehtävän osoittamisesta viranomaiselle. Koska suorit-
teet ovat luonteeltaan viranomaistoimintaa ja koska niiden tuottaminen on näin ollen yleensä viran-
omaisen lakisääteinen tehtävä 1, tulee tehtävän rahoittaminen hoitaa ensisijaisesti budjetoimalla tarvit-
tavat määrärahat tehtävän hoitajalle. Toiselle viranomaiselle jonkin tehtävän suorittamisesta aiheutu-
vien menojen korvaamiseksi jakamattomaan määrärahaan voidaan antaa käyttöoikeus. Se, että varat 

                                                 
1 Tehtävän hoitaminen voi kuulua viranomaisella paitsi lainsäädännön niin myös lainsäädännön nojalla tehdyn sopimuksen 
perusteella. Esimerkiksi valtiovarainministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat Euroopan yhteisön yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin nojalla sopineet eräiden maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien tehtävien siirrosta tullilaitokselle (VM 73/18/2000 ja VM 50/18/2000). 
Lainkohdan mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin asian tai asiaryhmän osalta päätöksellään siirtää 
toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä määräämälleen hallinnonalansa viranomaiselle sekä muun hallinnonalan viranomaiselle 
edellyttäen, että tehtävien siirrosta, laajuudesta ja siihen liittyvistä menettelyistä sovitaan erikseen maa- ja 
metsätalousministeriön ja asianomaisen ministeriön välillä. 

Vuoden 2004 talousarvioesityksessä on maa- ja metsätalousministeriön lukuperusteluissa (30.01) todettu, että tullilaitos ei 
ole perinyt eikä vuonna 2004 peri em. tehtävien hoidosta maksuja maa- ja metsätalousministeriöltä. VM:n työryhmän 
näkemyksen mukaan tämä ei olisi maksuperustelain nojalla mahdollistakaan, koska kyse on pelkästään toiselle 
viranomaiselle tuotettavista suoritteista, joihin ei tule soveltaa maksuperustelakia. 
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on budjetoitu toiselle viranomaiselle kuin sille, jolle tehtävän hoitaminen kuuluu, ei muuta toimintaa 
maksuperustelaissa tarkoitetuksi maksulliseksi suoritteeksi. 
 
Lainsäädännössä on eräissä tapauksissa säädetty joko viranomaisen oikeudesta saada toisen viran-
omaisen tuottama suorite tai vastaavasti viranomaisen velvollisuudesta luovuttaa tuottamansa suorite 
toiselle viranomaiselle. Nämä tilanteet jakautuvat kahteen ryhmään sen mukaan, onko laissa erikseen 
säädetty myös suoritteesta perittävän maksun määräytymisestä. Itse suorite voi kuulua mihin tahansa 
edellä esitetyn kuvion ryhmistä 1-4. Kyse on usein oikeudesta saada tai velvollisuudesta luovuttaa 
tietoja. 
 
Erityisistä syistä tehtävä rahoitus voidaan hoitaa viranomaisten välisenä laskutuksena. Jos edellä 
mainituista periaatteista on tarkoituksenmukaista poiketa, tulee tästä säätää lailla tai asetuksella. 
 
Maksuja perivät yksiköt 
 
Maksuperustelaissa tarkoitettu normaalin hallinnollisen organisaation mukainen viranomaisen käsite 
poikkeaa budjettitalouden tiliorganisaatiosta, jossa valtion maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitavat tiliviras-
tot. Koska tilivirasto on taloushallinnon perusyksikkö, joka laatii oman tilinpäätöksensä, on maksupe-
rustelain viranomaiskäsitteellä perusteltua tarkoittaa toista tilivirastoa. Vaikka tilivirastoon kuuluisi 
useampia viranomaisia ja/tai virastoja, suoritemaksuja on näin ollen tarkoituksenmukaista periä 
ainoastaan tilivirastojen välillä. Tiliviraston sisällä tapahtuva palvelujen osto ja myynti tulee hoitaa si-
säisenä laskutuksena, josta ei tule kirjanpitokirjauksia tiliviraston ulkoiseen kirjanpitoon (talousarvio- ja 
liikekirjanpito). 
 
1.6.  Yhteisrahoitteinen toiminta 

Valtionvarainministeriön yhteisrahoitustyöryhmä on määritellyt yhteisrahoitteisen toiminnan käsitteen 
sekä käsitellyt sen luonnetta ja tunnusmerkkejä suhteessa lahjoituksiin, arvonlisäverotusta koskeviin 
käytäntöihin sekä kilpailu- ja muuhun lainsäädäntöön. Työryhmä on tarkoittanut yhteisrahoitteisella 
toiminnalla tiliviraston kaikkea sellaista vapaaehtoista toimintaa, jota samanaikaisesti rahoitetaan sekä 
tilivirastolle osoitetulla että tiliviraston ulkopuolisella rahoituksella. Maksullinen toiminta ei kuitenkaan 
koskaan ole yhteisrahoitteista toimintaa. Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksella tarkoitetaan vas-
taavasti tiliviraston omaa sekä kaikkea tiliviraston muualta kuin sille talousarvion tilijaottelussa osoite-
tuista määrärahoista ja maksullisen toiminnan tuloistaan saamaa rahoitusta, jota vastaan tilivirasto si-
toutuu sopimusperusteisesti tekemään jotakin, jota nimenomaisesti ei ole säädetty tiliviraston lakisää-
teiseksi ja pakolliseksi tehtäväksi. 
 
 
2. YLEISTÄ MAKSUPOLITIIKASTA 

Ministeriön tehtävänä on päättää hallinnonalansa virastojen ja laitosten harjoittaman maksullisen suo-
ritetuotannon laajuudesta, sovellettavista hinnoitteluperiaatteista sekä julkisoikeudellisten suoritteiden 
hinnoista. 
 
2.1.  Lähtökohdista 

Mitä on maksupolitiikka? 
 
Maksupolitiikalla tarkoitetaan valtion maksuperustelain maksullistamis - ja hinnoitteluperiaatteiden sekä 
erityismaksulainsäädännön soveltamista virastojen ja laitosten suoritetuotannossa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista 
maksullisen toiminnan hinnoittelussa. 
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Virastoja ja laitoksia tai tehtäviä koskevat ministeriön maksuasetukset perustelumuistioineen ilmentä-
vät hallinnonalan suoritetuotantoon sovellettavaa maksupolitiikkaa. 
 
Valtion maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi valtiovarainministeriö voi antaa ohjeita suo-
ritteiden maksullistamiseen ja hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista samoin kuin muistakin 
valtion maksuperustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista (MpL 12a §). 
 
Maksujen vahvistamista koskevasta asetusehdotuksesta on pyydettävä valtiovarainministeriön lau-
sunto tai asia on käsiteltävä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Kun esityksessä on kysymys 
vuositasolla vähintään 1 000 000 euron määräisestä maksutulosta tai valtiovarainministeriö ei ole lau-
sunnossaan puoltanut maksujen vahvistamista ehdotetulla tavalla, asia tulee saattaa ennen päätök-
sen tekemistä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi (Valtioneuvoston määräys asioi-
den käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 3.1.2002, TM 0201, kohta 2.2.8). Maksutu-
loissa otetaan huomioon kaikki kyseiseen asetukseen perustuvat maksutulot; myös liiketaloudellisesti 
hinnoiteltavan toiminnan tulot. 
 
Maksullinen toiminta ja tulosohjaus 
 
Ministeriön tulosohjaus koskee myös virastojen ja laitosten harjoittamaa maksullista toimintaa eli sen 
suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Maksullinen toiminta ja sitä koskevat tavoitteet on otettava 
huomioon talousarvioesityksen laadinnassa, virastojen ja laitosten tulossopimuksissa ja virastojen ja 
laitosten tilipäätöksissä sekä hallinnonalan toimintakertomuksissa. Tätä koskevia määräyksiä ja oh-
jeita sisältyy: 
 
- Talousarvion laadinnan osalta talousarvio laadintamääräysten (10.4.2002; TM 0206) maksullista 

toimintaa koskeviin erityismääräyksiin (luku 3.3.); 
 
- Tavoitteiden asettamisen osalta talousarvioasetuksen 11 ja 13 §:ään; 
 
- Laskentatoimen järjestämisen osalta talousarviolain 15 §:n 2 mom. ja 16 §:ään sekä talousarvio-

asetuksen 55 §:ään; 
 
- Taloudellisten vaikutusten esittämisen osalta valtioneuvoston määräykseen asioiden käsittelystä 

valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa (3.1.2002; TM 0201); sekä 
 
- Kannattavuustavoitteiden seurannan raportoinnin osalta talousarvioasetuksen 65 §:n 2 mom. 

sekä Valtiokonttorin kustannusvastaavuuslaskelman laatimista koskevaan määräykseen 
(21.10.2003; 278/03/v447/531/2003). Tiliviraston maksullista toimintaa koskevaa raportointia on 
lisäksi ohjeistettu Valtiokonttorin ohjeessa ”Tilinpäätösohje vuodelle 2002, tilivirastoille ja talous-
arvion ulkopuolisille rahastoille” (1999). Hallinnonalan toimintakertomukseen sisällytettävää 
maksullisen toiminnan raportointia on ohjeistanut valtiovarainministeriö (15.2.2001; TM 0102). 

 
Edellä todetun mukaisesti virastojen ja laitosten suoritetuotantoon sovellettava maksupolitiikka ja sitä 
heijastavat yksittäisten virastojen ja laitosten maksuasetukset ovat osa ministeriön ohjausta. Maksu-
asetusten toimeenpano ja niiden tarkistamisen tarve konkretisoituu virastojen ja laitosten taloussuun-
nittelussa - ennen kaikkea ao. vuoden talousarvioehdotuksen laadinnassa ja talousarvion toimeenpa-
noon liittyvässä tulossopimuksessa. Talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa tulee arvioitavaksi mm. 
maksullisen toiminnan taloudelliset vaikutukset (esim. tulot, kustannukset, kiinteähintaisten julkisoi-
keudellisten suoritteiden hinnat, hintatuki). 
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Talousarvioehdotuksessa, yleensä lukuperustelun selvitysosassa, osana tulostavoitteita virasto/laitos 
tekee esityksen maksullisen toiminnan tavoitteiksi (vähintään kannattavuustavoite julkisoikeudellisille 
suoritteille, markkinasuoritteille sekä erityislakien mukaisille suoritteille, lisäksi tarvittaessa tavoite suo-
riteryhmittäin). 
 
Talousarvioehdotuksen liitemuistiona on esitettävä kustannusvastaavuuslaskelma sekä tunnusluku-
taulukko. Talousarvioehdotuksen luvun/momentin selvitysosaan sisällytetään kuitenkin em. liitemuis-
tiossa esitettyjä tietoja, 
 
- jos maksullinen toiminta on laajuudeltaan valtiontaloudellisesti merkittävää, 
- tai valtion maksuperustelakiin tai muihin säädöksiin perustuvien julkisoikeudellisten suoritteiden 

maksut määrätään alle omakustannusarvon, 
- tai liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hintojen alentamiseksi käytetään maksuperuste-

lain 7 §:n tarkoittamaa hintatukea. 
 
Ministeriö asettaa esityksen perusteella omat alustavat tavoitteensa viraston/laitoksen maksulliselle 
toiminnalle, jotka sisältyvät eduskunnalle annettavaan hallituksen talousarvioesitykseen. Tämä luo 
mahdollisuuden sekä hallitukselle että eduskunnalle ottaa kantaa tavoitteisiin. 
 
Tulossopimuksessa tarkistetaan talousarvioesityksessä mainitut maksullisen toiminnan kannatta-
vuustavoitteet.  
 
Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja niistä raportoidaan osana tulostavoitteet seurantaa sekä tilivi-
raston tilinpäätöksen osana olevassa toimintakertomuksessa. Talousarvioasetuksen 65 §:n mukaan 
toimintakertomuksessa tulee olla kuvaus maksullisen toiminnan sekä muun tilinpäätösvelvollisen yksi-
kön hankkimilla varoilla rahoitettavan toiminnan kannattavuudesta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. 
 
Kunkin ministeriön on ilmoitettava vuosittain valtionvarainministeriölle valtion tilinpäätöskertomuksessa 
esitettäväksi toimialaansa koskevia tietoja. Talousarvioasetuksen 66j §:n mukaan ministeriön toimialan 
tuloksellisuuden kuvauksessa on toiminnallista tuloksellisuutta koskevina tärkeimpinä tietoina annet-
tava tiedot mm. maksullisen toiminnan kehityksestä suhteessa maksupoliittisiin toimintalinjoihin. 
 
Ministeriön tulee jatkossa antaa hallinnonalan tilivirastojen ja valtion budjetin ulkopuolisten rahastojen 
tilinpäätöksistä vuosittain tilinpäätöskannanotto, joka sisältää lausunnon mm. tulostavoitteiden toteu-
tumisesta ja siten myös kannanoton viraston/laitoksen maksulliseen toimintaan. Menettelyä toteute-
taan ensimmäistä kertaa vuoden 2005 tilinpäätökseen. 
 
 
3. MAKSULLINEN TOIMINTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA 

3.1.  Säädösperusta 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on maksujen perusteista tai maksuista säädetty sekä 
maksuperustelain että erityislakien perusteella annetuilla ministeriön asetuksilla ja erityismaksulaeilla. 
Liitteenä 2 on luettelo hallinnonalan maksuja koskevista säädöksistä. 
 
Keskeisiä syitä erityismaksulainsäädännön tarpeelle hallinnonalan toiminnan maksullisuuden määrit-
telyssä ovat Euroopan yhteisöjen lainsäädännöstä johtuva tarve säädellä maksullisuutta maksupe-
rustelaista poikkeavalla tavalla ja tarve määritellä yhtenäinen hinnoittelu suoritteille, joita tuottavat val-
tion lisäksi myös kunnat. 
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3.2.  Taloudellinen kuvaus 

Seuraavassa on tarkasteltu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksullista toimintaa Valtio-
konttorin kokoaman vuoden 2001 valtion tilinpäätöksen perusteella. Markat on muunnettu euroiksi 
muuntokertoimella. 
 
Työryhmä asetettiin vuonna 2002, jolloin käytettävissä oli vuoden 2001 tilinpäätöstiedot. Työryhmä 
vertasi muutoksia vuoden 2002 tilinpäätöstietoihin. Koska muutokset ovat vähäisiä eivätkä vaikuta 
kannanottoihin, tarkastelussa käytetään vuoden 2001 tilinpäätöstietoja. 
 
Vuonna 2001 valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1 190 miljoonaa euroa, josta maa- 
ja metsätalousministeriön hallinnonalan osuus oli 75,9 miljoonaa euroa eli 6,4 %. 
 
Valtion maksullisen toiminnan tuotoista noin 24 % perustui erityislakeihin ja 76 % maksuperustelakiin 
(julkisoikeudelliset suoritteet 19 prosenttiyksikköä ja markkinasuoritteet 57 prosenttiyksikköä). Maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalla painotus on toinen, yli puolet tuotoista perustuu erityislakeihin 
ja maksuperustelain perusteella määräytyvissä tuotoissa markkinasuoritteiden osuus on vähäisempi. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksullinen toiminta vuoden 2001 tilinpäätöksen mu-
kaan: 
 

 Tuotot 
milj. euroa 

 
% 

Kustannus -
vastaavuus, % 

    
1. Erityislakien mukaiset suoritteet 39,9 53 99 

- kiinteistötoimitusmaksut  35,1   
- muut 4,8   

    
2. Maksuperustelain mukaiset suoritteet 36,0 47  

- julkisoikeudelliset suoritteet 13,1 17 90 
- markkinasuoritteet  22,8 30 77 

Yhteensä 75,9 100  
 
Kaikissa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa on maksullisia suorit-
teita. Suurin osa (75 % eli 56,964 milj. euroa) vuonna 2001 kertyneistä maksullisen toiminnan tuloista 
perustui valvonta- ja palveluvirastojen toimintaan. Maanmittauslaitoksen tuottamien suoritteiden tuotot 
kattoivat 61 % kaikista hallinnonalan tuotoista. Tutkimuslaitosten osuus oli 16 % eli 12,362 milj. euroa 
ja hallinnollisten virastojen osuus 5 % eli 3,636 milj. euroa. Lisäksi valtion budjettitalouteen tuottoja tuli 
Siemenperunakeskuksen toiminnasta (osuus 4 %, 2, 893 milj. euroa), joka yhtiöitettiin vuonna 2002. 
Lisäksi hallinnonalalla liikelaitoksena toimii Metsähallitus, joka ei tulouta valtion budjettitalouteen mak-
sullisen toiminnan tuloja yhteiskunnallisten tehtävienkään osalta. 
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan tuotot vuonna 2001: 
 

Virasto/laitos  Toiminnan tuotot, 1 000 euroa 
 Maksuperustelaki   
 Julkisoikeudel-

liset suoritteet 
Markkina-
suoritteet 

Erityislakien 
tuotot 

Yhteensä 

     
Ministeriö (MMM)  678 30 2 710 
MMM:n tietopalvelukeskus (Tike) 2 572 354 - 2 926 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 33 2 525 - 2 558 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) 3 990 313 1 917 6 219 
Metsäntutkimuslaitos (METLA)  0 4 213 0 4 213 
Riista - ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) - 2 294 - 2 294 
Eläinl ääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA)  513 2 662 - 3 175 
Elintarvikevirasto (EVI) 4 302 14 - 4 315 
Maanmittauslaitos (MML) 1 033 10 321 35 077 46 430 
Geodeettinen laitos (GL) 0 121 - 122 
Siemenperunakeskus (SPK) 0 0 2 893 2 893 
Yhteensä 13 121 22 846 39 888 75 855 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan yli-/alijäämä  
vuonna 2001: 
 

Virasto/laitos  Yli-/alijäämä, 1 000 euroa 
 Maksuperustelaki   
 Julkisoikeudel-

liset suoritteet 
Markkina-
suoritteet 

Erityislakien 
tuotot 

Yhteensä 

     
Ministeriö (MMM)  -583 0 0 -583 
MMM:n tietopalvelukeskus (Tike) 2 -3 - -2 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) -5 -2 642 - -2 646 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) -855 -139 246 -749 
Metsäntutkimuslaitos (METLA)  0 -359 0 -359 
Riista - ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) - -198 - -198 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA)  -74 -1 168 - -1 242 
Elintarvikevirasto (EVI) -26   0 
Maanmittauslaitos (MML) 17 1 234 -82 1 170 
Geodeettinen laitos (GL) 0 -24 -82 1 170 
Siemenperunakeskus (SPK) - - -421 -421 
Yhteensä -1 498 -3 299 -257 -5 053 
- alijäämäiset yhteensä -1 517 -4 533 -503 -6 553 
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan kustannus-
vastaavuus vuonna 2001: 
 

 
 
Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko vuonna 2001, 1 000 euroa: 
 

Liiketaloudelliset suoritteet EELA EVI GL KTTK METLA MML MTT RKTL TIKE 

          

Maksullisen toiminnan tuotot (t€) 2 662 14 121 313 1 121 10 319 2 525 2 354 354 

          
Maksullisen toiminnan erilliskus-
tannukset, t€ 3 299   117 277 883 3 366 2 086 1 595 223 

Käyttöjäämä, t€ -637 14 4 36 238 6 953 439 4 514 132 

- % tuotoista -24 100 3 11 21 67 17 192  

          

Osuus yhteiskustannuksista, t€ 530  28 175 343 5 719 3 138 957 135 

Ylijäämä(+)/Alijäämä(-), t€ -1 168  -24 -139 -104 1 234 -2 700 -198 -3 

- % tuotoista -44 0 -20 -45 -9 12 -107 -8 -1 

          
Kustannusvastaavuus, % 70  83 69 91 114 48 92 99 

          

Hintatuki, t€ 135 - - 95 - - 96 - - 

Hintatuettu yli-/alijäämä -1 033   -45   -2 604   

- % tuotoista -39   -14   -103   

          

Investoinnit, t€       346   

- % tuotoista       13,7   
 
 

    
Virasto/laitos Kustannusvastaavuus, % 
  Maksuperustelaki   
  Julkisoikeudel-

liset suoritteet 
Markkina- 
suoritteet 

Erityislakien 
suoritteet 

Ministeriö 54 .. .. 
MMM:n tietopalvelukeskus 100 99 - 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 88 49 - 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus  82 69 115 
Metsäntutkimuslaitos - 53 - 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos - 92 - 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 98 70 - 
Elintarvikevirasto 99  .. 
Maanmittauslaitos  102 114 100 
Geodeettinen laitos .. 83 - 
Siemenperunakeskus - - 87 
Yhteensä 90 77  
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Edellä esitetyt tiedot perustuvat virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin. Huomattavaa on, että tulot ovat 
suoraan kirjanpidon mukaisia ja luotettavia, mutta maksullisen toiminnan kustannukset ovat suurelta 
osin laskennallisia ja osittain arvionvaraisia (mm. työajanseurannan perusteella kohdennetut henki-
löstökulut). Tilinpäätösten kustannusvastaavuustietojen luotettavuus riippuu siten tiliviraston kustan-
nuslaskennan tilasta. 
 
3.3.  Julkisoikeudelliset suoritteet 

Pääsääntönä on, että julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat kustannukset (erillismenot, osuus 
yhteiskustannuksista ml. pääomakustannukset), eli maksun suuruus vastaa suoritteen omakustan-
nusarvoa. Lain mukaan maksu voidaan kuitenkin perustellusta syystä määrätä omakustannusarvoa 
alempana tai jättää kokonaan perimättä. Maksuasetuksissa päätetään siitä, mistä suoritteista maksu 
määrätään omakustannusarvon mukaan ja mistä sitä alempana tai jätetään perimättä. 
 
Vuoden 2001 tilinpäätöksen mukaan kaikissa valtion tilivirastoissa julkisoikeudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuus oli keskimäärin 87 %. Tilinpäätöstietojen perusteella kuudella maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalan virastolla/laitoksella on julkisoikeudellisia suoritteita. Niistä neljällä tuotot 
eivät kata kustannuksia. Kustannusvastaavuustietojen perusteella suurin suhteellinen alijäämäisyys 
on ministeriö-tilivirastossa. Kustannusvastaavuus vaihteli 54—102 % (keskimäärin 90 %). Maa- ja 
metsätalousministeriön maksuasetusten toimeenpanon johdosta valtion budjettivaroin käytännössä 
rahoitettiin julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja yhteensä 1,517 milj. eurolla. 
 
3.4.  Markkinasuoritteet 

Markkinasuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein eli toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähin-
tään toiminnan kustannukset sekä toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettu 
tuottovaatimus. Virasto/laitos hinnoittelee markkinasuoritteet. Tavoitteena on markkinasuoritetuotan-
non kokonaiskannattavuus (mm. alennuksia voidaan myöntää). Valtion talousarviossa voidaan osoit-
taa määräraha liiketaloudellisesti hinnoiteltavien markkinasuoritteiden hintojen alentamiseksi. 
 
Maksuperustelain 1.3.1999 voimaan tulleen muutoksen perusteella sellaiset markkinasuoritteet, joiden 
tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus, voidaan kuitenkin hinnoitella myös oma-
kustannusarvon mukaises ti. 
 
Vuoden 2001 tilinpäätöksen mukaan kaikissa valtion tilivirastoissa markkinasuoritteiden kustannus-
vastaavuus oli keskimäärin 95 %. Tilinpäätöstietojen perusteella kahdeksalla maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalan virastoilla/laitoksilla on markkinasuoritteita. Vain Maanmittauslaitoksella tuotot 
ovat ylittäneet kustannukset, muilla kustannusvastaavuus on 49—99 %. Maa- ja metsätalousministe-
riön hallinnonalan virastojen/laitosten kustannusvastaavuus oli keskimäärin 77 % eli alhaisempi kuin 
valtiolla keskimäärin. 
 
Vuonna 2001 maa- ja metsätalousministeriön maksuasetusten ja virastojen toiminnan perusteella on 
markkinasuoritteita käytännössä rahoitettu valtion budjettivaroin 4,533 milj. euroa. Vastaavasti talous-
arviossa myönnettyä hintatukea on käytetty 0,376 milj. euroa. Markkinasuoritteita on tilinpäätöstietojen 
perusteella näin ollen tuettu valtion varoin ilman eduskunnan ja lainsäädännön valtuutusta yhteensä 
4,157 milj. eurolla. Koska kyse ei ole vain yhtä vuotta koskevasta markkinasuoritteiden alijäämäisyy-
destä, virastojen hinnoittelua ja kustannusten kohdentamista olisi pitänyt muuttaa, luoda erityislain-
säädäntöä tai lopettaa suoritetuotantoa. 
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3.5.  Erityislakeihin perustuvat suoritteet 

Erityislakien perusteella toteutettu suoritteiden hinnoittelu perustuu tarpeeseen poiketa maksuperus-
telain säädöksistä. 
 
Vuoden 2001 tilinpäätöksen mukaan kaikissa valtion tilivirastoissa erityislakien perusteella hinnoitelta-
vissa suoritteissa kustannusvastaavuus oli keskimäärin 38 %. Erityislakeihin perustuvia maksullisia 
suoritteita oli maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Kasvintuotannon tarkastuskeskuksella 
(ylijäämä 0,246 milj. euroa), Maanmittauslaitoksella (-0,082 milj. euroa) ja Siemenperunakeskuksella (-
0,421 milj. euroa). 
 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kustannusvas taavuudet vaihtelivat 87—115 %. Vuoden 
2001 tilinpäätösten perusteella tuettiin erityislakien mukaan hinnoiteltujen suoritteiden hintoja valtion 
varoista yhteensä 0,503 milj. eurolla. 
 
3.6.  Keskeiset havainnot 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ei ole suoritteiden hinnoittelussa sovellettavaa hyväk-
syttyä yhtenäistä maksupolitiikkaa. 
 
Työryhmä on kartoittanut hallinnonalan suoritteiden hinnoitteluperusteet virastoille ja laitoksille osoite-
tulla kyselyllä. Lisäksi on kuultu asiatuntijoina virastojen/laitosten edustajia. Vastausten perusteella on 
käsitelty esiin tulleita eroja suoritteista perittävissä maksuissa ja määrittelyongelmia sekä kustannus-
vastaavuuteen ja budjetointiin liittyviä asioita virastokohtaisesti. Samassa yhteydessä kysyt-
tiin/arvioitiin sitä, miten maksupolitiikka kytkettiin virastojen ja laitosten toiminnan suunnitteluun ja seu-
rantaan. 
 
Esiin tulleita yhteistä sopimista tai toimenpiteitä edellyttäviä asiakokonaisuuksia ovat mm.: 
 
- viranomaisten välisen suoritetuotannon hinnoittelussa on horjuvuutta (lähinnä julkisoikeudelli-

sessa viranomaistoiminnassa), 
 
- valvontasuoritteiden maksullisuus, 
 
- tietojen rekisteröintiin liittyvä maksullisuus (rekistereiden muodostaminen/rekistereistä annetta-

vat tiedot), 
 
- maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannuslaskennan luotettavuus, 
 
- liiketaloudellisille suoritteille asetettavat ylijäämätavoitteet, 
 
- hintatuen käyttö on ongelmallista. 
 
Eräiden nykyisten maksupäätösten ja -asetusten nojalla maksullisina suoritteina tuotettavien maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien osalta ei ole kyse maksuperustelaissa tarkoitetusta 
maksullisesta toiminnasta. Tällaisia viranomaissuoritteita, joita ei tuoteta valtion ulkopuolelle ja joita 
asiakasviranomainen ei voi myöskään hankkia valtion ulkopuolelta, on Valtiokonttorilla useita. Seuraa-
vassa on esimerkkejä näistä Valtiokonttorin maksuasetukseen sisältyvistä suoritteista. 
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Petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito. Petoeläin-
vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2000) mukaan Valtiokonttori 
myöntää ja maksaa henkilö- ja liikennevahingon korvaukset maa- ja metsätalousministeriön 
osoittamista varoista. 
 
Hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito. Korvausten hoitami-
nen perustuu valtioneuvoston asetukseen hirvieläinvahinkojen korvaamisesta (330/2000), jonka 
mukaan korvauksen myöntämisessä, maksamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan, mitä 
hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (319/1982) sääde-
tään. Valtioneuvoston päätöksen 13 §:n (216/1987) mukaan Valtiokonttori päättää korvauksen 
määrän ja suorittaa korvauksen maa- ja metsätalousministeriön tarkoitukseen osoittamien varo-
jen puitteissa sekä sen mahdollisten lisäohjeiden mukaisesti. 

 
Vuoden 2004 talousarvioesitys on laadittu siten, että Valtiokonttori ei peri mm. edellä mainituista suo-
ritteista maksua. 
 
Julkisoikeudellisiin viranomaissuoritteisiin, joita ei tuoteta valtion ulkopuolelle ja joita asiakasviran-
omainen ei voi myöskään hankia valtion ulkopuolelta, ei siis sovelleta valtion maksuperustelakia eikä 
suoritteista peritä maksua. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa lakiin perustuen 
sekä Maatilatalouden kehittämisrahastosta että Maatalouden interventiorahastosta annetun lain mu-
kaiset maksuliike-, kirjanpito- ja eräät muut tehtävät. Tällä hetkellä Tike perii näistä suoritteista mak-
sun vain Maatilatalouden kehittämisrahastolta. Pääsääntönä tällöin tulisi olla suoritteiden maksutto-
muus. 
 
Noudatettavassa maksupolitiikassa ei havaittu merkittäviä poikkeamia. Kun hallinnonalan maksupoli-
tiikan periaatteet on hyväksytty, virastojen ja laitosten (ml. ministeriö) tulee selkiyttää maksujen mää-
räytymisperusteet ja arvioida suoritteiden maksullisuuden tarkistamistarpeet vuoden 2005 talousarvio-
ehdotuksen valmisteluun liittyen. 
 
Työryhmä esittää seuraavassa ehdotuksensa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupo-
litiikan periaatteiksi ja menettelyiksi. 
 
 
4. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN 
MAKSUPOLITIIKAN PERIAAT TEIKSI JA MENETTELYIKSI 

4.1.  Yleistä 

Ehdotus 1. Yleistä  
 
Hallinnonalalla sovelletaan maksulliseen toimintaan pääsääntöisesti maksuperustelakia. 
 
Erityismaksulainsäädäntö on perusteltu vain, jos on erityisiä yhteiskuntapoliittisia perusteita pysyväis-
luonteisesti poiketa maksuperustelainsäädännöstä tai EU-säädökset sitä edellyttävät tai yleisten pe-
rusteiden ja hinnoittelun yhtenäistämiseksi suoritteissa, joita tuotetaan maksullisina myös valtionhal-
linnon ulkopuolella, esim. kuntien tai valtionapuorganisaatioiden toimesta. 
 
Maksupolitiikkaa ei sovelleta sellaisiin erityislainsäädännön perusteella valtiolle perittäviin maksuihin, 
jotka eivät liity suoritetuotantoon (mm. kalastuksenhoitomaksut). 
 



 
 

 

21 

Ministeriön antamien maksuasetusten tulee olla määräaikaisia. Myös erityismaksulainsäädännön pe-
rusteella määräytyvien maksujen tai niiden perusteella annettujen maksuasetusten tarkistustarvetta 
tulee arvioida määräajoin. Maksuasetuksen tulee olla määräaikainen, jotta se pakottaa määräajoin 
ottamaan huomioon kustannuksissa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 
 
Perustelut 
 
Syinä erityismaksulainsäädännön tarpeelle hallinnonalan toiminnan maksullisuuden määrittelyssä on 
mm. se, että Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä on hallinnonalan suoritteiden maksullisuutta kos-
kevia säännöksiä. Ne koskevat mm. eläinlääkärin tarkastuksia ja valvontaa sekä maatalouden inter-
ventiotoimintaa. 
 
Esimerkiksi eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamista koskevassa neuvoston direktiivissä 
on säädetty niistä viranomaissuoritteista, joista jäsenvaltion on perittävä maksut sekä myös maksujen 
vähimmäismäärästä. Maksu saadaan periä kuitenkin omakustannusarvon mukaisesti, mikäli tämä on 
suurempi. Kansalliseen lainsäädäntöön on kirjattu mahdollisuus poiketa maksuperustelaista EY:n lain-
säädännön niin edellyttäessä. Kansalliset maksut määräytyvät tällä hetkellä maksuperustelain mukai-
sina. 
 
Maatalouden interventiotoimintaan liittyvien valvonta- ja tarkastustehtävien maksullisuuden osalta on 
EU:ssa hyvin erilaisia käytäntöjä. Eräiden tukien osalta kulujen periminen on yhteisön oikeuden pe-
rusteella kiellettyä tai kustannuksista vastaa komissio, esim. teollisuusvoin ja naudanliha-alan osalta 
periminen on kiellettyä ja viljan interventiovarastoinnin tekniset kustannukset korvaa komissio. Toi-
saalta on tukia, joiden kulut tulee yhteisön oikeuden perusteella periä, esim. sian- ja karitsanlihan yk-
sityisen varastoinnin sinetöinti- ja käsittelykustannukset. Lisäksi on niitä valvonta- ja tarkastustehtäviä, 
joiden osalta maksujen periminen perustuu kansalliseen harkintavaltaan. Näitä maksuja määrättäessä 
on kuitenkin maksuperustelain lisäksi otettava huomioon yhteisön tuomioistuimen asettama rajaus 
siitä, että maksujen tulee edustaa jäsenvaltion normaalitasoa eivätkä saa olla niin korkeita, että ne 
voisivat saada hakijan luopumaan tuen kohteena olevan toiminnan jatkamisesta. 
 
Kansallisia syitä erityismaksulainsäädännön tarpeelle ovat mm.: 
 

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksujen perusteista torjunta-ainelainsää-
dännön ja lannoitelainsäädännön valvonnan osalta on eräiltä osin säädetty kyseisissä erityis-
laeissa. Erityismaksulainsäädäntö on katsottu tarpeelliseksi mm. torjunta-aineiden varsin korkei-
den rekisteröintikustannusten kohdentamiseksi koko tuotteen markkinoilla olon ajalle. Rekiste-
röintikustannusten periminen kertasuorituksena aiheuttaisi tuotevalikoiman yksipuolistumisen ja 
keskittymisen vain myyntimäärältään suuriin tuotteisiin ja muodostuisi siten kaupan esteeksi ja 
heikentäisi kasvinsuojelun tavoitteita. 
 
Kummankin lain kokonaisuudistus on valmisteilla ja siinä yhteydessä arvioidaan uudelleen myös 
erityismaksusäädösten tarve. 
 
Yksityismetsätaloudessa toimivat metsäkeskukset ovat valtionaputoimintaa harjoittavia yleis-
hyödyllisiä yhteisöjä, joita maksuperustelaki ei suoraan koske, mutta metsäkeskuslain 
(1474/1995) 12 §:n nojalla on niiden suoritteiden maksullisuus säädetty määräytyväksi maksu-
perustelain säännösten mukaan. 
 
Poikkeamana maksuperustelakiin on metsäkeskuslaissa annettu mahdollisuus alentaa liiketa-
loudellisten suoritteiden hintoja, jos se on metsätalouden edistämisen, alueellisten seikkojen tai 
muun erityisen syyn vuoksi tarkoituksenmukaista. 
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Kiinteistötoimituksista (maanmittaus- ja tietoimitukset) perittävistä maksuista säädetään kiinteis-
tötoimitusmaksusta annetussa laissa (558/1995), joka on itsenäinen valtion maksuperustelain 
(yleislain) syrjäyttävä erityislaki. Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun toimituksen on 
suorittanut maanmittauslaitoksen virkamies, ja kunnalle, kun toimituksen on suorittanut kunnan 
palveluksessa oleva virkamies. Myös eräissä muissa kiinteistölainsäädäntöä ja -hallintoa koske-
vissa laeissa on suoritteiden maksuperusteita koskevia säännöksiä. Erityissäännösten tarve 
johtuu, paitsi valtion maksuperustelaista poikkeavien tai sitä täydentävien säännösten tarpeesta, 
lisäksi siitä, että kyseisiä suoritteita tuottavat myös kunnat ja erityislaeilla ja -säännöksillä on 
säädetty yhdenmukaiset maksuperusteet valtion ja kuntien suoritteille. 
 
Kiinteistötoimituksiin ja kiinteistöjärjestelmään liittyviä maksuja koskevat säännökset noudattavat 
pääsääntöisesti maksuperustelakia, mutta sisältävät myös joitakin poikkeavia säännöksiä mak-
sujen määräytymisperusteista ja maksuttomuudesta. Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 
mukaan maksun suuruuden tulee vastata toimituksesta valtiolle tai kunnalle aiheutuvien koko-
naiskustannusten määrää (omakustannusarvo), mutta erityisestä syystä maksu saadaan jättää 
määräämättä tai määrätä omakustannusarvoa alemmaksi sen mukaan kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään (Laki kiinteistötoimitusmaksusta 1434/2001, 3 §). Kiinteistörekisteriä ja 
kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle maksuja, joihin so-
velletaan, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. Kuitenkin kiinteistönmuodostamistehtäviä 
hoitaville sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä pitäville viranomaisille tiedot kiinteistörekisteristä 
annetaan maksutta (Kiinteistörekisterilaki 244/1994, 14 a §). 
 
Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä 
tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, peri-
tään maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. Yleisistä kartoista, ilma-
kuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä 
voidaan aineiston hankinnasta aiheutuneet kustannukset osaksi tai kokonaan jättää huomioi-
matta (Laki maanmittauslaitoksesta 505/1991, 5 §). 
 
Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista suoritteista peritään maksuja 
noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. Perittävän maksun suuruutta määrät-
täessä otetaan kauppahintarekisterin ylläpitokustannuksista huomioon se osuus, joka vastaa 
suoritteen keskimääräistä osuutta kauppahintarekisterin kokonaiskäytöstä. Julkisoikeudellisten 
suoritteiden kohdalla maksujen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon vain puolet ylläpito-
kustannuksista. (Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettu laki 5 §, 1030/1994 ja 300/1996). 

 
Erityislakien perusteella perittävistä maksuista: 
 
Kala- ja riistataloudessa kerättävistä maksuista on säädetty toimialan erityislaeissa. Yrityksiltä ja yksi-
tyisiltä kansalaisilta kerättävien maksujen kertymä mitoitetaan tarvetta vastaavasti. Tuotoilla katetaan 
korvauksista, haittojen vähentämisestä, toimialan edistämisestä ja alan järjestöjen toiminnasta aiheu-
tuvat kulut. Hirvieläinten metsästysmaksuja ja vesioikeudellisia kalatalousmaksuja käytetään hir-
vieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja vesistöön rakentamisen aiheuttamien haittojen 
kompensoinnista aiheutuviin menoihin. Riistanhoito- ja kalastuksenhoitomaksuja käytetään valtion-
apuina ao. tehtäväalueen toimintojen edistämiseen. Tenojoen kalastusluvat ja läänikohtaiset vieheka-
lastusluvat valtio myy vesialueiden omistajien puolesta. Tenojoen kalastuslupatuloista vähennettynä 
lupamyynnistä aiheutuvilla menoilla valtaosa palautetaan yksityisille vesialueiden omistajille ja valtion 
vesiltä kertyvällä osuudella kustannetaan valtion toimesta tehtävää tutkimustoimintaa ja kalastuksen 
valvontaa. Viehekalastusmaksut palautetaan vesialueiden omistajille vähennettynä valtiolle maksun 
kannosta aiheutuneilla menoilla. 
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Toimenpide-ehdotukset 
 
Viraston tai laitoksen suoritteista perittäviä maksuja ja kannattavuutta tulee tarkastella vuosittain, vä-
hintään talousarvioehdotusten valmistelun yhteydessä. Suoritetuotantoa tarkastellaan sekä kokonai-
suutena että jaotellaan maksullisiin ja maksuttomiin suoritteisiin. 
 
4.2.  Viranomaisten välinen suoritetuotanto 

Ehdotus 2. Viranomaisten välinen suoritetuotanto 
 
Viranomaisten välisessä suoritetuotannossa maksuperustelakia sovelletaan seuraavasti: 
 
a) Jos maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita tuotetaan ulkopuolisille, peritään vastaavat maksut 

myös toiselta valtion viranomaiselta, ellei maksusta luopumiseen ole maksuperustelaissa tar-
koitettua erityistä syytä. 

 
b) Markkinasuoritteista peritään toiselta viranomaiselta suoritteen luonteen mukaisesti määräytyvä 

maksu (liiketaloudellinen hinnoittelu tai monopolihinnoittelu). Monopolisuoritteista maksu voidaan 
kuitenkin julkisoikeudellisten suoritteiden tapaan jättää erityisestä syystä perimättä. 

 
c) Jos kyseessä on suorite, jota tuottaa vain valtion viranomainen ja jota viranomainen ei tarjoa ul-

kopuoliselle, kyse on luonteeltaan julkisoikeudellisesta viranomaistoiminnasta, johon ei sovelleta 
maksuperustelakia. 
 
Tehtävän rahoittaminen tulee ensisijaisesti hoitaa budjetoimalla varat sille viranomaiselle, jonka 
tehtäväksi asianomainen toiminta on säädetty. Jakamattomaan määrärahaan voidaan antaa 
käyttöoikeus. Jos suoritteeseen oikeutetun viranomaisen kysynnän määrä ja kysynnästä suori-
tetta tuottavalle viranomaiselle aiheutuvat kustannukset kuitenkin vaihtelevat olennaisesti tai jos 
muut erityiset syyt sitä edellyttävät, voidaan tehtävän rahoitus hoitaa myös viranomaisten väli-
senä laskutuksena. Laskutuksen perusteena tulee olla suoritteen tuottamisesta aiheutuneet eril-
lismenot. 

 
d) Silloin, kun viranomaisella on oikeus toisen viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, jonka 

maksullisuudesta ei ole erikseen säädetty, suoritteen maksullisuus ratkeaa edellä kohdissa a-c 
mainittujen maksuperustelain soveltamisperiaatteiden mukaan. 

 
e) Jos laissa on suoritteen saamisoikeuden lisäksi säädetty myös siitä, miten suoritteen maksulli-

suus viranomaisten välillä määräytyy, noudatetaan laissa säädettyjä perusteita. 
 
Perustelut 
 
Maksuperustelain mukaan: 
 
- Kun julkisoikeudellisesta suorittees ta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu 

myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä (MpL 6 §:n 4 mom). 
 
- Markkinasuoritteiden osalta maksuperustelain yleiset tavoitteet (maksuperustelaki edellyttää 

markkinasuoritteiden osalta kokonaiskannattavuutta) sekä kilpailulainsäädäntö edellyttävät, että 
maksu peritään myös toiselle viranomaiselle toimitettavista markkinasuoritteista. Maksun perimi-
sestä luopuminen ei ilman nimenomaista säännöstä olisi tällöin mahdollista edes erityisestä 
syystä. 
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Viraston toiminta toimialallaan jaetaan lakimääräiseen (pakollinen ja harkinnanvarainen) sekä yhteis-
rahoitteiseen toimintaan. Maksuperustelaki ei koske yhteisrahoitteista toimintaa. 
 
Virastoille ja laitoksille laissa määrätyt tehtävät rahoitetaan niille valtion talousarviossa myönnetyillä 
määrärahoilla (menot, tulot). Lakimääräiset tehtävät jaetaan pakollisiin ja harkinnanvaraisiin. Maksulli-
nen toiminta eriytetään muusta toiminnasta sekä menoja että tuloja budjetoitaessa. Viraston lakisää-
teinen ja pakollinen tehtävä voi poikkeuksellisesti perustua viranomaisten lainsäädännön nojalla teke-
mään keskinäiseen sopimukseen tiettyjen viranomaistehtävien hoitamisesta. Tällöin viranomaisten 
tekemä sopimus toimii lainsäädännön jatkeena täsmentäen sen, mille viranomaiselle tehtävä kuuluu. 
 
Jos virastolla on toimialallaan yhteisrahoitteista toimintaa, se on eriytettävä talousarviossa (tulot, me-
not). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Maksupolitiikkaselvityksen yhteydessä esiin tulleet ongelmat hallinnonalan eri organisaatioiden välillä 
tulee selvittää ja sopia menettelyistä (mm. MTT:n tuottamat suoritteet, jotka perustuvat MMM:n tilauk-
seen, hinnoitellaan vähintään omakustannusarvon mukaisesti). Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskusta koskevan lainsäädännön, maksupolitiikan ja budjetoinnin kehittäminen tulee selvittää 
vuoden 2005 talousarvioehdotuksen valmisteluun liittyen. 
 
4.3.  Viranomaisten päätökset 

Ehdotus 3. Viranomaisten päätökset 
 
Erilais ista viranomaisten päätöksistä (luvat, muut päätökset sekä oikeuksien myöntäminen) peritään 
pääsääntöisesti maksu. Rahoitushakemusten, kuten tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä valtion 
avustus, korvaus- ja lainahakemusten käsittelystä tai päätöksistä ei kuitenkaan peritä maksua. 
 
4.4.  Valvontasuoritteet 

Ehdotus 4. Valvontasuoritteet 
 
Hallinnonalan valvonnan suoritteista peritään maksuja seuraavasti: 
 
1 Tuotantolaitosten olosuhteiden ja tuotannon valvonta on pääsääntöisesti maksullista. 
 
2) Tuonti- ja vientivalvonta on pääsääntöisesti maksullista. 
 
3) Viranomaisten oma-aloitteinen valvonta on maksutonta, kuitenkin säädöstenvastaisen menette-

lyn aiheuttama lisävalvonta voi olla maksullista. Valtionavustusten myöntämiseen ja käyttöön 
liittyvä valvonta on pääsääntöisesti maksutonta. 

 
Perustelut 
 
1) Tuotantolaitosten ja vastaavien yritysten säännöllinen olosuhde- ja tuotevalvonta sekä toiminnan 
aloittamisen edellytyksenä olevat tarkastukset perustuvat viranomaisille lainsäädännössä määrättyyn 
valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Valvontasuoritteet ovat tällöin vastaanottajan toiminnan edelly-
tyksenä ja ovat seurausta vastaanottajan toimenpiteistä. Valvonnalla ja tarkastuksella luodaan yrityk-
selle mahdollisuus harjoittaa taloudellista toimintaa.  
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2) Tuontiin ja vientiin liittyvä valvonta ja tarkastus perustuu myös viranomaisille lainsäädännössä mää-
rättyyn valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Suoritetuotanto on seurausta vastaanottajan toimenpi-
teistä ja liittyy useimmiten taloudelliseen toimintaan. 
 
Maksuperustelain (3 § ja 4 §) mukaan kumpikin edellä mainittu suoritetuotanto on viranomaisen julkis-
oikeudellista maksullista palvelutoimintaa, josta peritään omakustannusarvon mukaiset maksut. Mak-
sullisuus koskee myös viranomaisten ottamien valvontanäytteiden kustannuksia. 
 
Maksuperustelain lisäksi näiden suoritteiden maksullisuuteen ja hinnoitteluun vaikuttavat EU:n lain-
säädännön määräykset. Muun muassa lihantarkastuksen, liha- ja kala-alanlaitosten valvonnan sekä 
eläinlääkinnällinen rajatarkastuksen tulee EU:n säädösten mukaan olla maksullista suoritteen vas-
taanottajalle. 
 
3) Viranomaisten aloitteesta ja toimesta tapahtuva yleinen säädöstenmukaisuuden valvonta ja markki-
noiden seuranta perustuu joko lainsäädännön nimenomaiseen määräykseen tai viranomaiselle ylei-
sesti annettuun velvollisuuteen seurata lainsäädännön toteutumista ja vaikuttavuutta. Tällaiset val-
vontasuoritteet ovat ns. kollektiivisuoritteita eikä niiden tuottamisen voida katsoa kohdistuvan suora-
naisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen tai toimintaan. Tällaisissa tapauksissa valvontasuoritteet 
voivat maksuperustelain mukaan olla maksuttomia. 
 
Mikäli tässä valvonnassa huomataan säädösten vastaista menettelyä, joka edellyttää lisävalvontaa ja  
-tarkastuksia, aiheutuu lisäsuoritteiden tuottaminen vastaanottajan toimenpiteistä ja niistä peritään 
linjausten 1. kohdan mukaisesti maksu. 
 
Maksuperustelain lisäksi näidenkin suoritteiden maksullisuuteen ja hinnoitteluun vaikuttavat EU:n lain-
säädännön määräykset, josta johtuvana poikkeuksena eläimistä saatavien elintarvikkeiden vie-
rasainevalvonnasta peritään maksut, vaikka kyseessä on lähinnä lainsäädännön yleisvalvonta. 
 
Valtionavustusten myöntämiseen ja käyttöön liittyvä valvonta on pääsääntöisesti maksutonta, koska 
se on osa yleistä viranomaistoimintaa. 
 
Maksujen määräämisessä on otettava huomioon rajaus veroihin. Maksujen suuruuden tulee määräy-
tyä suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella. Jos peruste on muu, maksu voi 
muuttua veroksi (esim. liikevaihtoon kytketty valtion tulo). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Hallinnonalan valvontasuoritteiden hinnoittelu tulee tarkistaa em. linjauksen perusteella yhtenäiseksi. 
 
4.5.  Rekisteröinti ja tietoaineistojen luovutus 

Ehdotus 5. Rekisteröinti 
 
Rekisteröinti on erillisenä toimenpiteenä pääsääntöisesti maksutonta. Rekisteröinti voi olla maksullista, 
jos 
 
- rekisteröidyllä tai rekisteröitävän kohteen omistajalla tai haltijalla on lain määräämä velvollisuus 

ilmoittaa tieto rekisteriin tai 
 
- rekisteriin merkitseminen on toimilupaan rinnastettava toiminnan harjoittamisen edellytys tai 
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- rekisteriin merkitseminen luo rekisterivelvolliselle markkinoilla vaihtoarvoisen omistuksen tai 
oikeuden. 

 
Rekisteristä annettava todistus tai ote on pääsääntöisesti maksullinen. 
 
Perustelut 
 
Hallinnonalalla on runsaasti eri tietoaineistoja, kuten tilastoja, rekistereitä (liite 3) sekä tietovarastoja ja 
-kantoja. Ne on perustettu ja niitä ylläpidetään sekä viranomaiskäyttöön (mm. peltolohkorekisteri, 
RAHTU- ja HANKE-rekisterit) että yhteiskunnalliseen tietotarpeeseen (mm. paikkatietoaineistot). Vi-
ranomaisen rekisterin tarpeen taustalla on usein lainsäädäntö, joka edellyttää asiakkaan rekisteröintiä 
etuuksien myöntämisen tai toiminnan harjoittamisen ehtona tai viranomaisen valvontatarpeisiin. 
 
Rekisteröinnin maksullisuus on erityisesti perustelua, kun rekisteröintisuoritteen tuottaminen liittyy 
vastaajan taloudelliseen toimintaan (vrt. MPL 4 § 2 mom.). Kuitenkin julkisoikeudellisesta suoritteesta 
voidaan erityisestä syystä periä omakustannusarvoa alempi maksu tai jättää maksu kokonaan peri-
mättä (MPL 6 §). 
 
Käytännössä rekisteriä voi koskea useampi edellä mainitusta perusteita. Tällöin maksullisuus ja mak-
sun suuruus määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
 
Rekisteröinti on sen kohteelle maksuton, kun velvollisuus rekisteröintiin on yksinomaan tai ensisijai-
sesti viranomaisella mm. yleisen valvontatarpeen toteuttamista varten. 
 
Työryhmän ehdotuksen 3 mukaan rahoitushakemusten käsittelystä tai päätöksistä ei peritä maksua. 
Koska tukia koskevat päätökset katsotaan maksuttomiksi, myös tukien käsittelyä sekä tukipäätösten 
virheettömyyden ja viranomaisten toiminnan lainmukaisuuden valvontaa varten tarvittavat rekisterit 
ovat pääsääntöisesti asiakkaille maksuttomia. 
 
Ehdotus 6. Tietoaineistot, tietotuotteet ja tietopalvelut 
 
Julkisuuslain mukainen tietojen luovuttaminen on pääsääntöisesti maksutonta (julkisuuslain 34 §). 
 
Maksuttomia voivat olla myös sellaiset tietoaineistot, tietotuotteet ja tietopalvelut, joilla on yleistä neu-
vonnallista tai tiedotuksellista merkitystä tai joiden sisältämä tieto on yleishyödyllistä ja edistää ky-
seessä olevan asian yleistä tuntemista kansalaisten ja muiden toimijoiden piirissä. 
 
Viranomaisten toiminnan yhteydessä ja sen avuksi syntyneet tietoaineistot sekä niihin perustuvat tie-
totuotteet ja tietopalvelut ovat julkista omaisuutta, jota voidaan rajoituksetta käyttää kaupallisiin ja mui-
hin tarkoituksiin, ellei julkisuussäädöksistä muuta johdu. Nämä suoritteet ovat maksullisia ja ne hin-
noitellaan niin, että niiden maksuilla katetaan pääsääntöisesti tiedon luovuttamisesta aiheutuvat kus-
tannukset. 
 
Yleisen yhteiskunnallisen tietotarpeen perusteella erikseen kootuista tietoaineistoista, kuten tilastotie-
doista ja niihin perustuvista tietotuotteista ja tietopalveluista peritään pääsääntöisesti tietojen luovut-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu. Näiden suoritteiden sisältämän tiedon omistus- ja 
käyttöoikeuksista ja niiden huomioon ottamisesta maksujen määräytymiseen päätetään tapauskohtai-
sesti. 
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Sellaisista tietoaineistoista, tietotuotteista ja tietopalveluista, joihin sisältyy viranomaisen tekijänoikeus 
tai joita muusta syystä ei voida pitää rajoituksetta julkisena omaisuutena, voidaan periä luovuttamis-
kustannuksia korkeampia maksuja. Näiden suoritteiden hintaan voi sisältyä myös tietojen käyttöoikeu-
desta ja käytöstä aiheutuvista tuotoista perittäviä maksuja. Näihin suoritteisiin voi sisältyä myös käyt-
täjäryhmittäinen ja käyttötavasta riippuva hinnoittelu sekä käytölle asetettavia ehtoja. 
 
Perustelut 
 
Yleisiä julkishallinnon tietoaineistojen hallintaan ja maksullisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat: 
 
- tietovarannoilla on teknologian kehittymisen myötä merkittävä taloudellinen arvo, 
- tarve edistää julkisen tiedon hyväksikäyttöä tietoyhteiskunnan keskeisenä elementtinä, 
- valtiolta puuttuvat toistaiseksi yhteiset tiedon luovutus- ja hinnoitteluperiaatteet. 
 
Hallinnonalan tietoaineistoihin liittyvien suoritteiden so. tiedon kokoamisen ja jalostuksen sekä niistä 
tehtävien tietoluovutusten maksullisuus ja hinnoittelu vaihtelevat. Käytännössä tietoaineistojen perus-
tamisen ja infrastruktuurin kustannukset rahoitetaan lähinnä budjettivaroin, tietojen ylläpito ja jalosta-
minen sekä budjettivaroin että kerättävin maksuin ja tietojen luovuttaminen pääosin kerättävin mak-
suin. 
 
Tietojen kokoamista ja käyttöä sääteleviä normeja ovat mm. henkilötietolaki (523/1999), laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja viranomaisia koskevat erityissäädökset, kuten maa-
seutuelinkeinorekisterilaki (301/2001) ja kiinteistölainsäädäntö. Lisäksi tietojen luovutusta koskevat 
kansainväliset sitoumukset, jotka sisältävät kannanottoja tietojen vaihdolle kansainvälisessä yhtei-
sössä. 
 
Komissio on antanut tiedonannon 23.10.2001 eEUROPE 2002: EU:n laajuisten puitteiden luominen 
julkisen sektorin tiedon hyödyntämiselle, jossa korostetaan julkisen sektorin hallussa olevan tiedon 
hyödyntämistä. 
 
Viranomaiselle säädettyjen tehtävien suorittamiseen liittyvä ja verovaroin rahoitettava tietojen keruu, 
käsittely tietoaineistoiksi ja jalostaminen tilastoiksi sekä tutkimusten ja selvitysten laatiminen ei ole vi-
ranomaisen maksullista toimintaa, vaan maksulliseksi liiketaloudelliseksi suoritteeksi on perusteltua 
määritellä ainoastaan em. tiedon tekninen luovuttaminen. Näin tilatunkin tietoaineiston tai julkaisun 
perustana olevan raakatiedon keräämisestä ja käsittelemisestä aiheutuneet kustannukset sisällytetään 
suoritteen omakustannusarvoon vain siltä osin, kun tietoa joudutaan hankkimaan tai käsittelemään 
nimenomaan ao. suoritteen tuottamista varten. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Ministeriön maksuasetuksia on tarve tarkistaa ja täydentää tietojen luovutusten osalta. 
 
4.6.  Neuvonta ja tiedottaminen 

Ehdotus 7. Neuvonta ja tiedottaminen 
 
Hallintolain 8 §:n mukaisen menettelyneuvonta ja opastus on välineestä riippumatta maksutonta sil-
loinkin, kun siitä aiheutuu maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja vähäistä suurempia kustannuksia. 
 
Viranomaisen julkisuuslain mukaiseen tiedottamisvelvollisuuteen kuuluva sekä muu aktiivinen tiedot-
taminen on aina maksutonta. 
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Jos neuvonta on luonteeltaan asiakkaan erityistarpeet huomioon ottavaa ja/tai samaa neuvontaa an-
taa myös kaupallinen toimija, on neuvonnasta perittävä maksu. 
 
Perustelut 
 
Valtion maksuperustelain 5 §:n mukaan maksuttomia suoritteita ovat muun muassa viranomaisen 
neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia (5 §:n 3 
kohta) ja jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityistä syytä. 
 
Hallintolain säätämisen yhteydessä eduskunnan hallintovaliokunta katsoi, että hyvään hallintoon kuu-
luu erottamattomasti oikeus saada neuvontaa ilman erityisiä kustannuksia. Vuoden 2004 alusta voi-
maan tulevan hallintolain (434/2003) 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava 
asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Uusi laki korvaa nykyisen hallinto-
menettelylain neuvontaa koskevan säännöksen (4 §), jossa ei ole säädetty neuvonnan maksuttomuu-
desta. 
 
Neuvonnan maksuttomuutta muutoinkin puoltaa se, että sillä voidaan parantaa asiankäsittelyn laatua 
ja välillisesti tehostaa viranomaisen toimintaa. 
 
Hallintolain 8 §:n mukainen asiakkaiden neuvonta (menettelytapa, asiasisältö) on viranomaisen velvol-
lisuus. Neuvontavelvollisuus ei sisällä suoranaista avustusvelvollisuutta. Avustaminen voi kuitenkin 
olla osa viranomaisen tavanomaista virkavelvollisuutta esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa asiak-
kaalla ei ole tosiasiallisia valmiuksia itse selviytyä asian hoitamisesta (esim. vamma). 
 
Tiedottamisvelvollisuuden piiriin voi tapauksesta riippuen kuulua esim. viranomaisen toiminnan ja pal-
veluiden sisällöstä kertovat ja yleiseen käyttöön tarkoitetut laajalevikkiset oppaat, vihkoset, esitteet ja 
Internet-tiedotus sekä näitä vastaava yleinen opastus. Kun viranomainen jakaa sinänsä maksullisia 
julkaisuja ja tietoaineistoja yhteiskunnallisessa vaikuttamis- tai tiedottamistarkoituksessa, kysymys ei 
ole maksullisesta toiminnasta. Tällaisesta toiminnasta ja sen laajuudesta päättää ministeriö osana 
maksupoliittista linjaustaan. Kaikki komitea- ja toimikuntamietinnöt sekä työryhmämuistiot julkaistaan 
nykyisellään myös Internetissä. Tämä on ministeriön aktiivista tiedottamista, jonka tulee olla maksu-
tonta. 
 
Viranomaisen viranomaistehtävässään laatimat tilastot, tutkimukset, selvitykset ja tietoaineistot eivät 
kuulu tiedottamisvelvollisuuden piiriin. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Selvitetään erikseen työvoima- ja elinkeinokeskusten eri osastojen neuvontasuoritteiden maksullisuus 
ja yhtenäistetään maksujen/maksuttomuus ja yhtenäistetään maksujen määräytymisperusteet. 
 
4.7.  Tutkimuspalvelut ja tilaustutkimukset 

Ehdotus 8. Tutkimuspalvelut ja tilaustutkimukset 
 
Virastojen ja laitosten tekemät tilaustutkimukset ja -selvitykset sekä tutkimus-, konsultti- ja asiantunti-
japalvelut ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita. 
 
Julkaisun tai tietoaineiston perustana olevien tietojen keräämisestä ja käsittelemisestä aiheutuvat 
kustannukset sisällytetään suoritteen hintaan kuitenkin vain siltä osin, kuin kustannukset johtuvat ky-
seisestä toimeksiannosta. 
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Perustelut 
 
Maksuperustelaki ei koske yhteisrahoitteista toimintaa (määrittely kappaleessa 1.6.) 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Virastojen ja laitosten toiminnassa tutkimuspalveluihin ja tilaustutkimuksiin kuuluvien suoritteiden ja 
muun suoritetuotannon (esim. yhteistutkimukset) rajapinta tarkennetaan. 
 
4.8.  Jäljenne 

Ehdotus 9. Jäljenne 
 
Julkisista asiakirjoista annettavat jäljenteet hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan. 
 
Perustelut 
 
Jäljenteet julkisista asiakirjoista ovat maksuperustelain 7.2 §:n mukaisia viranomaisen monopolisuo-
ritteita, joista maksu tulee määrätä omakustannusarvon mukaan. 
 
4.9.  Hintatuki 

Ehdotus 10. Hintatuki 
 
Liiketaloudellisille suoritteille tarkoitettua hintatukea ei pääsääntöisesti käytetä hallinnonalan suorittei-
den hinnoittelussa. 
 
Jos muista kuin julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja ei voida saattaa vastaamaan vä-
hintään suoritteiden omakustannusarvoa, suoritteiden hinnoittelun perusteet on sisällytettävä ao. vi-
rastoa koskevaan hallintolakiin tai erityismaksulakiin. 
 
Perustelut 
 
Liiketaloudellisin periaattein hinnoiteltavissa suoritteissa käytetty hintatuki voi kattaa tulojen ja erillis-
menojen eron. Hintatuen lisäksi talousarvion muita määrärahoja käytetään nettomääräisesti suorittei-
den tuottamiseen. Viraston laskentatoimen ja suunnittelun kannalta hintatuesta luopuminen selkiyttää 
tilannetta. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Käytössä olevista hintatuista luovutaan.  
 
4.10.  Kansainvälinen toiminta 

Ehdotus 11. Kansainvälinen toiminta 
 
Kansainväliseen toimintaan liittyvistä suoritteista peritään maksu samoin perustein kuin kansallisesta 
toiminnasta. Kuitenkin vastavuoroisuuteen ja yleiseen kansainväliseen käytäntöön perustuen tästä 
voidaan poiketa. Maksuttomia suoritteita voivat olla kansainvälisille järjestöille ja toisten valtioiden vi-
ranomaisille luovutetut, lähinnä tutkimus- ja tilastotehtäviä koskevat selvitykset ja julkaisut edellyttäen, 
että suoritetuotannon maksuttomuudesta osapuolet ovat sopineet kirjallisesti. 
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Toimenpide-ehdotukset 
 
Maksuasetukset tarkistetaan tarpeellisilta osin kansainväliseen toimintaan liittyvien suoritteiden osalta.  
 
4.11.  Maksullisen toiminnan kannattavuus ja hinnoittelu 

Ehdotus 12. Maksullisen toiminnan kannattavuus ja hinnoittelu 
 
Hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan tulee julkisoikeudellisten suoritteiden osalta 
kattaa kokonaisuutena niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, ottaen kuitenkin huomioon mak-
superustelain sallimat perustellut syyt poiketa hinnoittelussa. Liiketaloudellisten suoritteiden osalta 
toiminnan tulee olla ylijäämäistä. 
 
Erityismaksulainsäädäntöön tulee sisällyttää maksullisen toiminnan hinnoittelun ja kannattavuuden 
seurannan edellyttämät säädökset. 
 
Viranomaisen suoritteiden hinnoittelutavan valinnassa tulisi hallinnonalalla noudattaa seuraavia pää-
periaatteita: 
 
- Kiinteää hintaa käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustannukset eivät oleelli-

sesti poikkea toisistaan tai kun erityiset syyt ehdottomasti edellyttävät kiinteää hintaa. 
 
- Porrastettua hintaa (hintaluokat) käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustan-

nukset poikkeavat toisistaan oleellisesti, mutta suoritekohtaisesti määräytyvän hinnan käyttämi-
nen ei ole perusteltua. 

 
- Suoritekohtaista hinnoittelua käytetään silloin, kun yksittäisten suoritteiden tuotantokustannukset 

poikkeavat toisistaan oleellisesti, eivätkä erityiset tai perustellut syyt edellytä kiinteän tai porras-
tetun hinnan käyttämistä.  

 
Hinnoittelutavan valinnassa huomioon otettavia syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kohtuus- ja 
oikeusturvasyyt (esim. erityises ti yksityishenkilön tarve saada etukäteen tietoa suoritteen kokonaishin-
nasta). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta tehdään tilinpäätösten yhteydessä. Sekä julkisoikeu-
dellisten että liiketaloudellisten suoritteiden osalta tulee sopia ajanjakso, jonka aikana tavoitteen tulee 
toteutua ja tavoitteen toteutumista seurataan. 
 
4.12.  Kustannuslaskennan luotettavuuden arviointi 

Ehdotus 13. Kustannuslaskennan luotettavuuden arviointi 
 
Kustannuslaskennan kehittämiseksi laaditaan virastokohtaiset suositukset. Kustannuslaskennan luo-
tettavuutta seurataan. 
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Perustelut 
 
Koska suoritteiden hinnoittelu perustuu tietoon suoritteiden tuottamiskustannuksista ja toiminnan kan-
nattavuudesta, on maksuasetusten valmistelussa varmistauduttava erityisesti siitä, että ehdotettava 
hinnoittelu perustuu luotettaviin ja ajan tasalla oleviin kustannustietoihin viraston tai laitoksen maksulli-
sesta toiminnasta. 
 
Vaikka liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden hinnoista päättäminen kuuluu ao. virastolle ja 
laitokselle, tulee näiden suoritteiden osalta varmistua, että asetettu kannattavuustavoite voidaan saa-
vuttaa. Tämä edellyttää, että maksullista toimintaa koskevat kustannustiedot ovat luotettavia. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut 1.11.2003—31.8.2004 kestävän kustannuslaskennan ar-
viointihankkeen. Hanke kattaa kaikki hallinnonalan virastot ja laitokset mukaan lukien ministeriön. 
Hankkeen perusteella tulee päättää kehittämistoimenpiteistä. 
 
4.13.  Maksupolitiikasta päättäminen ja sen toimeenpano 

Ehdotus 14. Maksupolitiikasta päättäminen ja sen toimeenpano 
 
Ministeriö vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikan periaatteet. 
 
Ministeriön osastot vastaavat siitä, että hyväksyttyä maksupolitiikkaa noudatetaan suunnittelussa ja 
budjetoinnissa sekä maksuasetusten ja erityismaksulainsäädännön valmistelussa. 
 
Jokaista virastoa ja laitosta sekä tarvittaessa tehtävää koskien tulee olla maksupolitiikkamuistio. 
 
Perustelut 
 
Maksulainsäädännön sallimasta maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuudesta johtuen ministeriön on 
tekemillään hallinnonalansa maksupolitiikkaa koskevilla linjauksilla huolehdittava siitä, että sen alais-
ten virastojen ja laitosten suoritetuotantoon sovelletaan käytettävissä olevia maksullisuus- ja hinnoit-
teluperiaatteita mahdollisimman yhtenäisesti. 
 
Viraston tulee itse aktiivisesti suunnitella ja seurata suoritteiden maksullisuutta ja kustannuksia sekä 
tehdä ehdotuksia muutoksiksi. Tarkastelua varten otetaan käyttöön maksupolitiikkamuistio. Maksu-
asetuksen valmistelu ministeriössä edellyttää hallinnonalan maksupolitiikan ja viraston tai laitoksen 
suoritetuotannon tuntemista sekä suoritteiden luonteen suhteuttamista maksuperustelain tai ao. eri-
tyislain maksullisuus- ja hinnoittelusäännöksiin. Maksupolitiikan seurantavastuu tulee olla delegoitu 
tehtävästä vastaavalle tai virastoa ohjaavalle osastolle. 
 
Maksupolitiikan toimeenpano edellyttää maksuasioiden valmistelun koordinointia ja yhteistyötä eri 
osastojen välillä sekä koordinointivastuun määrittelyä. Havaitut tulkinta- ja soveltamisongelmat on rat-
kaistava yhtenäisiä periaatteita noudattaen ja ne on saatettava kaikkien hallinnonalan virastojen ja 
laitosten tietoon ja tarvittaessa tarkistettava hallinnonalan maksupolitiikan periaatteita. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa ohjeen "Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupoli-
tiikan periaatteet ja menettelyt" ottaen huomioon maksupolitiikkatyöryhmän ehdotukset ja niistä an-
nettavat lausunnot. 
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Maksupolitiikkamuistiot laaditaan liitteen 4 mukaisesti virastoissa ja laitoksissa. Ne toimitetaan tarkis-
tettuina maa- ja metsätalousministeriöön vuotuisten talousarvioehdotusten liitteenä.  Maksupolitiikka-
muistio on perusta maksuasetusten perustelumuistiolle. Maksuasetuksen perustelumuistio on ministe-
riön hyväksymä maksupolitiikkamuistio. 
 
Ministeriön talousyksikkö määrätään maksupolitiikkaa koordinoivaksi yksiköksi, joka vastaa hallin-
nonalan maksupolitiikan yleisestä kehittämisestä, hallinnonalan maksupolitiikan periaatteiden ajan ta-
salla pitämisestä ja riittävän yhteistyön ylläpitämisestä ministeriössä ja hallinnonalalla. 
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LIITE 1 

 
Valtion maksuperustelaki 21.2.1992/150 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
 
1 LUKU Yleiset säännökset  
 
1 § 
Lain soveltamisala  
Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä pe-
rusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään tässä laissa. 
Tämä laki koskee tasavallan presidenttiä valtioneuvostossa tapahtuvan päätöksenteon osalta. (16.5.1994/348) 
Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasia-
miehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa. (4.8.2000/721) 
Tämä laki ei koske valtion liikelaitoksia eikä valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin säädetä. Tämä laki ei koske 
myöskään virastoja ja laitoksia, joiden maksullinen toiminta on ennen tämän lain voimaantuloa lailla säädetty 
järjestettäväksi liikeperiaatteiden mukaan. (16.5.1994/348) 
2 § 
Lain suhde muihin säännöksiin   
Jos muulla lailla tai laissa olevan valtuutuksen nojalla annetaan tästä laista poikkeavia säännöksiä, noudatetaan 
niitä tämän lain sijasta.  
Tämän lain nojalla annettavalla asetuksella voidaan poiketa siitä, mitä eräiden vähäisten saatavien perimättä 
jättämisestä annetussa laissa (266/50) säädetään. 
3 § 
Määritelmät  
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valtion viranomaisen suoritteella virkatoimia, valtion tuottamia tavaroita ja palveluita sekä muuta toimintaa; 
sekä 
2) julkisoikeudellisella suoritteella valtion viranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja 
jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. 
 
2 LUKU Suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleiset perusteet  
 
4 §  
Maksulliset suoritteet 
Seuraavat suoritteet tulee olla maksullisia, jollei suoritteen maksuttomuudelle ole perusteltua syytä:  
1) tavarat, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 
2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 
3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta; 
4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä  
5) muu toiminta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. (14.12.1998/961) 
Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen 
verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. 
5 § 
Maksuttomat suoritteet 
Seuraavat suoritteet tulee olla maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityistä syytä: 
1) suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen 
eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään;  
2) suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen; sekä 
3) viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. 
6 § 
Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut 
Julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta 
valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). 
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Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista suoritteista voidaan määrätä samansuuruinen maksu sil-
loinkin, kun suoritteen tuottamisesta aiheutuva kustannukset poikkeavat toisistaan. Tällaisen kiinteän maksun 
suuruutta määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. 
Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan pe-
rimättä, jos siihen terveyden - ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristön-
suojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perustel-
tua syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa 
alempana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen oma-
kustannusarvoa vastaavaksi, saadaan määr ätä tätä korkeammaksi. 
Silloin kun suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, 
jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä.  
Suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää 
kustannuksia kuin, mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää. 
7 § 
Muiden suoritteiden hinnat 
Viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein. 
Valtion talousarviossa voidaan osoittaa määräraha liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintojen 
alentamiseksi. 
Jos viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus 1 momentissa tarkoitetun suoritteen tuottamiseen, saadaan suo-
ritteesta perittävä hinta määrätä myös niin, että se vastaa suoritteen omakustannusarvoa. (14.12.1998/961) 
Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina -asemassa, on suoritteiden hinnoittelussa otettava 
huomioon kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat 
säännökset. (14.12.1998/961) 
 
3 LUKU Toimivalta maksuista päätettäessä  
 
8 § (16.5.1994/348) 
Asetuksella säädettävät asiat ja ministeriön toimivalta  
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä päätök-
sestä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, sää-
detään asetuksella. Asetuksella säädetään myös 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistä maksuista sekä 
mistä päätöksestä, millä 6 §:n 3 tai 4 momentissa sanotulla perusteella ja miten maksun suuruus voidaan mää-
rätä päätöksen omakustannusarvosta poiketen. Muissa näitä maksuja koskevissa asioissa toimivalta on asian-
omaisella ministeriöllä. Ministeriöllä tarkoitetaan tässä laissa myös valtioneuvoston kansliaa. 
Asianomainen ministeriö päättää, mitkä ministeriön ja hallinnonalan muiden viranomaisten suoritteet tai suorite-
ryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perus-
teella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 
Ministeriö päättää 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa myös 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistä 
maksuista sekä mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä, millä 6 §:n 3 tai 4 momentissa sanotulla perusteella ja 
miten maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen. 
Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, 
päätöksen maksullisuus ja siitä perittävän maksun suuruus määräytyy 1 momentista poiketen sen mukaisesti 
kuin kysymyksessä olisi ministeriön päätös. 
9 § 
Viranomaisen toimivalta 
Muissa kuin 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa 
asioissa on asianomaisella viranomaisella. 
10 § (4.8.2000/721) 
Erityiset vira stot ja laitokset 
Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtionta-
louden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse mak-
suistaan. 
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4 LUKU Erinäiset säännökset  
 
11 § 
Maksujen perintä 
Maksu 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annet ussa laissa (367/61) säädetään. 
Perittäessä saatavia 7 §:ssä tarkoitetuista muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityisoikeudellisten saatavien 
perinnästä säädetään.  
11 a § (14.12.1998/961) 
Maksun määrääminen 
Maksun määräämistä koskevasta tositteesta tai muusta asiakirjasta on käytävä ilmi säännökset, joihin maksu 
perustuu. Jos maksun määrääminen perustuu julkisoikeudellisen suoritteen osalta erityiseen laskelmaan, on las-
kelma liitettävä mukaan. 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/1982) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta.  
Julkisoikeudellista suoritetta koskevan maksun määräämisen yhteydessä on maksun määränneen viranomaisen 
annettava ohjeet 11 b §:ssä tarkoitetun oikaisukeinon käyttämisestä. 
11 b § (14.12.1998/961) 
Maksua koskeva muutoksenhaku 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun 
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden 
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea va-
littamalla muutosta siltä [lääninoikeudelta], jonka tuomiopiirissä maksun määränny t viranomainen sijaitsee. Vali-
tusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. 
[Lääninoikeuden] päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.  
Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.  
12 § 
Tarkemmat säännökset 
Tarkempia säännöksiä omakustannusarvoon kuuluvista kustannuksista, maksun viivästyessä perittävästä vii-
västyskorosta, sen sijasta perittävästä viivästysmaksusta, maksuajasta ja maksuajalle määrättävästä korosta, 
ennakosta, vakuuksista, saamisen perimättä jättämisestä ja muista perintää koskevista seikoista sekä muusta 
lain täytäntöönpanosta voidaan, ottaen huomioon mitä 10 §:ssä säädetään, antaa asetuksella. 
12 a § (14.12.1998/961) 
Yleisohjausvaltuus 
Valtion maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi valtiovarainministeriö voi antaa ohjeita suoritteiden 
maksullistamiseen sekä hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista samoin kuin muistakin valtion maksu-
perustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista.  
 
5 LUKU Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
13 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. 
Tällä lailla kumotaan: 
1) 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu valtion maksuperustelaki (980/73); sekä 
2) eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä loka-
kuuta 1942 annettu laki (806/42) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
14 § 
Siirtymäsäännökset 
Kumottavien lakien nojalla annetut asetukset jäävät voimaan 31 päivään joulukuuta 1993 saakka, jollei niitä erik-
seen tätä ennen kumota. 
Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottaviin lakeihin, viittauksen on katsottava tarkoittavan tätä 
lakia. HE 176/91, VaVM 1/92 
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Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: 
 
16.5.1994/348: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994. 
 
HE 28/94, VaVM 11/94 
25.10.1996/749: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 
 
HE 97/96, HaVM 12/96, EV 115/96 
14.12.1998/961: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.  
Lain 11 b §:n muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan maksuihin, jotka on määrätty lain voimaantulo-
päivän ä tai sen jälkeen. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.  
 
HE 203/ 1998, VaVM 41/1998, EV 151/1998 
4.8.2000/721: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.  
 
HE 68/2000, PeVM 10/2000, EV 98/2000 
___________________________________________________ 
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Valtion maksuperusteasetus 6.3.1992/211 

 
Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain 
(150/92) 12 §:n nojalla:  
 
Suoritteen omakustannusarvo 
1 § 
Suoritteen omakustannusarvoon eli suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin luetaan suo-
ritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus  
hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista valtion viranomaisen yhteiskustannuksista. Mikäli suo-
ritteen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut 
kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. 
 
Suoritteen omakustannusarvon laskemisesta voi valtiokonttori antaa tarkempia ohjeita.  
 
Julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perintä 
2 § 
Maksut on perittävä suoritteen tilauksen yhteydessä, suoritetta luovutettaessa tai välittömästi suoritteen tuotta-
misen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. 
 
3 § 
Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai suoritteen vas-
taanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. 
 
Kun kysymyksessä on maksun periminen ulkomailta, tulee maksu vaatia suoritettavaksi olosuhteet huomioon 
ottaen mahdollisimman pian laskun toimittamisen jälkeen. 
 
Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toi-
menpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 5 euron suuruisen 
viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. (12.12.2001/1254) 
 
4 § 
Valtion viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja 
perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luo-
pua vähäisen maksun perimisestä. 
 
5 § 
Viranomainen voi myöntää maksuaikaa. Maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen 
ehdoista on sovittava kirjallisesti. Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. (24.5.1995/818) 
 
Viranomainen voi edellyttää maksun suorittamista osittain tai kokonaan ennakkoon taikka vaatia vakuutta. Va-
kuus voidaan edellyttää myös silloin, kun viranomainen antaa maksuaikaa. Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti 
hyväksyä vain rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.  
 
Erinäisiä säännöksiä 
6 § 
Sen lisäksi mitä valtion maksuperustelain (150/92) 11 §:n 2 momentissa säädetään, noudatetaan lain 7 §:ssä 
tarkoitettujen suoritteiden saatavien perinnässä korkolakia (633/82). 
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7 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.  
 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.  
 
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: 
 
24.5.1995/818: 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettuun sitoumukseen koron maksamisesta maksuajalta sovelletaan 
tämän asetuksen voimaan tullessa olleita säännöksiä. 
 
12.12.2001/1254:  
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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LIITE 2 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksuja koskevia säädöksiä 

 
Maksuperustelain perusteella annetut asetukset 
 
Säädös nro Säädösnimike 

  
1188/2001 MMMA maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista 
832/2001 MMMA rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista 
1189/2001 MMMA työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista 
1257/2001 MMMA maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista 
1291/2001 MMMA maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista 
116/2001 MMMA Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 
870/2001 MMMA Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista 
1083/2001 MMMA Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista 
1164/2001 MMMA maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä makuista 

262/1993 MMMP metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista 

1160/1993 MMMP riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja 
maksuperusteista 

959/2001, muut. 
995/2003 

MMMA maanmittauslaitoksen maksuista 

700/2000 MMMA Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista 
 
 
Erityismaksulainsääntö 
 
Säädös nro Säädösnimike 
  
327/1969, muut. 
1031/1997, 7 § 

Torjunta-ainelaki 

232/1993, 18 § Lannoitelaki 

1195/1996, 49 § 
ja direktiivi 
43/96/ETY 

Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 

830/2001 MMMA lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä 
maksuista 

831/2001 MMA eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista 
1184/2001 MMMA vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista 
595/1997 A eräistä kalastustuotteiden vierasainevalvonnan maksuista 
55/1980 Eläintautilaki 

1192/1996, 49 § Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 

558/1995,  
muut. 434/2001 

Laki kiinteistötoimitusmaksusta 

1560/2001 VNA kiinteistötoimitusmaksusta 

1561/2001, 
muut. 331/2003 

MMMA kiinteistötoimitusmaksusta 

453/2002, 7 § Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 
1108/2002 MMMA kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 
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392/1985, 
muut.244/1994, 
14a § 

Kiinteistörekisterilaki 

1160/2001 MMMA kiinteistörekisteristeriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista 
perittävistä maksuista 

552/1980,  
muut.1030/1994  
ja 300/1996 

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä 

329/1999 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 

45/2000 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki 
 
 
Muut maksuja säätelevät lait 
 

Säädös nro Säädösnimike 

  

616/1993, muut 1002/2001 Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 

286/1982, muut. 1001/2001 Kalastuslaki 

264/1961 Vesilaki 

86/2000 Ympäristönsuojelulaki 
SopS 94/1989 Sopimus Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä 

 
 
 



 

LIITE 3 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimia rekistereitä 

 
Rekisterin nimi  (ja vastuu) Normi Käyttötarkoitus, tietosisältö ja tiedon kertyminen Maksullisuus: a) rekisteriin 

merkintä  b) tietoluovutus 
Peltolohkorekisteri 
   (MMM/MAO) 

Neuvoston asetus 3508/92 ja 
komission asetus 2419/2001 

Ks. yllä. Pakollinen.  On viljelylohkojen tunnistus-
järjestelmä (sis. mm. pinta-ala- ja sijaintitiedot) ja 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osa. 
Perustuu ortoilmakuviin.  

a) maksuton 
b) maksullinen (TIKE) 

Maitokiintiörekisteri 
   (MMM/MAO) 

Neuvoston asetus 3950/92 – L 
Euroopan yhteisön maidon ja 
maitotuotteiden kiintiöjärjest:n 
täytäntöönpanosta (355/1995), 
Maaseutuelinkeinorekisterilaki 
(301/2001) 

Ks. yllä. Rekisterin avulla seurataan myös maakiintiön 
täyttymistä. Pakollinen. Rekisteri muodostuu v.1995 
tuottajille määritellyistä maidon viitemääristä ja niihin 
myöhemmin liittyvistä ostoista ja myynneistä. Rekisteri 
sisältää ostajat, tuottajat, vahvistetut viitemäärät, 
rasvaprosentit, suoritettavat maksut. MMM ylläpitää 

a) maksuton 
b) maksullinen (TIKE) 

Nautaeläintunnisterekisteri 
   (MMM/ELO ja MAO) 

Neuvoston asetus 1760/2000, 
Maaseutuelinkeinorekisterilaki 
(301/2001), MMMp nautaeläinten 
merkinnästä ja rekisteröinnistä, 
eläintautilaki 

Mm. maaseutuelinkeinohallinnon tukien käsittely ja 
valvonta.  
Eläinkohtainen jäljitettävyys, pakollinen 

a) maksuton 
b) maksullinen 

Sikojen siirtorekisteri 
   (MMM/ELO) 

Maaseutuelinkeinorekisterilaki 
eläintautilaki 

Jäljitettävyyden takaamiseksi, valvontaa varten 
tilarekisteri ja siirtorekisteri 

a) maksuton 
b) maksullinen 
 

Lammas - vuohi - ja kanalarekisteri 
   (MMM/ELO) 

Maaseutuelinkeinorekisterilaki 
eläintautilaki, eläinsuojelulaki 
 

Jäljitettävy yden takaamiseksi, valvontaa varten a) maksuton 
b) maksullinen 

Eläinlääkärirekisteri 
   (MMM/ELO) 

L eläinlääkärin ammatin 
harjoittamisesta 

Valvontaa varten a) maksuton 
b) maksullinen, paitsi 

lääninhallitukset, apteekit, 
lääketukkukaupat maksuton 

Eläinvälittäjärekisteri 
  (MMM/ELO) 

Maaseutuelinkeinorekisterilaki,  
eläintautilaki 

Eläinten jäljitettävyyden takaamiseksi, valvontaa varten a) maksuton 
b) maksullinen 

Ammattikalastajarekisteri 
  (TE-keskukset, MMM/KRO) 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) 4 § 

Pidetään kalastusalusrekisterin yhteydessä Euroopan 
Yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan edellyttämää 
valvontaa ja tilastointia varten 

a) maksuton, todistus 
maksulliseksi 
b) maksullinen 
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Rekisterin nimi  (ja vastuu) Normi Käyttötarkoitus, tietosisältö ja tiedon kertyminen Maksullisuus: a) rekisteriin 

merkintä  b) tietoluovutus 
Kalakaupparekisteri 
    (TE-keskukset, MMM/KRO) 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) 4 § 

Pidetään EU:n edellyttämää kalakaupan valvontaa, 
tilastointia ja EU:lle raportointia varten. 
Rekisterin pitäminen perustuu Euroopan yhteisön 

a) maksuton, todistus 
maksulliseksi 
b) maksullinen 

Kalastusalusrekisteri 
    (TE-keskukset, MMM/KRO) 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) 4 § 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvonta 
ja tilastoinnin tarpeet sekä Suomen monivuotisen 
ohjausohjelman, MOO (Multiannual Guidance Program, 
MAGP) hallinnointi ja EU:n säännösten edellyttämien 
komissiolle lähetettävien raporttien laatiminen 

a) maksuton, todistus 
maksulliseksi 
b) maksullinen 

Kalastuksenhoitomaksurekisteri 
   (TE-keskukset , MMM/KRO) 

Kalastuslain (286/1982) 91 a-c § Kertyvien kalastuksenhoitomaksuvarojen seurantaa, 
varojen jakamista, kalat alouden suunnittelua, 
päätöksenteon valmistelua ja muita kalatalouteen 
liittyviä tehtäviä varten 

a) maksuton, todistus 
maksulliseksi 
b) maksullinen 

Kalansaalisrekisteri 
   (TE-keskukset , MMM/KRO) 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) 4 § 

Kiintiöityjen kalalajien saaliiden ja kiintiöiden 
hyödyntämisen valvonta ja seuranta yhteisen 
kalastuspolitiikan edellyttämällä tavalla 

a) maksuton 
b) maksullinen 

Vesiviljelyrekisteri 
   (MMM/KRO) 
 

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/92) 2 ja 10 §, eläintautilain 
(55/1980) 12 § sekä MMM p 
212/1996 

Vesiviljelylaitosten sekä kala- ja raputautien valvontaa 
sekä mainittujen tautien leviämisen estämistä varten. 
Kalanviljelylaitosten virustauti- ja vierasainevalvontaa 
varten 

a) maksuton 
b) maksullinen  
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Hallinnollisia rekistereitä 
 

Rekisterin nimi  (ja vastuu) Normi Käyttötarkoitus, tietosisältö ja tiedon kertyminen Maksullisuus: a) rekisteriin 
merkintä  b) tietoluovutus 

Maaseutuelinkeinorekisteri: 
 Hallinto- ja valvontarekisteri 

kuntaohjelmineen 
 Tukimaksurekisteri 

(MMM/MAO) 

Maaseutuelinkeinorekisterilaki 
(2001/301) 

Mm. maaseutuelinkeinohallinnon tukien käsittely ja 
valvonta, päätöksenteon valmistelu, toimenpiteiden 
suunnittelu ja niiden vaikutusten seuranta sekä tilasto- ja 
tutkimustehtävät 

 

Kalastusalusten satelliittivalvonta EY:n yhteisen kalastuspolitiikan tp:sta 
annetun lain (1139/1994) 4 § 

Kalastusalusten satelliittivalvonta. Aineisto kertyy 
automaattisesti rekisteriin.  

a) - 
b) Ei tietoluovutuksia 

Kalakannan hoitovelvoiterekisteri    
   (MMM/KRO) 

Vesilaki ja ympäristönsuojelulaki Vesi- ja ympäristönsuojelulain perusteella annettujen 
kalakannan hoitovelvoitteiden sisällön ja laskutuksen 
valvontaan.Viranomaisen omaan käyttö 

a) - 
b) maksullinen 

 
 
Maksupolitiikkatyöryhmän ehdotukset: 
 
Rekisteröinti voi olla maksullista, jos 
A.  Rekisteröidyllä tai rekisteröitävän kohteen omistajalla tai haltijalla on lain määräämä velvollisuus ilmoittaa tieto rekisteriin tai 
B.  Rekisteriin merkitseminen on toimilupaan rinnastettava toiminnan harjoittamisen edellytys tai 
C.  Rekisteriin merkitseminen luo rekisterivelvolliselle markkinoilla vaihtoarvoisen omistuksen tai oikeuden. 
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LIITE 4 

Maksupolitiikkamuistion sisältö 

Maksupolitiikkamuistio laaditaan viraston/laitoksen tehtäväkokonaisuuksista tai muista tehtävistä. 
Maksupolitiikkamuistiossa määritellään seuraavaa: 
 
A. Tehtävät ja suoritteet jaetaan seuraavan jaottelun mukaan: 
 
1. Maksuperustelaki 
 

1.1 Maksulliset suoritteet 
a) Julkisoikeudelliset 
- omakustannusarvon perusteella hinnoiteltavat 
- omakustannusarvosta poikkeava hinnoittelu (erityisperustelu): 
 - alempi tai maksuton 
 - korkeampi 
- kiinteiden maksujen säätäminen 
 
b) Muut suoritteet (markkinasuoritteet) 
- liikeperiaatteiden mukaan hinnoiteltavat (laskelma mahdollisen hintatuen vaikutuksesta hintaan) 
- omakustannusarvon mukaan hinnoiteltava (erityisperustelu) 
 
1.2 Maksuttomat suoritteet 

 
2. Julkisoikeudellinen viranomaistoiminta (ei sovelleta maksuperustelakia) 
 
3. Viraston toimintaa koskevan erityismaksulainsäädännön perusteella perittävät maksut 
 
Kohdat 1-3: Virastojen ja laitosten suoritteet jaetaan eri ryhmiin ja kirjataan tarvittaessa 
erityisperustelut. Jos virastolla/laitoksella ei ole jonkin ryhmän suoritteita, muistioon kirjoitetaan "Ei 
suoritteita". 
 
Maksuperustelain perusteella koskevaa suoritteiden hinnoittelua koskeva maksuasetus kattaa 
kohdassa 1.1 todetun. Asetus noudattaa soveltuvin osin rakenteeltaan em. todettua esittelymuistion 
kohdan 1.1 rakennetta. 
 
B. Kustannusten laskenta 
 
1. Laaditaan VM:n määräysten/ohjeiden mukainen kustannusvastaavuuslaskelma ja 

tunnuslukutaulukko [koko viraston/laitoksen maksullisesta toiminnasta]. Tietoihin sisällytetään 
viimeinen tilinpäätösvuosi, TA-vuosi ja TAE-vuosi. 

 
2. Laaditaan vastaavat suoritekohtaiset kustannusvastaavuuslaskelmat 
 
3. Kustannuslaskennan sisällön kuvaus 

• mitkä kustannukset ovat mukana, 
• miten yhteiskustannukset kohdistetaan, 
• kustannusvastaavuustavoite ja perustelu tavoitteille: (vuositaso vai esim. kolmen vuoden 

keskiarvo), 
• suoritteen hinnan/kustannusten välinen yhteys. 

 
C. Ehdotus maksujen tarkistamiseksi suoritteittain 
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