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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA
PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1151/2018) voimassaolo päättyy 31.12.2020. Esitetään
annettavaksi uusi liikenne- ja viestintäministeriön asetus, jossa säädettäisiin liikenne- ja
viestintäministeriön maksullisista suoritteista.
Asetuksen pykäläsisältö muuttuu siten, että nykyisestä maksuasetuksesta siirtyy kolme tieliikennettä
koskevaa suoritetta Liikenne- ja viestintäviraston maksuasetukseen (1452/2019) siirtymäsäännöksen
perusteella 1.6.2020 alkaen.
Liikenne- ja viestintäviraston maksuasetukseen lisättiin valmisteilla olevan tieliikennelain muutoksen
perustella maantieinfran tieliikennetekniikan, liikenteenohjauksen, ohjauslaitteiden ja tiemerkintöjen
lupatehtävään liittyen uusi tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevien lupien
suoriteryhmä (asetuksen liite kohta 19). Näistä maksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön
maksuasetuksessa (1151/2018) ja maksuja sovellettaisiin siirtymäsäännöksen perusteella Liikenneja viestintävirastossa 1.6.2020 alkaen. Maksut olisivat samat kuin nykyisin.
Muutoksen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksessa määrättäisiin vain valtion
maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista.
Toimivalta:
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
PERUSTELUT
1. Nykytilan arviointi
Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia maksuja koskeva liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1151/2018). Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2020.
2. Esityksen valmistelu
Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä.
3. Esityksen vaikutukset
Asetusesityksen mukaisista suoritteista ei odoteta kertyvän tuloja vuonna 2020.
ASETUKSEN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1§
Muut maksulliset suoritteet
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Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2
momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille
hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta
perittävistä maksuista päättää liikenne- ja viestintäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
2§
Voimaantulo
Asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. Tällä asetuksella kumotaan asetus 1151/2018.
VOIMAANTULO
Esitetään, että asetus tulisi voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.
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