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Esipuhe 

Tiehallitus asetti 1.4.1992 työryhmän selvittämään nettobudjetoinnin 
soveltamista tielaitoksessa vuonna 1993. 

Työryhmään ovat kuuluneet: 

Liisa Uusheimo 
(koollekutsuja) 
Eeva Linkama 
Erkki Nevala 
Arvo Pehkonen 
Pekka Rannisto 

Tiehallitus 

Tiehallitus 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Tiehallitus 

Työryhmää ovat avustaneet: 

Carita Putkonen 	Valtiovarainministeriö 
Tapani Kinnunen 	Liikenneministeriö 
Eila Kuikka 	Tiehallitus 
(maksuasetus) 
Leena Rasilainen 	Tiehallitus 
(kustannuslaskenta) 
Juhani Sandström 	Tiehallitus 
(budjetoint) 
Kaisa-Leena Välipirtti Tiehallitus 
(oikeusasiat) 

Työryhmän tehtävänä oli laatia 30.9.1993 mennessä selvitys netto- 
budjetoinnin soveltam isalueesta, periaatteista ja toim ivallasta sekä 
esittää miten seuranta tielaitoksessa tulee järjestää. 

Väliraportti nettobudjetoinnin soveltamisesta valmistui 16.6.1992 ja 
siitä pyydettiin lausunnot tiepiireiltä, Tie-Datalta, Geopalvelukeskuk-
selta sekä sisäiseltä tarkastukselta. 

Lausunnoista laadittiin yhteenveto, jota käytettiin jatkoselvitysten 
pohjana. Eniten kysymyksiä herättivät piirin toimivalta ja voitonjako 
maksullisessa palvelutoiminnassa, ulkopuolisten töiden kustannusja-
kosopim u kset sekä kustan n usvastaavu uslaskelm a. 

Nettobudjetoinnin yleistä taustaa ja säädöspohjaa selvitettiin välira-
portissa melko laajasti. Saadun palautteen perusteella varsinaisissa 
soveltamisohjeissa niitä ei ole enää tarpeen käsitellä. 
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NETTOBUDJETOINNIN SOVELTAMINEN 
TIELAITOKSESSA V. 1993 

1. YLEISTÄ 

Tielaitos alkaa soveltaa nettobudjetointia vuoden 1993 alusta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että talousarviossa momentille myönnetään vain 
toiminnasta aiheutuvien menojen ja siitä kertyvien tulojen erotus (net-
tomääräraha). 

Laitos saa suoraan käyttöönsä maksullisesta toiminnasta kertyvät 
tulot samoin kuin eräät muut laitokselle kertyvät tulot. Nämä merki-
tään tuloksi tielaitokselle, ei enää erillisille tulomomenteille. Laitoksen 
käytettävissä oleva kokonaisrahoitus muodostuu siten budjettirahoi-
tuksesta ja tuloista. 

Vuosi 1993 on maksullisen toiminnan osalta kokeiluvuosi, jolloin 
toiminnan muotoja vasta haetaan ja toiminta on määrällisesti melko 
vähäistä. Tämä ohje koskee vain vuotta 1993, vuodeksi 1994 tullaan 
ohjetta tarkistamaan. 

Ohje ei koske tielaitoksen sisäistä laskutusta. 

2. SOVELTAMISALUE 

2.1. Yleistä 

Nettobudjetointia sovelletaan vain perustien pidon m omentilla. 

Maksullisen toiminnan laajuus on yksikön johdon päätettävissä. Yksi-
köllä tarkoitetaan tiepiiriä tai erillistä palveluyksikköä. Maksullista 
toimintaa suunniteltaessa tulee edetä rohkeasti säädösten sallim issa 
puitteissa. Maksullinen toiminta tulee hoitaa yksikön varsinaisen 
toiminnan edellyttämillä resursseilla. 

2.2. Liikevaihtoverokäytännän vaikutus vuonna 1993 

Nykyisen liikevaihtoverolain mukaan valtion laitokset eivät ole verovel-
vollisia. Vuonna 1994 korvataan nykyinen liikevaihtovero arvonhisäve-
rolla, jolloin veromenettelyt muuttuvat. 



Nettobudjetoin nin soveltam isohje vuodeksi 1993 	 8 

Kilpailuviranomaiset ja EY-direktiivit eivät hyväksy yhteiskunnan tuke-
maa kilpailua, joka nykyisen liikevaihtoverokäytännön seurauksena 
syntyisi tielaitoksen myydessä liikevaihtoverollista tuotetta ja palvelua 
ilman verovelvollisuutta ja veron tilitysvelvollisuutta. Tuettu kilpailu voi 
vaikuttaa alueellisen yrittäjätoiminnan kehittymiseen ja tielaitoksen 
(suurimpana käyttäjänä) ostam ien tuotteiden edulliseen hintatasoon. 
Lisäksi tielaitoksen imago saattaisi tällaisesta toiminnasta kärsiä. 

Edellä esitetyistä syistä tulee vuonna 1993 välttää toimintaa sellaisilla 
toim iaIoilla, joilla on hyvä yksityinen tarjonta ja joilla verotus- tms 
erityiskohtelu antaisi laitokselle ylimääräistä kilpailuetua. 

Liikevaihtoveron alaista toimintaa on mm: 

-tavaran myynti TIEL:n varastoista 
-asfaltti- yms massan myynti ilman levitystä 
-koneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
-korjaamopalvelut 

Vuonna 1994 harkitaan toiminnan'laajuus uudelleen, kun arvonlisäve-
ron ja ETA:n vaikutukset ovat tiedossa. 

2.3. Nettobudjetoinnin piiriin kuuluvat tulot 

Nettobudjetoinniri piiriin kuuluvat tielaitoksen maksullisista suoritteista 
perittävät maksut sekä eräät muut tielaitokselle kertyvät tulot. 

Maksulliset suoritteet 

Tielaitoksen maksulliset suoritteet määritellään uuden valtion maksu-
perustelain edellyttämässä liikenneministeriön päätöksessä tielaitok-
sen maksullisista suoritteista. Päätös on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1993 alusta lukien. Tiehallituksessa valmisteltu päätösehdo-
tus on liitteenä 1. Siinä jaotellaan tielaitoksen maksulliset suoritteet 

-julkisoikeudellisiin, kiinteähintaisiin suoritteisiin (tielaitoksen myöntämät 
luvat) 
-muihin suoritteisiin, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein 

Tiehankkeiden yhteydessä ulkopuolisille tehtävät työt voidaan nettout-
taa siltä osin kun ne kohdistuvat tiealueen ulkopuolelle. 
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Muut tielaitokselle kertyvät tulot 

Muita tielaitokselle kertyviä tuloja ovat irtaimen omaisuuden myyntitu-
lot, päivä- ja äitiysra hakorva u kset, korvaukset työterveysh uollosta, 
käyttökorva u kset, hoitovastikkeet sekä eräät muut pieneh köt tuloerät. 
Näihin palataan tarkemmin kohdassa 4 (Tielaitokselle kertyvät muut 
tulot). 

3. SUORITTEIDEN HINNOITTELU 

Valtion maksuperustelaissa (liite 2) on säädetty valtion viranomaisen 
suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista. Edellä mainittu liikenneministeriön 
päätös määrittelee tarkemmin tielaitoksen suoritteiden hin noittelupe-
rusteet. 

3.1. Maksuttomat suoritteet 

Valtion maksuperustelain 5:ssä on mainittu suoritteet, joiden tulee 
olla maksuttomia. Esimerkiksi neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottami-
nen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Yksikön tehtä-
väksi jää tapauskohtaisesti harkita, mitkä sen tuottamista suoritteista 
ovat maksuttomia. 

3.2. Maksulliset suoritteet 

Julkisoikeudelliset suoritteet 

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat tielaitoksen myöntämät luvat. Niille 
on määritetty LM:n päätöksessä taulukon mukaiset kiinteähintaiset 
maksut suoritteen keskimääräisen omakustann usarvon perusteella. 

Muut, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet 

Liiketaloudellisessa hinnoittelussa hinnoittelun pohjana on suoritteen 
omakustan n usarvo, joka lasketaan tielaitoksen maksuasetu ksen 3 
:ssä esitetyllä tavalla (liite 3). Suoritteen hinnoittelussa otetaan lisäksi 
huomioon kilpailu- ja markkinatilanne. Yksittäisen suoritteen hinta on 
siten tapauskohtainen ja yksikön päätettävissä, kunhan yksikön 
maksullinen toiminta kokonaisuutena on kannattavaa. 

Omakustan n usarvoa laskettaessa otetaan huomioon kaikki piirin 
yhteis- ja yleiskustannukset. 
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4. TIELAITOKSELLE KERTYVÄT MUUT TULOT 

Tielaitokselle kertyviä nettobudjetoinnin piiriin kuuluvia tuloja ovat 

Irtaimen omaisuuden myyntitulot 
-käytöstä poistettavan kaluston myyntitulot 
-huutokauppatulot 
-muut myyntitulot 

Päivä- ja äitiysrahakorvaukset 
-tielaitoksen kansaneläkelaitokselta saamat korvaukset maksamistaan 
sairaus- ja äitiyspäivärahoista 
-tielaitoksen työnantajana saamat korvaukset pakollisten tapaturma- ja 
liikennevahinkovakuutusten nojalla maksetuista päivärahoista 
-sotu-oikaisut 

Korvaukset tyäterveyshuollosta 
-kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset työterveydenhuollon 
kustannuksista 

Käyttökorvaukset ja hoitovastikkeet 

Käyttökorvauksia ovat mm. vesi-, sähkö-, sauna-, pesutupa,- ym. 
maksut, autotalli- ja autopaikkavuokrat. 

Hoitovastikkeen osuus tielaitoksen perimistä vuokrista kuuluu netto- 
budjetoinnin piiriin. Vuokriin mandollisesti sisältyviä pääomakuluja ei 
voi nettouttaa. 

Sekalaiset tulot 

Huom! Korot viivästyneistä maksuista eivät kuulu nettobudjetoinnin 
piiriin! 

5.KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 

Valtion talousarvion laadintaohjeet edellyttävät, että maksu liisesta 
palvelutoiminnasta laaditaan kustannusvastaavuuslaskelma. 

Kustannusvastaavuuslaskelma on laad ittava erikseen julkisoikeudelli-
sista ja muista suoritteista. 
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Tielaitoksen maksullisesta toiminnasta on laadittu kustannusvastaa-
vuuslaskelma vuoden 1993 talousarvioesitykseen. Maksullisen palve-
lutoim innan kannattavuuden seuraam ista varten laskelma tarvitaan 
yksiköittäin. 

Piirin tai erillisen palveluyksikän tulee laatia vuoden 1994 budjettia 
varten vuosien 1993 ja 1994 maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuuslaskelma. 

Laskelmasta on malli ja ohjeet liitteenä (liite 5). 

6. SEURANTA 

6.1 Määrärahaseuranta ja kirjanpito 

Perustienpidon (31 .24.21) määräraha on kaksivuotinen siirtomäärära-
ha. Momentin määrärahaan sisältyy toimintamenojen lisäksi laitoksen 
maksullinen palvelutoiminta. 

Määräraha myönnetään piireille nettona ja sen riittävyyttä seurataan 
myös nettona. Jos tuloja ei vuoden aikana kerry arvioitua määrää on 
menoja vähennettävä tai jos tuloja onkin enemmän, voidaan menoja 
vastaavasti lisätä. 

Nettoutettavien tulojen käyttöä säätelevät samat rajoitukset kuin 
perustienpidon määrärahan käyttöä. 

Määrärahat rekisteröidään piirien kirjanpitoon noudattaen laitoksen 
tilikartan mukaista momentin lisäjaottelua. 

Nettobudjetoinn ista huolimatta kirjanpito on hoidettava bruttoperiaat-
teella. Kirjanpidon tulee sisältää kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtu-
mat bruttomääräisinä, joten tuloille ja menoille tarvitaan omat tilinsä. 
Laitoksen tilikarttaan 1993 lisätään tarvittavat uudet tilit/tilisarjat. 
Niiden käytöstä annetaan tarkemmat ohjeet tilikartan yhteydessä. 

Siirtymäsäännäkset 

Vuonna 1992 tai sitä ennen myönnettyihin määrärahoihin sovelletaan 
kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä vanhoja säännöksiä. Se merkitsee 
sitä, että vuodelta 1992 siirtyviin määrärahoihin ei voi soveltaa 
nettouttamista ja että vuoteen 1992 kohdistuvat tulot kirjataan tulomo-
mentille aikaisemman käytännön mukaisesti (Laki valtion talousar-
viosta, Liite 4). 
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6.2 Kustannusseuranta 

Kustannuslaskennasta saadaan tiedot kustannusten jakautum isesta 
tulo- ja menolajeille sekä vastuualueille ja suoritteille. Laskennalliset 
tilit kertovat korko- ja pääomakustannukset. 

Vuonna 1993 tulotilien kanssa käytetään kustannustunnusta, jolloin 
tulot kohdistuvat heti oikeaan osoitteeseen. 

Kustannusseuranta on piireissä suunniteltava niin, että maksullisen 
toiminnan erilliskustannukset voidaan selvittää vähintään kustannus-
vastaavuuslaskelmassa eritetyllä tarkkuudella. Myös tulevan hinnoit-
telun pohjaksi tarvitaan kustannusten seurantaa. 

Kun pääomakustannukset kohdistetaan hankkeille, kustannukset 
lukuunottamatta yleis- ja yhteiskustannuksia, saadaan suoraan talou-
sohjausjärjestelmän (TAHA) näytöltä tai kustann usraporteilta. 

Summaamalla maksullisen palvelutoiminnan hankkeet saadaan 
toiminnan kustannukset kustannuslajeittain. Kustannuslajit voidaan 
summata kustannusvastavuuslaskelman erien mukaisesti. 

Vieraiden töiden laskutusta varten kustannukset on kohdistettu tähän-
kin saakka hankenumeron avulla asianomaiselle työlle. Hankenume-
rointi soveltuu myös maksullisen palvelutoiminnan seuraamiseen. 

7. RAPORTOINTI 

Maksullinen toiminta raportoidaan muun tulosraportoinnin yhteydes-
sä. Raportointitapa vuoden 1993 väliraportointien osalta on vielä 
täsmentymättä. Maksullisen toiminnan kokeiluluonteisuuden vuoksi 
tultaneen väliraportointien yhteydessä pyytämään yksikäiltä tilanne- 
katsaus (mitä maksullisia suoritteita tuotettu, mikä on ollut toiminnan 
volyymi). 

Lopullisen tulosraportoinnin yhteydessä tulee maksullisesta toimin-
nasta esittää kustannusvastaavuuslaskelmat edellä kohdan 5 mukai-
sesti sekä perustienpidon momentin tulojen ja menojen erittely. 

8. MAKSULLISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

Yksikön tulee huolehtia siitä, että sen maksullinen toiminta on kannat-
tavaa, eli maksullisen toiminnan tulot kattavat toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset. Toiminnasta kertyvä mandollinen tuloylijäämä jää 
pääsääntöisesti yksikön omaan käyttöön. 

Mandollisten tappiollisten yksiköiden alijäämä katetaan kuitenkin 
muiden yksiköiden ylijäämällä, jotta tielaitokselle budjetissa myönnetty 
perustienpidon nettomääräraha ei ylity. 



LIITE 1 

TIELAITOS 	 LUONNOS 
TIEHALLITtJS 	 21.9.1992 

TIELAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET 

JULKISOIKEUDELLISET, TAULUKON MUKAISET KIINTEÄT MAKSUT 

LUVAT 

MUUT SUORITTEET, LIIKETALOUDELLINEN HINNOITTELUPERUSTE 

TILAUKSEEN PERUSTUVAT SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS-JA 
KUNNOSSAPITOTEHTÄVÄT ULKOPUOLIS ILLE 

TILAUKSEENPERUSTUVAT 	tJLKOPUOLIS ILLE TUOTETUT 
LAITTEET JA TAVARAT SEKÄ KORJAAMO- JA LA.BORATO-
RIOPALVELUT 

TIELAITOKSESSA TUOTETTtJJEN MENETELMIEN, TIETOJÄR-
JESTELMIEN, OHJELMIEN JA VASTAAVIEN MYYNTI JA 
KÄYTTÖOIKEtJDEN LUOVUTTAMINEN SEKÄ KÄYTTÖ- JA TU-
KIPALVELUT ULKOPUOLISILLE 

TOIMEKSIANTOON PERUSTUVAT TUTKIMUS- JA TILASTO- 
PALVELUT 

TIELAITOKSEN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖ ULKOPUOLISISSA 
KOULUTUS-, KONSULTOINTI- JA MUISSA ASIANTUNTIJA-
TEHTÄVISSÄ SEKÄ KOULUTUSPALVELtJT 

ULKOPUOLISILLE MYYTÄVÄT TIELAITOKSEN JULKAISUT 

TI ENKÄYTTÄJIEN ERIKOISPALVELUT 

ASIAKIRJOJEN KOPIOINTI, MUU JÄLJENTÄMINEN SEKÄ 
LÄHETTÄMINEN 

TIELAITOKSEN HALLITSENIEN TILOJEN KÄYTTÖ 



LIITE 2/1 

Valtion maksuperustelaki 
Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Lain soveltamisala 

Valtion viranomaisten suoritteiden maksulli-
uuden ja suoritteista perittävien maksujen 

suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen 
muista perusteista säädetään tässä laissa. 

Tämä laki koskee myös tasavallan presiden-
tin kansliaa sekä eduskuntaa sen kanslian sekä 
valtiontilintarkastajain, eduskunnan oikeus-
asiamiehen ja Pohjoismaiden neuvoston Suo-
men valtuuskunnan kansI ian samoin kuin 
Eduskunnan kirjaston osalta. 

Tämä laki ei koske valtion liikelaitoksja eikä 
valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin sääde-
tä. Tämä laki ei koske myöskään virastoja ja 
laitoksia, joiden maksullinen toiminta on ennen 
tämän lain voimaantuloa lailla säädetty järjes-
tettäväksi liikeperiaatteiden mukaan. 

Hallituksen esitys 176/91 
Valtjovai-ajnvaljok miet. 1/92 

20— 1992 

2 
Lain suhde muihin säännöksjin 

Jos muulla lailla tai laissa olevan valtuutuk-
sen nojalla annetaan tästä laista poikkeavia 
säännöksiä, noudatetaan niitä tämän lain sijas-
ta. 

Tämän lain nojalla annett.avalla asetuksella 
voidaan poiketa Siitä, mitä eräiden vähäisten 
saatavien perimättä jättämisestä annetussa lais-
sa (266/50) säädetään. 

3 
Määritelmä: 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valtion viranomaisen suoritteella virkatoi-

mia, valtion tuottamia tavaroita ja palveluita 
sekä muuta toimintaa; sekä 

2) julkisoikeudellisella suoritteella valtion vi-
ranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perustuu 
lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen 
viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. 

420320U 
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2 luku 
Suoritteiden maksullisuuden ja maksujen 

suuruuden yleiset perusteet 

4 
Maksulliser suoritteet 

Seuraavat suoritteet tulee olla maksullisia, 
jollei suoritteen maksuttomuudelle ole perustel-
tua syytä: 

1) tavarat, jotka - valtion viranomainen on 
tuottanut; 

2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai 
muusta toimeksiannosta; 

3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta; 
sekä 

4) muu toiminta, milloin suontteen tuotta-
minen on seurausta vastaanottajan toimenpi-
teestä. 

Suontteen tulee olla maksullinen etenkin 
silloin, kun myös muu kuin valtion viranomai-
nen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta 
maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen 
liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. 

Maksuuomat suoritteet 

Seuraavat suoritteet tulee olla maksuttomia, 
jöllei suoritteen maksullisuudelle ole erityistä 
syytä: 

1) suoritteet, joiden tuottamisen ei voida 
katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen 
henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin ra-
jattuun ryhmään; 

2) suoritteet, joiden tarkoituksena on toi-
meentulon turvaavan etuuden antaminen; sekä 

3) viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja 
tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä 
kustannuksia. 

6 
Julkisoikeudellisissa suoritteista perillävät 

maksut 

Julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle pe-
rittävän maksun suuruuden tulee vastata suo-
ritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien ko-
konaiskustannusten määrää (omakustannusar-
yo). 

Yhden tai useamman viranomaisen saman-
laatuisista suoritteista voidaan määrätä saman- 

suuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset poik-
keavat toisistaan. Tällaisen kiinteän maksun 
suuruutta määrättäessä on otettava huomioon 
suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustan-
nus. 

Maksu 
suontteen 	 tai 
jättää kokonaan perimättä, jos ithf1rvey-
den- ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tar-
koituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuoje- '' 
luun, koulutustoimintaan tai yl&een kulTttuu-
ritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista 
syistä on perusteltua syytä. Erityisestä syystä 
maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmällä pe-
rittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alem-
pana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä 
syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suo-
ritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, saa-
daan määrätä tätä korkeammaksi. 

Silloin kun suoritteesta määrätään perittä-
väksi rnaksu, peritään vastaava maksu myös 
valtion viranomaiselta, jollei muuhun menette-
lyyn ole erityistä syytä. 

Suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on 
huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta 1 
aiheudu enempää kustannuksia kuin, mitä suo-
ritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyt-
taa. 

7 
Muiden suoritteiden hinnat 

Viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitet-
tujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketa-
loudellisin perustein. Valtion talousarviossa 
voidaan osoittaa määräraha liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintojen 
alentamiseksi. 

3 luku 
Toimivalta maksuista päätettäessä 

8 
Ministeriön toi.mivalta 

Asianomainen ministeriö päättää, mitkä hal-
linnonalan viranomaisten suontteet tai suorite-
ryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta 
tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakus-
tannusarvon perusteella sekä mitkä suontteet 
hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Mi- 
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nisteriöllä tarkoitetaan tässä laissa myös valtio-
neuvoston kansliaa. 

Ministeriö päättää myös 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitetujsta kiinteistä maksujsta sekä mistä 
suoritteesta tai suoriteryhmästä, millä 6 §:n 3 
tai 4 momentissa sanotulla perusteella ja miten 
maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen 
omakustannusarvosta poiketen. 

9. 
Viranomajsen toimivalta 

Eduskunnan, tasavallan presidentin, oikeus-
kansierin, valtiontilintarkastajajn, eduskunnan 
oikeusasiamiehen ja Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnan kansliat sekä Eduskun-
nan kirjasto, Suomen Pankki ja kansaneläke-
laitos määräävät itse maksuistaan. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

11 § 
Maksujen perintö 

Maksu 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudel1-
sesta suoritteesta saadaan periä siinä järjestyk-
sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotojmjn annetussa laissa (367/61) sääde-
taan. 

Perittäessä saatavia 7 §:ssä tarkoitetujsta 
muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityis- 
oikeudellisten saatavien perinnästä säädetään. 

Helsingissä 2! päivänä helmikuuta 1992 

12 
Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä omakustannusax-voon 
kuuluvista kustannuksista, maksun viivästyessä 
perittävästä viivästyskorosta, sen sijasta pei-it-
tävästä viivästysmaksusta, maksuajasta ja mak-
suajalle määrättävästä korosta, ennakosta, va-
kuuksista, saamisen perimättä jättämisest.ä ja 
muista penntä.ä koskevista seikoista sekä 
muusta lain täytäntöönpanosta voidaan, ottaen 
huomioon mitä 10 §:ssä säädetään, antaa ase-
tuksella. 

5 luku 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

l3 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 1992. 

Tällä lailla kumotaan: 
1) 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu val-

tion maksuperustelaki (980/73); sekä 
2) eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja 

virkatoimista suot-itettavain maksujen perus-
teista 17 päivänä lokakuuta 1942 annettu laki 
(806/42) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

14 
Siirtymäsäjinniikset 

Kumottavien lakien nojalla annetut asetuk-
set jäävät voimaan 31 päivään joulukuuta 1993 
saakka, jollei niitä erikseen tätä ennen kumota. 

Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä 
lailla kumottaviin lakeihin, viittauksen on kat-
sottava tarkoittavan tätä lakia. 

Muissa kuin 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksis-
sa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoit- 

() telua koskevissa asioissa on asianomaisella 
viranomaisella. 

10 § 
Erityiset virastot ja laitokset 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOWISTO 

Valtiovarainministeri liro Viinanen 
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Asetus 
tielaitoksen suoritteista perittävista maksuista 

Annettu He1singssä 23 paivanä elokuuta 1991 

Liikenneministerjn esittelystä säadetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksu-
perustelain (980/73) 5 §:n nojalla: 

l 
Tielaitos perii toimialaansa liittyvistä ra-

kentamis-, kunnossapito-, tutkimus- ja suunnit-
telutöistä, mihin verrattavista palveluista ja 
muista suoritteista sekä lupapäätöksistä valtiol-
le maksun tämän asetuksen mukaisesti, jollei 
jonkin suoritteen osalta erikseen muuta sääde-
ta 

2 
Tielaitoksen antamista lupapäätöksistä peri-

tään maksu lupapäätöksen hakijalta liitteenä 
olevan hinnaston mukaan. 

3 
Muista kuin 2 §:ssä säädetyistä suoritteista 

peritään suoniteen omakustanriusarvoa vastaa-
va maksu. iollei jäljempänä toisin säädetä. 
Suoritteen omak ustannusarvo lasketaan seu-
raa vas ti: 

1) Välittömät työkustannukset lasketaan ot-
tamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käy-
tettyjen työtuntien määrä ja laatu. Työtunti-
kustannuksena käytetään kunkin työtä suorit-
tavan henkilön tuntipalkkaa, johon lisätään 
lakisääteiset sosiaalikulut ja muut palkan pe-
rusteella määräytyvät henkilökustannukset 68 
prosentin tai, mikäli kustannukset oleellisesti 
poikkeavat tästä, tielaitoksessa laskettavan 
prosenttiosuuden suuruisena. 

2) Välittöminä materiaaljkustannuksina ve-
loitetaan maksu. joka muodostuu suoritteen  

tuottamiseksi käytetyn materiaalin hankinta-, 
varastointi-, käsittely- ja kuljetuskustannuksis 
ta. 

3) Välittömät kone- ja kalustokustannukset. 
Koneen tai kaluston käytöstä veloitetaan vuok-
ra, joka muodostuu koneen tai kaluston vuok-
raus-, pääoma- ja käyttök ustannuksista. Ko-
neen tai kaluston tuntihinta saadaan jakamalla 
vuokratun koneen tai kaluston kuukausivuokra 
käyttökustannuksineen tai oman koneen tai 
kaluston laskennallinen kuukausivuokra ko-
neen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttö-
tuntimäärällä. Oman koneen laskennalljnen 
kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen han-
kintahinnasta, jolleivät tarkemmat selvitykset 
muuta aiheuta. Vuokran suuruus saadaan ker-
tomalla kaluston tuntihinta kysymyksessä ole-
van suoritteen tuottamiseen kuluneella kalus-
ton käyttäajalla. 

4) Muut välittömät kustannukset. Tielaitok-
sen suorittamat maksut muilta ostamistaan 
suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista 
ja suoritteen tuottamista varten tekemistä han-
kinnoista sekä suoritteen tuottamisesta aiheu-
tuneet matkakustannukset veloitetaan sellaisi-
naan. 

5) Yhteiskustannukset ja yleiskustannukset. 
Suoritteiden tuottamisesta aiheutuvat yhteis-
kustannukset kohdistetaan niitä aiheuttaville 
suoritteille suhteutettuina suoritteiden tuotta-
misesta aiheutuvijn välittömiin kustannuksiin 
ja yleiskustannukset kohdistetaan suoritteille 

310708B 
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suhteutetturna suorineiden aiheuttamien välit-
tomien ja vhteiskustannusten summaan. 

- 	4 
Mikäli suoritetta tuottavat myös muut kuin 

valtion viranomaiset ja ticlaitoksen tuottaman 
suoritteen oniakustannusarvo on pienempi 
kuin muiden tuottamien saman tyyppisten suo- 
niteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan 
periä vallitsevaa hintatasoa vastaava maksu. 

5 
Suoritteista voidaan periä ennakko- ja osa- 

maksuja sekä vaatia vakuus maksun suoritia-
misesta. 

Maksuon suoritettava kanden viikon ku-
luessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen 
tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan 
toimi tetuksi tilaajalle seitsemänteriä päivänä 
sen jälkeen. kun lasku on annettu postin 
kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeis-
taän eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotui-
nen viivästvskorko. 

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991 

6 

Tassä asetuksessa tarkoitetut maksut korkoi-
neen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/61) säädetään. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 1991. 

Tällä asetuksella kumotaan tie- ja vesiraken-
nushallinnon insinöörien oimituskirjain mak-
suista 18 päivänä joulukuuta 1953 annettu 
asetus (5 14/53) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Maksu peritään aikaisempien säännösten 
mukaan suoritteista. joiden tuottaminen on 
aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

Liikenneministeri 
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HINN ASTO 

Suorite Maksu mk 

Lupa suorittaa 	'leisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella 

paikallistiellä 	taajama-alueen 	ulkopuolella 	........................................ 320 

muilla 	yleisillä 	teillä 	................................................................ 490 

Lupa asettaa vleiselle tielle pvsyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite 

'iitat. 	opasteet. 	liikennemerkit 	..................................................... 49C 

Lupa käyttää 	'leistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana 320 

Lupa 	moottoriteiden 	erikoiskäyttöön 	................................................ 320 

Kelirikkoajan 	poikkeuslupa 	.......................................................... 320 

Liittvmäluvat 

asunto-, 	loma-asunto- ja 	maa- ja 	metsätalousliittymät 	........................... 320 

elinkeinonharjoittajan 	liittymä 	...................................................... 640 

Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 	§:n 3 momentissa 
mainitusta 	kiellosta 	................................................................... 320 

Lupa 	sijoittaa 	pysähdyspatkalle, 	pysäkäimisalueelle 	tai 	tien 	liitännäisalueelle 
(levähdysalueelle) yleisistä teistä annetun asetuksen 32 a §:ssä tarkoitettuja laitteita. 
rakennelmia 	ja 	rakennuksia 	.......................................................... 800 

Matkailijoita 	palvelevat 	tilapäiset 	myyntiluvat 	...................................... 160 

Erikoiskuljetusluvat 

kun viitetään ajoneuvoasetuksen 33 ja 33 a §:n painot 

paino 	enintään 	80 	tonnia 	..................................................... 200 

paino 	'li 	80 	tonnia 	............................................................ 500 

muut 	erikoiskuljetusluvat 	.......................................................... 100 

lisäreitti............................................................................. puolet luvan 
hinnasta 

lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 	.................. 1 500 

Hinnastossa 	mainituista 	kielteisistä 	lupapäätöksistä 	................................ 50 

ii 
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Laki 
valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992 

Eduskunnan paatöksen mukaisesti 
kuniotaan valtion tulo- ja menoarviosta 13 päiväna toukokuuta l988 annetun lain (423/88) 2 §. 
muutetaan lain nimikkeen ja l luvun otsikon suomenkielinen sanamuoto sekä 3, 4, 7, 15 ja 16 §, 

18 §:n l momentti sekä 21 ja 22 § sekä 
lisötöön lakiin uusi 3 a § seuraavasti: 

Laki 
valtion talousarvjosta 

1 luku 
Valtion talousarvio 

3 
Brui tobudjewin ii 

Arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat 
vuotuisjjn menoihin otetaan valtion talousar-
vioon bruttomärin niin, ettei menoja vähen-
netä tuloista eikä tuloja menoista (bruitobudje-
toimi). 

Talousarvjossa voidaan siten kuin asetuksel-
la tarkemmin säädetään valtiolle liikaa perityn 
tulon palautus ottaa huomioon tulon vähen-
nyksenii palautuksen suoritusvuonna. 

3a 
Neitobudjetointi 

Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista tu-
loista ja menoista vain niiden erotusta vastaa-
vat tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetoin:zJ: 

1) uusista valtionlainoista saatavat tulot ja 
valtionvelan kuoletukset sekä 

2) viraston ja laitoksen toiminnasta kertyvät 
tulot ja siitä aiheutuvat menot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa nettobud-
jetoinnissa ei tuloina oteta huomioon veroja, 
veronluonteisja maksuja tai sakkomaksuja. 
Nettobudjetoinnin kohteena eivät myöskään 
voi olla siirtomenot tai niiden palautukset 
eivätkä sijoitusmenot tai omaisuuden myynti- 
tulot, lukuun ottamatta viraston tai laitoksen 
toimintaan tarkoitetun irtaimen omaisuuden 
hankjntaa tai irtaimen omaisuuden myyntiä. 

Nettobudjetointi ei rajoita oikeutta päättää 
talousarviossa menojen enimmäismääristä, me-
nojen kohdentamisesta tai muista sellaisista 
asioista, joista bruttobudjetoitaessa voidaan 
paattaa. 

4 
Liikelaii'osten budjetoin ti 

Valtion liikelaitoksjsta annetun Lain (627/87) 
mukaisen liikelaitoksen tulot ja menot jätetään 
valtion talousarvion ulkopuolelle sen mukaan 
kuin mainitussa laissa säädetään. 

32O22Z 
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Jt'faarara/zojeu r/j(fönijnefl ja snr!mznzen 

Kiinteää määrärahaa ei saa ylittää eikä 
siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jäl-
keen. 

Arviomäärärahaa ei saa siirtää käytettaväksi 
varainhoitovuoden jälkeen. Lupa arviomäärä-
rahan ylittamiseen voidaan antaa, jos ylitys 
perustuu lakisääteiseen, lakisäteistä vastaa-
vaan tai ennakojmattomaan muuhun välttä-
mattömaän tai vaikeasti arvioitavaan tarpee-
seen taikka arvioitua suurempaan yleisen kus-
tannustason nousuun eikä määrärahatai-vctta 
ole mandollista muutoin toteuttaa. Lupa ar -
viomäärärahan ylittämiseen voidaan myös an-
taa tulokertymän rajossa silloin, kun kysymys 
on maksullisesta toiminnasta tai menot on 
sidottu tulokertymään. 

Siirtomäärärahaa ei saa ylittää. Siirtomäärä-
rahaa saa siirtää käytettäväksi varainhoitovuo-
den jälkeen enintään kanden seuraavan varain-
hoitovuoden aikana sen mukaan kuin talous-
arviossa päätetään. 

15 § 

Kirjanpidon yksitvisko/uaisuus 

Kirjanpidon tilit on järjestettävä siten, että 
talousarvion toteutumista on mandollista seu-
rata vähintään momentin tarkkuudella. Kirjan-
pidon tulee sisältää kaikki tulot, menot ja 
rahoitustapahtumat bruttornääräisinä sekä nii-
den oikaisu- ja siirtoerät. 

Viraston ja laitoksen on järjestettävä mak-
sullisen toiminnan kannattavuuden seuranta 
siten, että sen vuositulos voidaan esittää viras-
ton tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, 
jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. 

Liikelaitosten kirjanpidosta säädetään erik-
seen. 

16 § 

Muu Iaskentatoi,ni 

Edellä 15 §:ssä tarkoitetun kirjanpidon li-
säksi viraston ja laitoksen tulee järjestää toi-
minnan kustannusten, omaisuuden tuoton ja 
toimin na lie asetettujen tavoitteiden seuraa-
mista varten sekä muita johtamisen, seuranrtan 
ja valvonnan tarpeita varten muu laskentatoi- 

mensa siten kuin asetuksellatarkemmjn sääde-
taan. 

18 § 

Til:izpöötösasiakirjan sisältö 

Valtion tilinpäätösasiakirjaan, joka on jul-
kaistava painettuna, on otettava: 

1) talousarviotilit vertailujneen talousarvioon 
osaston, pääluokan, luvun ja momentin tark-
kuudella: 

2) valtion tase sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään; 

3) selvitys seuraavaan vuoteen siirretyistä 
määrärahoista; 

4) talousarvion ulkopuolella olevien valtion 
rahastojen tuloslaskelmat ja taseet; 

5) liikelaitosten tuloslaskelmat ja taseet; 
6) selvitys valtion antamista lainoista; 
7) selvitys valtionvelasta; 
8) selvitys varainhoi tovuoden päättyessä voi-

massa olleista valtion takauksista ja muista 
vastuusitoumuksista sekä 

9) muut valtiovarainministeriön määräämät 
selvitykset. 

21 § 

Virastojen ja laitosten tilinpäätökser 

Viraston tai laitoksen tilinpäätöksen ja sen 
liitteiden rakenteesta samoin kuin niiden käsit-
telystä valtioneuvostossa tai ministeriössä voi-
daan säätää asetuksefla. Asetuksella voidaan 
säätää myös viraston tai laitoksen velvollisuu-
desta laatia toimintakei-tomus samoin kuin 
toimintakertornuksen sisällöstä ja käsittelystä 
valtioneuvostossa tai ministeriössä. 

22 § 

Valtion omaisuus 

Valtion omaisuutta on sen käyttötarkoitus 
huomioon ottaen käytettävä tuottavalla taval-
la. 

Viraston ja laitoksen toimintaa varten talo-
usarviossa osottetujija määt-ärahoilla ei saa 
hankkia varastoon hyödykkeitä enempää kuin 
mitä viraston tai laitoksen häiriötön toiminta 
edellyttää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 1992. 

Siirtornäärärahaan joka on myönnetty 
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vuonna 1992 tai sitä ennen, sovelletaan edelleen 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. Niin ikään sovelletaan vielä valtton 
varainhoitovuoden 1992 budjetointiin. kirjanpi- 

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992  

toon ja sanotulta vuodelta tehtävään tilinpää-
tökseen tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita valtion tulo- ja menoarviosta annetun 
lain 4 §:n 1 momenttia sekä 15. 16 ja 18 §:ää. 

Tasavallan Presidentti 

Valtio va rai nm j n isteri 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMISOHJE 1993 

Maksullisesta palvelutoim in nasta laaditaan kustan nusvastaavu uslaskelm a erikseen 

1 Julkisoikeudellisista suoritteista 

II Liiketaloudellisin perustein hinnoitelluista suoritteista 

- Laskelma tarvitaan piireittäin tulosraportointia ja talousarvioesitystä varten. 

- Julkisoikeudeflisten suoritteiden kustannukset voivat perustua keskimääräisiin 
yksikkökustannuksiin 

Lomakkeen täyttäohjeet 

Vuosi 1993 arvioidaan piireille jaetun määrärahakehyksen 
puitteissa. Vuosi 1994 on ennakkoarvio. 

Tulot 

TUlen perusteella tai hankkeen/tulolajin perusteella. 

Kustannukset 

Kustannusraporteilta maksullisen toiminnan hankkeiden 
perusteella, jos käytössä ei ole "omaa" tiliä. 

Palkkau kset 
- palkat henkilösivukuluineen 

Muut kulutusmenot 
- matkat, aineet, tarvikkeet ym. 

Laitehankinnat 
- asiakkaalta laskutettavat hankinnat 

Kone- ja kalustokustannukset 
- välittömät käyttökustannukset (ml, pääomakustannukset) 

Yhteis- ja yleiskustannukset 
- piirikohtainen prosenttiosuus suhteututtuna toiminnan aiheuttamiin välittömiin 

kustannuksiin (yleiskustannuksiir, ei v. 1993 tarvitse sisällyttää tiehallituksen yleis- 
kustannuksia) 

Yli/Alijäämä 
- tulojen ja kustannusten erotus 

Henkilötyövuodet 
- maksuHiseen palvelutoimintaan käytetty työaika 



TIELAITOS 	 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 1 

Piiri/yksikkö _________________________________ 

Julkisoikeudelliset 
suoritteet 

1993 

Arvio 	 Toteutuma 
1994 

Arvio 	 Toteutuma 

TULOT 

- Lupamaksut 

- Muut julkisoikeudelliset suoritteet 

Tulot yhteensö 

KUSTANNUKSET 

Eril 1 isku sta n n uk set 

- Palkkaukset 

- Muut kulutusmenot 

- Laitehankinnot 

- Kone— ja kalustokustannukset 

- Yhteis— ja yleiskustannukset 

Kustannukset yhteensö 

YlijOÖmÖ (+), Aliöömö  (-) 

H enkilötyöv u o det 

H 
H 

tll 

ui 
('J 



TIELAITOS 	 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA II 

Piiri/yksikkö 

Liiketaloudelliset 
suoritteet 

1993 

Arvio 	 Toteutuma 

1994 

Arvio 	 Toteutuma 

TULOT 

- Kehitysyhteistyö 

- Vientipalvelut 

- Muut maksulliset suoritteet 

Tulot yhteensä 

KUSTANNUKSET 

Ent liskusta n n uk set 

- Palkkaukset 

- Muut kulutusmenot 

- Laitehankinnat 

- Kone— ja kalustokustannukset 

- Yhteis— ja yleiskustannukset 

Kustannukset yhteensä 

YIijÖÖmÖ (+), AIiöömö  (-) 

Henkilötyövuodet 1 ____________________ ______________________ _____________________ 

H 
H 

t:'l 

ui 
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