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Merenkulkulaitos  on 13.9.2000  tekemällään  päätöksellä korottanut niitä merenkulun  
tarkastustoiminnan suoritteista perittäviä  maksuja, joista säädetään  merenkulkulaitoksen 
maksullisista suoritteista  annetun liikenneministeriön päätöksen  (1511/1994) 3  §:ssä.  

Uudet maksut tulevat voimaan  1.10.2000.  
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MERENKULKULAITOS 	MAARAYS 	 Antopäivä:  13.9.2000  
Dnro:  15/00/2000  

Sisältöalue: 	 Merenkulun tarkastustoiminnan suoritteista perittävät maksut 

Säädösperusta: 	Valtion maksuperustelaki  (150/1992) 8 §  
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista  (1511/1994) 3  ja  4 §  

Voimassaoloaika: 	1.10.2000 -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkuhallituksen päätös merenkulun tarkastustoiminnan 
suoritteista perittävistä  maksuista  21.12.1995, Dnro 16/00/95 

MERENKULKULAITOKSEN  PÄÄTÖS 
MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEISTA 

PERITTÄ  VISTA  MAKSUISTA 

Annettu Helsingissä  13  päivänä syyskuuta  2000 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt  21  päivänä helmikuuta  1992  annetun valtion maksuperustelain 
 (150/1992) 8 §:n  sekä merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  28  päivänä joulukuuta  1994 

 annetun liikenneministeriön päätöksen  (1511/1994) 3 §  ja  4 §:n  nojalla., sellaisena kuin niistä  3 § 
on  osaksi päätöksessä  1302/1997: 

1 §. Merenkulkulaitos  perii merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne-
ministeriön päätöksen  (1511 / 1994) 3 § :ssä  tarkoitetuista merenkulun tarkastustoiminnan 
suoritteista toimenpiteeseen käytetyn  aj  an  perusteella  780  markkaa ensimmäiseltä aloitetulta 
henkilötyötunnilta sekä jokaiselta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta henkilötyötunnilta  390  markkaa. 
Siltä osin kuin toimenpide  on  suoritettu muuna kuin virastotyöaikana, peritään edellä mainittu 
henkilötyötuntikorvaus  50 %:lla korotettuna. 

Merenkulkulaitos  perii toimenpiteestä lisäksi valtion virkamiesten matkustusohjesäännön 
mukaisesti aiheutuneet matkustuskustannukset  ja  korvaukset.  

2 §. Merenkulkulaitos  perii toimeksiantoon perustuvista katsastukseen rinnastettavista muista 
toimenpiteistä edellä  1 § :ssä säädetyt  maksut.  

3 §.  Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä lokakuuta  2000.  
Tällä päätöksellä kumotaan merenkulun tarkastustoiminnan suoritteista perittävistä maksuista 

 21  päivänä joulukuuta  1995  annettu merenkulkuhallituksen päätös (Dnro  16/00/95).  

Helsingissä  13  päivänä syyskuuta  2000  

Pääjohtajan poissa ollessa 
ylijohtaja 	 Heikki Muttilainen 

Oikeustoimiston  päällikkö 	 Hannu Makkonen 
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