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MERENKULKULAITOKSEN  ALUSTEN VUOKRAUS  JA  RAHTAUS 

Merenkulkulaitoksen  alusten vuokrausta  ja rahtausta  koskevia säännöksiä  on  tarkistettu 
seuraavasti: 

-  Valtioneuvoston asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen  23 § :n 
 muuttamisesta  (812/2001) 

-  Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen  4 §:n  muuttamisesta 

 (813/2001) 

- Merenkulkulaitoksen  määräys merenkulkulaitoksen liiketaloudellisista 
suoritteista perittävistä maksuista annetun merenkulkuhallituksen päätöksen 
muuttamisesta  25.10.2001, Dnro 9/00/2001.  

Asetukset tulivat voimaan  1.10.2001. Merenkulkulaitoksen  määräys tulee voimaan  1.11.2001, 
 mutta  se  tullaan kokonaan uudistamaan euroon siirtymisen yhteydessä ensi vuoden alusta lukien. 
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N:o  812  

Valtioneuvoston asetus  
merenkulluilaitoksesta  annetun asetuksen  23 §:n  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  27  päivänä syyskuuta  2001  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja  viestintäministeriön 
 esittelystä, 

muutetaan  merenkulkulaitoksesta  19  päivänä joulukuuta  1997  annetun asetuksen 
 (1249/1997) 23 §:n 2  momentti sekä 

lisätään  23 § :ään  uusi  3  momentti seuraavasti:  

23 § 	 Merenkulkulaitoksen keskushallinto  voi  oj- 
keuttaa merenkulkupiirin  ryhtymään  1  ja  2 

Merenkulkulaitos  voi liiketaloudellisin pe- 	momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 
rustein vuokrata  tai  randata aluksia laitoksen 
ulkopuoliseen käyttöön, jollei niitä tarvita 	Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 
merenkulkulaitoksen  omaan käyttöön. 	lokakuuta  2001.  

Helsingissä  27  päivänä syyskuuta  2001  

Liikenne-  ja  viestintäministeri  011i-Pekka Heinonen  

Hallitusneuvos Aila Salminen 

.  



N:o  813  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetus  
merenkulkulaitoksen maksuffisista suoritteista  annetun liikenneministeriön päätöksen  4 §:n  

. 

	 muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  26  päivänä syyskuuta  2001  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti 
muutetaan  merenkullculaitoksen maksullisista suoritteista  28  päivänä joulukuuta  1994  

annetun liikenneministeriön päätöksen  (15 11/1994) 4 §:n 2  kohta seuraavasti:  

4 

Maksulliset  liiketaloudelliset suoritteet 

Valtion maksuperustuslain  7  §:ssä  tarkoi-
tettuja suoritteita, jotka merenkulkulaitos  hin-
noittelee  liiketaloudellisin perustein, ovat seu-
raavat suoritteet:  

2) merenkulkulaitoksen  aluksen, kulkuneu-

Helsingissä  26  päivänä syyskuuta  2001 

von tai tukialusretkikunnan  toimeksiannosta 
suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä  tai 

 muu työsuoritus sekä alusten vuokraus  ja 
rahtaus;  

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 
lokakuuta  2001. 

. 

	

Liikenne-  ja viestintäministeri  011i-Pekka Heinonen 

Hallitusneuvos Aila Salminen 



MERENKULKULAITOS 	MAARAYS 	 Antopäivä:  25.10.2001 
Dnro:  9/00/2001 

Sisältöalue: 	 Merenkulkulaitoksen liiketaloudellisista suoritteista perittävät  maksut 

Säädösperusta: 	Valtion maksuperustelaki  (150/1992) 8 §  
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista  (1511/1994) 4 §,  muutettu liikenne-  ja viestintäministeriön 

 asetuksella  813/2001  

Voimassaoloaika: 	1.11.2001 -  toistaiseksi 

Lisäys määräykseen: 	Merenkulkuhallituksen päätös merenkulkulaitoksen liiketaloudellista 
suoritteista perittävistä  maksuista,  30.12.1994, Dnro 21/00/94 

MERENKULKULAITOKSEN MAARAVS 
MERENKULKULAITOKSEN LIIKETALOUDELLISISTA SUORITTEISTA 

PERITTÄ VISTA  MAKSUISTA ANNETUN 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA 

Annettu Helsingissä  25  päivänä lokakuuta  2001 

Merenkulkulaitoksen  päätöksen mukaisesti 
lisätään  merenkulkulaitoksen liiketaloudellisista suoritteista perittävistä maksuista  30  päivänä 

joulukuuta  1994  annettuun merenkulkuhallituksen päätökseen uusi  2 a  luku  ja  uusi  4 a § 
 seuraavasti:  

2 a  luku 

Monitoimimurtajien vuokraus  ja  rahtaus  

I ,. 

Monitoimimurtajien  vuokraus  ja rahtaus hirmoitellaan  liiketaloudellisin perustein. Varsinaisen 
vuokraus-  ja rahtauskauden  aikana, kun aluksia ei käytetä jäänmurtotehtävissä Suomessa, niiden 
liiketaloudellista kannattavuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki vuokraus-  ja rahtausajan 

 käyttökustannukset,  se  osa pääomakustannuksista,  joka kohdistuu muuhun kuin jäänmurto-
toimintaan tehtyihin investointeihin sekä osuus yleiskustannuksista. 

Tämä määräys tulee voimaan  1  päivänä manaskuuta  2001. 

 Helsingissä  25  päivänä lokakuuta  2001  

Pääjohtaja 	 Jukka  Hirvelä  

S  

. 

Oikeustoimiston  päällikkö 	 Hannu Makkonen 
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