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Lak i

N:o 1270

emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan emolehmä- ja uuhi-

palkkioiden kiintiöistä 3 päivänä maaliskuuta
1995 annettu laki (274/1995) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä

joulukuuta 2000.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 90/2000
MmVM 10/2000
EV 109/2000
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1271

moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 15 ja 17 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa mark-
kinoille luovutettavaan moottoriajoneuvoissa
käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöl-
jyyn.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) moottoribensiinillä nestemäisten poltto-

aineiden valmisteverosta annetussa laissa
(1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimik-
keeseen 2710 kuuluvia haihtuvia kivennäisöl-
jyjä, jotka on tarkoitettu ottomoottorilla va-
rustettujen moottoriajoneuvojen polttoaineek-
si;
2) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden

valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja
tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia die-
selöljyjä, jotka on tarkoitettu dieselmootto-
rilla varustettujen moottoriajoneuvojen polt-
toaineeksi; sekä
3) moottoriajoneuvolla ajoneuvojen raken-

teesta ja varusteista annetussa asetuksessa
(1256/1992) määriteltyjä moottoriajoneuvoja
sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) tar-
koitettuja sotilasajoneuvoja lukuun ottamatta.

3 §

Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille
luovuttamisen kielto

Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille
luovuttaminen on kielletty.

4 §

Lyijyttömän moottoribensiinin laatu-
vaatimukset

Markkinoille luovutettavan lyijyttömän
moottoribensiinin tulee täyttää tämän asetuk-
sen liitteen taulukon I mukaiset laatuvaati-
mukset asetuksen voimaantullessa sekä lisäk-
si taulukon II mukaiset vaatimukset 1 päivänä
tammikuuta 2005 alkaen.

5 §

Dieselöljyn laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan dieselöljyn tu-
lee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon
III mukaiset laatuvaatimukset asetuksen voi-
maantullessa sekä lisäksi taulukon IV mu-
kaiset vaatimukset 1 päivänä tammikuuta
2005 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, EYVL N:o L 350, 28.12.1998, s. 58 ja komission direktiivi
2000/71/EY, EYVL N:o L 287, 14.11.2000, s. 46
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6 §

Poikkeuksen myöntäminen

Ympäristöministeriö voi myöntää ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) 17 §:n nojalla polt-
toaineen valmistajalle tai maahantuojalle
poikkeuksen 3 §:n mukaisesta kiellosta sekä 4
ja 5 §:n mukaisista laatuvaatimuksista.
Poikkeus 3 §:n mukaisesta kiellosta voi-

daan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi
kerrallaan, jos moottoribensiiniä luovutetaan
markkinoille käytettäväksi ainoastaan museo-
ajoneuvoissa tai vastaavissa vanhoissa ajo-
neuvoissa ja
1) moottoribensiinin lyijypitoisuus on enin-

tään 0,15 g/l;
2) moottoribensiinin bentseenipitoisuus on

enintään 1 tilavuusprosentti;
3) moottoribensiinin jakelu tapahtuu eri-

tyisten jakelupisteiden välityksellä; sekä
4) Suomessa markkinoilla olevan lyijylli-

sen moottoribensiinin osuus moottoribensii-
nin vuotuisesta kokonaismyynnistä ei ole
suurempi kuin 0,5 prosenttia.
Poikkeus 4 ja 5 §:n mukaisista vaatimuk-

sista voidaan myöntää enintään kuudeksi
kuukaudeksi kerrallaan, jos
1) raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituk-

sessa tapahtuu poikkeuksellisia ja äkillisiä
muutoksia, joiden vuoksi vaatimusten täyttä-
minen jalostamoilla ei ole mahdollista; sekä
2) Euroopan yhteisöjen komissio on salli-

nut poikkeamisen bensiinin ja dieselpolttoai-
neiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12
ETY muuttamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin (98/70/EY)
nojalla.

7 §

Poikkeuksen hakeminen

Ministeriö julistaa yleisellä kuulutuksella
haettavaksi valmistajalle ja maahantuojalle
myönnettävän poikkeuksen 3 §:n mukaisesta
kiellosta. Kirjalliset hakemukset on jätettävä
ministeriölle asiaa koskevassa kuulutuksessa
mainittuun ajankohtaan mennessä. Poikkeusta
4 ja 5 §:n laatuvaatimuksista haetaan erikseen
ministeriöltä. Hakemusten käsittelyyn sovel-
letaan muutoin hallintomenettelylakia
(598/1982).

8 §

Määritysmenetelmät

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimus-
tenmukaisuus määritetään tämän asetuksen
liitteen taulukoissa I—IV ilmoitettuja mene-
telmiä käyttäen.
Määritysmenetelmien tarkkuus ratkaistaan

standardin ISO 4259 (1995) mukaan.

9 §

Valvonta

Moottoribensiinin ja dieselöljyn valmista-
jien ja maahantuojien on laadittava vuosittain,
ja viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, selvitys
edellisen kalenterivuoden aikana markkinoil-
le luovutetuista polttoaineista. Selvityksestä
tulee käydä ilmi, että kaikki edellisen kalen-
terivuoden aikana markkinoille luovutettu
moottoribensiini ja dieselöljy täyttää tämän
asetuksen 3—6 §:n ja liitteen taulukoiden
I—IV vaatimukset.
Selvitys tulee toimittaa ympäristöministe-

riölle. Ensimmäinen selvitys tulee tehdä vuot-
ta 2000 koskien.
Tullilaitos valvoo tämän asetuksen noudat-

tamista ottamalla edustavan määrän näytteitä
polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta,
analysoimalla näytteet ja raportoimalla tulok-
sista ympäristöministeriölle.

10 §

Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa yleisiä oh-
jeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja
valvonnasta.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.
Tällä asetuksella kumotaan dieselöljyn ja

moottoribensiinin laatuvaatimuksista 1 päivä-
nä heinäkuuta 1999 annettu valtioneuvoston
päätös (786/1999).
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12 §

Siirtymäsäännös

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun
lain (1390/1992) mukaiseen valtion var-
muusvarastoon ennen tämän asetuksen anta-
mista varastoidun dieselöljyn on markkinoille
luovutettaessa oltava tämän asetuksen 5 §:n
laatuvaatimuksien mukaista, ellei ympäristö-
ministeriö ole myöntänyt tästä ympäristön-
suojelulain 17 §:n nojalla poikkeusta.
Ympäristöministeriö voi myöntää tässä

pykälässä tarkoitetun poikkeuksen varasto-
kohtaisesti enintään 1 päivään tammikuuta
2005 saakka. Poikkeus voidaan myöntää, jos
varastossa olevan dieselöljyn määrä ja laatu
sekä varaston tekniset ominaisuudet estävät
dieselöljyn laadun muuttamisen kohtuullisin
kustannuksin.
Huoltovarmuuskeskuksen sekä dieselöljyn

vastaanottajan on annettava ympäristöminis-
teriölle tarvittavat tiedot päätöksen valvomi-
seksi.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri Oili Rahnasto
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Liite  
 
Taulukko I 
Moottoribensiinin laatuvaatimukset vuonna 2000 
___________________________________________________________________________ 
 
Laatusuure  Yksikkö Laaturaja  Määritysmenetelmä 
     Minimi  Maksimi    
___________________________________________________________________________ 
 
Oktaaniluku  RON  95  -- EN 25164; 1993 
   MON  85  -- EN 25163; 1993 
 
Höyrynpaine Reid 
- 1.6 - 31.8  kPa  --  60,0 prEN 13016-1(DVPE); 1997 
         
Tislaus:        pr EN ISO 3405; 1998 
-haihtunut 100 °C:ssa % v/v  46,0  --   
-haihtunut 150 °C:ssa % v/v  75,0  -- 
 
Hiilivedyt:   
-olefiinit 1) 2) 3)  % v/v  --  18,0 4) ASTM D1319; 1995 
-aromaatit 1) 2) 3)  % v/v  --  42,0 ASTM D1319;1995 
-bentseeni 5)  % v/v  --  1,0 EN 12177; 1998 
        EN 238; 1996 
 
Happipitoisuus 6) % m/m  --  2,7 EN 1601; 1997 
        prEN 13132; 1998 
         
Happipitoiset: 6)       EN 1601; 1997 
yhdisteet       prEN 13132; 1998 
-metanoli 7)  %v/v  --  3  
-etanoli 8)  % v/v  --  5  
-isopropyylialkoholi %v/v  --  10  
-tert-butyylialkoholi % v/v  --  7 
-isobutyylialkoholi % v/v  --  10 
- eetterit, joissa on 
vähintään 5 hiiliatomia % v/v  --  15  
         
Muut happipitoiset % v/v    10 EN 1601; 1997 
yhdisteet 6) 9)       prEN 13132; 1998  
 
Rikkipitoisuus 10) mg/kg  --  150 EN ISO 14596;1998 
        EN ISO 8754;1995 
        EN 24260;1994 
 
Lyijypitoisuus  g/l  --  0,005 EN 237;1996 
__________________________________________________________________________ 
1) Happipitoisten yhdisteiden pitoisuus on määritettävä tulosten laskemiseksi ASTM D 1319 (1995) - menetelmän lausekkeen 
13.2 mukaisesti. 
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2) Kun näyte sisältää etyyli-tert-butyylieetteriä (ETBE), aromaattialue määritetään vaaleanpunaruskeasta renkaasta, joka sijaitsee 
sen punaisen renkaan alapuolella, jota käytetään normaalisti määrityksessä silloin, kun näyte ei sisällä ETBE:ä. ETBE:n esiinty-
minen näytteessä voidaan päätellä alaviitteessä 1 selostetussa analyysissä.  
3) ASTM D 1319  (1995) -menetelmän lausekkeita 6.1, 10.1 ja 14.1.1 ei sovelleta. 
4) Lukuun ottamatta matalaoktaanista lyijytöntä bensiiniä (MON vähintään 81 ja RON vähintään 91), jonka olefiinipitoisuus on 
enintään 21 % v/v. Nämä raja-arvot eivät estä muun lyijyttömän bensiinin, jonka oktaaniluvut ovat tässä taulukossa mainittuja 
pienemmät, markkinoille saattamista. 
5) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN 12177 (1998).6) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN 1601 (1997) 
7) Stabilointiainetta on lisättävä. 
8) Stabilointiaineet voivat olla välttämättömiä. 
9) Muut yksinkertaiset alkoholit, joiden tislauksen loppupiste ei ole korkeampi kuin kansallisissa laatuvaatimuksissa asetettu tis-
lauksen loppupiste tai niiden puuttuessa moottoripolttoaineiden teollisten laatuvaatimusten mukainen tislauksen  
loppupiste. 
10) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 14596 (1998). 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Taulukko II 
Moottoribensiinin laatuvaatimukset vuonna 2005 
___________________________________________________________________________ 
 
Laatusuure  Yksikkö Laaturaja  Määritysmenetelmä 
     Minimi  Maksimi    
___________________________________________________________________________ 
 
Oktaaniluku  RON  95  -- EN 25164; 1993 
   MON  85  -- EN 25163; 1993 
 
Hiilivedyt: 
-aromaatit 1) 2) 3)  % v/v  --  35,0 ASTM D1319;1995 
 
Rikkipitoisuus 4) mg/kg  --  50 EN ISO 14596; 1998 
        EN ISO 8754; 1995 
        EN 24260; 1994 
___________________________________________________________________________ 
1) Happipitoisten yhdisteiden pitoisuus on määritettävä tulosten laskemiseksi ASTM D 1319 (1995) -menetelmän lausekkeen 
13.2 mukaisesti. 
2) Kun näyte sisältää etyyli-tert-butyylieetteriä (ETBE), aromaattialue määritetään vaaleanpunaruskeasta renkaasta, joka sijaitsee 
sen punaisen renkaan alapuolella, jota käytetään normaalisti määrityksessä silloin, kun näyte ei sisällä ETBE:ä. ETBE:n esiinty-
minen näytteessä voidaan päätellä alaviitteessä 1 selostetussa analyysissä.  
3) ASTM D 1319 (1995) -menetelmän lausekkeita 6.1, 10.1 ja 14.1.1 ei sovelleta. 
4) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 14596 (1998). 
__________________________________________________________________________
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Taulukko III 
Dieselöljyn laatuvaatimukset vuonna 2000 
___________________________________________________________________________ 
 
Laatusuure  Yksikkö Laaturaja  Määritysmenetelmä 
     Minimi  Maksimi 
___________________________________________________________________________ 
 
Setaaniluku    51,0  -- EN ISO 5165; 1998 
 
Tiheys 15 °C 1)  kg/m3  --  845 EN ISO 3675;1998 
        EN ISO 12185; 1996 
 
Tislaus: 
-95 % haihtunut  °C  --  360 prEN ISO 3405, 1998 
 
Polyaromaattiset 
hiilivedyt 2)  %m/m  --  11 IP 391; 1995 
 
Rikkipitoisuus 3) mg/kg  --  350 EN ISO 14596; 1998 
        EN ISO 8754; 1995 
        EN 24260; 1994 
___________________________________________________________________________ 
1) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 3675 (1998). 
2) Polyaromaattiset hiilivedyt määritetään siten, että aromaattisten hiilivetyjen kokonaispitoisuudesta vähennetään monoaromaat-
tisten hiilivetyjen pitoisuus. 
3) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 14596 (1998). 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Taulukko IV 
Dieselöljyn laatuvaatimukset vuonna 2005 
___________________________________________________________________________ 
 
Laatusuure  Yksikkö Laaturaja  Määritysmenetelmä 
     Minimi  Maksimi 
___________________________________________________________________________ 
 
Rikkipitoisuus 1) mg/kg  --  50 EN ISO 14596; 1998 
        EN ISO 8754; 1995 
        EN 24260; 1994 
 ___________________________________________________________________________ 
1) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 14596 (1998). 
___________________________________________________________________________ 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1272

Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-

tuja suoritteita, jotka Tilastokeskus hinnoit-
telee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraa-
vat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla
olevat suoritteet;
1) tilastoalan julkaisut ja lehdet;
2) tutkimukset ja muut asiantuntijapalvelut;
3) tutkimus- ja muut aineistot;
4) rekisteri- ja tietokantapalvelut;
5) tietotekniikkapalvelut;
6) Tilastokeskuksen hallinnassa olevien

tilojen ja laitteiden käyttö;

7) kuolintodistusten jäljennökset lukuunot-
tamatta kuolemansyyn selvittämisestä anne-
tun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa
mainittuja;
8) tilastoalan tieteellisen keskuskirjaston

kaukolainapalvelut;
9) muut edellä mainittuihin verrattavat

palvelusuoritteet.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Anja Simola
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N:o 1273 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 
————— 

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan Telehallintokeskuksen maksuista 22 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikenne-

ministeriön päätöksen (1155/1998) 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 
19 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 
momentti liikenneministeriön päätöksessä 1186/1999, seuraavasti: 
 

6 § 

Radiolähettimien lupamaksut 

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvan-
varaista radiolähetintä peritään vuosittain lu-
pamaksua seuraavasti: 

1) radioamatöörilähettimet.......... 95 mk 
2) maaliikenteen liikkuva VHF/UHF-

lähetin, aluksen tai ilma-aluksen VHF/UHF-
asema tai kaukomittaus-, kauko-ohjaus- tai 
valvontalähetin ............................ 110 mk  

3) aluksen satelliittimaa-asema tai MF/HF-
asema tai ilma-aluksen satelliittimaa-asema 
tai MF/HF- asema ....................... 240 mk 

4) VHF/UHF-majakkalähetin .. 360 mk 
5) kiinteän liikenteen koordinoimaton 

satelliittimaa-aseman lähetin tai 
maaliikenteen muu kiinteä VHF/UHF- 
lähetin, ei kuitenkaan matkaviestinverkon, 
yleiseen teletoimintaan käytettävän 
henkilöhakujärjestelmän, TFTS- järjestelmän 
tai viranomaisradioverkon    (VIRVE)   
tukiasemalähetin  ......................... 430 mk 

6) pienitehoinen yleisradiolähetin (teho 
enintään 300 W), LF/MF-majakkalähetin tai 
muu radiolinkkilähetin kuin Telehallintokes-
kuksen määräämällä taajuusalueella toimivan 
kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän lä-
hetin ............................................. 640 mk 

7) kiinteä MF/HF-lähetin, keski- tai suuri-
tehoinen yleisradiolähetin (teho yli 300 W) 
tai muu kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-
lähetin .......................................... 930 mk 

8) kiinteän liikenteen koordinoidun satel-
liittimaa-aseman lähetin ............ 1060 mk 

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta 
kuin 1 momentissa tai 7 §:ssä tarkoitettua lu-
vanvaraista radiolähetintä peritään lupamak-
sua samoin kuin peritään lupamaksua sitä lä-
hinnä vastaavasta laitteesta 1 momentin mu-
kaan. 

 
7 §  

Taajuusmaksut 

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matka-
viestinverkon, Telehallintokeskuksen mää-
räämällä taajuusalueella toimivan kiinteän 
liityntäverkon radiojärjestelmän, yleiseen te-
letoimintaan käytettävän henkilöhakujärjes-
telmän, TFTS-järjestelmän tai viranomaisra-
dioverkon (VIRVE) tukiasemien luvanvarai-
sia radiolähettimiä peritään vuosittain taa-
juusmaksua seuraavasti: 
 

1) matkaviestinverkko K1* K2* K3* 
(taajuuskaista/25 kHz)  *11 275 mk 

2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1* 
K2* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk 

3) henkilöhakujärjestelmä K1* K2* 
(taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk 

4) TFTS-järjestelmä K1* (taajuuskaista/25 
kHz)  *11 275 mk 

5) viranomaisradioverkko (VIRVE) 
K1*K2*K3*K4* (taajuuskaista/25 kHz)*11 275 
mk 
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11 §  

Alusten radioasemien katsastusmaksut 

Alusten radioasemien ja alusten radiolait-
teiden katsastuksista peritään katsastusmak-
sua seuraavasti: 

 
 
 
 

 
 
Alus  Suomen alueella  Muualla 
a) Peruskatsastus:     
 
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema    3 100 mk   5 600 mk 
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema   3 100 mk   5 600 mk 
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema   3 550 mk   6 400 mk 
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radio-asema   5 350 mk   9 650 mk 
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema    7 800 mk 13 850 mk 
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava   9 650 mk 15 800 mk 
7) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema   4 150 mk   8 550 mk 
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema   7 150 mk  2 950 mk 
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema    7 800 mk 13 850 mk 
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 10 150 mk 16 550 mk 
   
b) Määräaikainen katsastus:     
 
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema  2 150 mk   3 750 mk 
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema  2 150 mk   3 750 mk 
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema  2 550 mk   4 450 mk 
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radioasema  4 150 mk   8 550 mk 
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema  6 200 mk 12 350 mk 
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava  7 400 mk 13 350 mk 
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema  3 100 mk   7 400 mk 
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema   5 350 mk   9 650 mk 
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema  6 200 mk 12 350 mk 
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema  7 850 mk 14 100 mk 
   
c) Ylimääräinen katsastus ja katsastuksessa todetun puutteen korjauksen katsastus:  
   
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema   1 200 mk  2 200 mk 
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema  1 200 mk  2 200 mk 
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema  1 500 mk  2 750 mk 
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen radioasema   2 650 mk  5 650 mk 
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema  3 750 mk  6 900 mk 
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai vastaava   4 650 mk  8 100 mk 
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema  1 900 mk  3 450 mk 
8 GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema  3 250 mk  5 850 mk 
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema  3 750 mk  6 700 mk 
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema  4 850 mk  8 700 mk 
 
 

OIKAISU
14.09.2001Merkitty kohta oikaistu. Alkuperäinen sanamuoto kuului:7 150 mk		 8 550 mk 7 800 mk		12 950 mk
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19 § 

Postitoiminnan valvontamaksut 

Postilaitoksen postitoiminnan valvonnasta 
peritään vuosittain postilaitokselta valvonta-
maksua, jonka suuruus on 1,75 promillea 
postilaitoksen postitoiminnan vuosittaisesta 
liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 10 000 
markkaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001. 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

 

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 

 
 

Ministeri Kimmo Sasi 

 
 
 
 

Viestintäneuvos Antti Kohtala 
 



Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 1274

patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on
muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta

1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) 3 §:n 2 momentin,
sellaisena kuin se on päätöksessä 837/1999, ja mainitun päätöksen liitteenä olevan
maksutaulukon 1, 10 ja 11 §:n, sellaisena kuin niistä on 1 § mainitussa päätöksessä 837/1999,
10 § päätöksessä 928/1998 ja 11 § päätöksessä 597/1997, seuraavasti:

3 §

Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat
suoritteet

— — — — — — — — — — — — —
Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista

perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4
momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista
patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun
perimättä, ovat:
1) patentti- ja rekisterihallituksen rekiste-

reihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisil-
moitukset;
2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;
3) viranomaisen lähettämän tiedonannon

merkitseminen patentti- ja rekisterihallituksen
pitämiin rekistereihin;
4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekiste-

rin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lo-
makkeet;
5) patentti- ja rekisterihallituksen antamat

vastaanottotodistukset;
6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;
7) osoitteenmuutoksen merkitseminen pa-

tentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli-

ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinon-
harjoittajan osoitteenmuutoksen merkitsemi-
nen kaupparekisteriin;
8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yh-

teisön purkautumista koskeva ilmoitus kaup-
parekisteriin;
9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestykses-

tä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaup-
parekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihal-
litus perus- tai muutosilmoituksen rekiste-
röinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa
ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;
10) merkinnän tekeminen säätiörekisteriin

ja yhdistysrekisteriin;
11) yksityisen elinkeinonharjoittajan hen-

kilötunnuksen ilmoittamista koskeva muutos-
ilmoitus kaupparekisteriin sekä henkilötun-
nuksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut
muut muutokset yksityisen elinkeinoharjoit-
tajan tietoihin; sekä
12) yrityskiinnityksen kuolettaminen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri Kimmo Sasi

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen
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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

 
1 § 

Patenttiasiat 

Hakemusmaksu 
perusmaksu ................................. 1 200 mk 
lisämaksu jokaisesta kymmenen 
ylittävästä patenttivaatimuk- 
sesta................................................ 120 mk 

Maksu uudelleenkäsiteltäväksi 
ottamisesta 
ensimmäinen kerta ......................... 320 mk 
muut kerrat..................................... 640 mk 

Nähtäväksipanomaksu 
perusmaksu painatuksesta.............. 500 mk 
lisämaksu jokaiselta  
neljä ylittävältä sivulta ..................... 60 mk 

Painatusmaksu 
perusmaksu painatuksesta.............. 500 mk 
lisämaksu jokaiselta  
neljä ylittävältä sivulta ..................... 60 mk 

Lisämaksu patenttivaatimuksesta, 
joka on annettu sen jälkeen 
kun hakemus tehtiin tai se on 
katsottava tehdyksi, mikäli 
vaatimusten määrä yhteensä 
ylittää niiden vaatimusten määrän, 
joista hakemusmaksu on 
suoritettu ........................................ 120 mk 

Tilausmaksu välipäätöksen 
viiteasiakirjoista ............................. 110 mk 
kahtena kappaleena ........................ 160 mk 

Käännösmaksu ...........................220 mk/sivu 
Patenttihakemuksista ja patenteista 
suoritettavat vuosimaksut: 

1.—3. vuosi.................................... 850 mk 
4. vuosi........................................... 650 mk 
5. vuosi........................................... 750 mk 
6. vuosi........................................... 900 mk 
7. vuosi........................................ 1 100 mk 
8. vuosi........................................ 1 250 mk 
9. vuosi........................................ 1 450 mk 
10. vuosi...................................... 1 650 mk 
11. vuosi...................................... 1 900 mk 
12. vuosi...................................... 2 200 mk 
13. vuosi...................................... 2 450 mk 
14. vuosi...................................... 2 700 mk 

15. vuosi ......................................3 050 mk 
16. vuosi ......................................3 400 mk 
17. vuosi ......................................3 750 mk 
18. vuosi ......................................4 100 mk 
19. vuosi ......................................4 400 mk 
20. vuosi ......................................4 700 mk 

 
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin 

kuin patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 
42 §:n 3 momentin mukaan vuosimaksun 
erääntymispäivänä, on suoritettava 20 pro-
sentilla korotettuna. 
 
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä 
merkinnästä, 

kultakin merkinnältä .......................220 mk 
Ratkaisumaksu patenttilain 

71 a §:n mukaan...........................1 200 mk 
Muutoksenhakumaksut 

patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut 
asiat..............................................1 100 mk 
muut patenttiasiat............................750 mk 

Etuoikeustodistus ...............................300 mk 
Diaaritodistus .......................................50 mk 
Oikeaksi todistaminen...................... 50 mk + 
  5 mk/sivu 
Rekisteriote ..........................................80 mk 
Kuulutusjulkaisu ..................................30 mk 
Patenttijulkaisu.....................................30 mk 
Viikkoluettelo 

irtonumero ........................................30 mk 
vuositilaus.......................................650 mk 

Tiivistelmäjulkaisu.................................5 mk 
 

10 § 

Yrityskiinnitysasiat 

Todistukset 
Diaaritodistus .......................................50 mk 
Rasitustodistus ...................................150 mk 
Muu yrityskiinnitysrekisteriin 

perustuva todistus ...........................150 mk 
Hakemus- ja ilmoitusasiat 
Kiinnityshakemus ..............................800 mk 
Kiinnityksen vastattavaksi  

ottaminen .....................................1 100 mk 
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Vahvistetun kiinnityksen 
laajentaminen tai rajoittaminen... 1 100 mk 

Kiinnitysten yhdistäminen ............. 1 100 mk 
Kiinnitysten keskinäisen 

etuoikeusjärjestyksen 
muuttaminen ............................... 1 100 mk 

Ilmoitus panttivelkakirjan 
haltijasta (kiinnityskohtainen)........ 100 mk 

Ilmoitus saatavan hakemisesta .......... 150 mk 
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi 

yrityksen jakautumisen 
yhteydessä................................... 3 000 mk 

Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä 
jakautuvassa yhtiössä..................... 300 mk 

Kiinnityksen rahayksikön 
muuntaminen ................................. 200 mk 

 
 

11 § 

Säätiörekisteriasiat 

Todistukset 
Ote, diaaritodistus, säännöt, 

tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä 
tilikaudelta).......................................60 mk 

Muu säätiörekisteriin perustuva 
todistus................................... 110 mk/tunti 

Lupa- ja suostumisasiat 
Säätiön perustaminen......................5 000 mk 
Säätiön lakkauttaminen...................1 500 mk 
Säätiön sulautuminen......................1 500 mk 
Säätiön sääntömuutoksen  

vahvistaminen..............................1 500 mk 
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa 

koskeva muutosilmoitus .................300 mk 
————— 

 



Työministeriön asetus

N:o 1275

työhallinnon maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuutta 1992 annetun valtion
maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään työhallinnon
maksullisista suoritteista ja niiden maksupe-
rusteista.
Työhallinnolla tarkoitetaan tässä asetukses-

sa työministeriötä, valtakunnansovittelijain
toimistoa, ulkomaalaisvaltuutetun toimistoa,
työvoima-asiain alue- ja paikallishallintoa,
työvoimaopistoa, valtion vastaanottokeskuk-
sia sekä työneuvostoa.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6
§:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista työhallinto perii oma-
kustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut,
ovat:
1) henkilöstörahaston rekisteröinti 1 400

mk;
2) henkilöstörahaston sääntömuutoksen re-

kisteröinti 1 000 mk;
3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu

muutos henkilöstörahastorekisteriin 200 mk;
4) ote henkilöstörahastoluettelosta 60 mk;

sekä

5) ote henkilöstörahastoluettelosta ja sään-
nöistä 120 mk.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka työhallinto hin-
noittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen

(1251/1993) 7 §:n 3 momentissa mainitut
henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä
henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liit-
tyvät erityispalvelut;
2) henkilöstövuokraus;
3) työhallinnon valtakunnallisissa, alueel-

lisissa tai paikallisissa viestintävälineissä jul-
kaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;
4) työhallinnon hallinnassa olevien toimi-

tilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoli-
seen käyttöön;
5) kuntoutus-, koulutus-, kehittämis-, kon-

sultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;
6) psykologisten testien ja muiden mene-

telmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vas-
taavien käyttöoikeuden luovuttaminen sekä
tietojärjestelmissä olevien tietojen luovutta-
minen lukuun ottamatta maksuttomaan toi-
mintaan liittyviä tietoja;
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7) muiden viranomaisten ja yhteisöjen
suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka
palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;
8) työvoimaopiston tarjoamat majoituspal-

velut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät
palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuo-
tuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutuk-
seen;
9) julkaisut;
10) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;
11) toimisto- ja virastopalvelut;
12) valokopiot ja muut jäljennökset;
13) toimeksiantoon perustuva aineiston

lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta
perittävään hintaan;
14) työnantajan toimeksiannosta ja hänen

lukuunsa ennakkoperintälain (418/1959) mu-
kaan toimitettavien ennakonpidätysten, työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen ja muiden
työnantajan työsuhteen perusteella suoritetta-
vien maksujen maksuliikenteen hoitaminen;
15) työnantajan toimeksiannosta ja hänen

lukuunsa toimitettava palkanlaskenta ja pal-
kanmaksu alle kymmenen työntekijän yrityk-
sille; sekä
16) työnantajien neuvonta maksuliikenteen

hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -mak-
sussa.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Työministeri Tarja Filatov

Ylitarkastaja Heidi Nummela
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