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Valtioneuvoston asetus

N:o 1138

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 24
päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain (542/2004) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta
annetun lain muuttamisesta 24 päivänä kesä-
kuuta 2004 annettu laki (542/2004) tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Merenkulkuneuvos Raimo Kurki
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1139

alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle 13

päivänä syyskuuta 1996 annetun asetuksen (680/1996) 4 §:n 1 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentti,
11 §:n 1 ja 3 momentti ja 13 §, seuraavasti:

4 §

Luovutuspaikkalupa

Luovutuspaikan sijaintikunnan lääninhalli-
tus myöntää hakemuksesta alkoholiyhtiölle
luvan luovutuspaikan perustamiseen (luovu-
tuspaikkalupa).
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Luovutuspaikan perustaminen ja luovutuspai-
kassa tapahtuvat muutokset

Luovutuspaikka voidaan perustaa, jos pe-
rustettavan luovutuspaikan etäisyys lähim-
pään alkoholiyhtiön alkoholijuomamyymä-
lään tai toiseen luovutuspaikkaan on vähin-
tään 20 kilometriä. Lääninhallitus voi erityi-
sistä syistä sallia luovutuspaikan perustami-
sen myös tätä lähemmäksi toista luovutus-
paikkaa tai alkoholijuomamyymälää.
Luovutuspaikkaa ei voida perustaa sellaiseen
kuntaan, jossa ei saa harjoittaa alkoholijuomi-
en vähittäismyyntiä.
Luovutuspaikan perustamisesta päättää al-
koholiyhtiö lääninhallituksen myönnettyä
luovutuspaikkaluvan.
Luovutuspaikan haltijalla ja luovutuspai-
kan toiminnasta vastaavalla henkilöllä tulee
olla toimintaan tarvittavat edellytykset ja
vaadittava luotettavuus. Muut viranomaiset

ovat velvollisia antamaan lääninhallitukselle
virka-apua tässä momentissa tarkoitettujen
asioiden selvittämiseksi ja valvomiseksi siten
kuin alkoholilain (1143/94) 47 §:ssä sääde-
tään.
Jos luovutuspaikan haltijan omistussuhteet

muuttuvat kokonaan tai osittain, on muutok-
sesta ilmoitettava alkoholiyhtiölle. Ilmoitus
on tehtävä myös, jos luovutuspaikan toimin-
nasta vastaava henkilö vaihtuu. Alkoholiyh-
tiön on puolestaan ilmoitettava muutoksista
lääninhallitukselle.

7 §

Valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Lääninhallituksella sekä Tuotevalvontakes-

kuksella sen apuna on oikeus päästä tarkas-
tamaan luovutuspaikkaa, sen varastoa sekä
kirjanpitoa ja muita valvonnan kannalta tar-
peellisia asiakirjoja.

11 §

Alkoholijuoman lähettäminen suoraan tilaa-
jalle tai ostajalle

Alkoholiyhtiö voi asettamillaan ehdoilla
lähettää tilaajalle tai ostajalle alkoholijuomia.
— — — — — — — — — — — — —

3100



Alkoholiyhtiö voi lähettää alkoholijuomat
varmistuttuaan ensin siitä, että tilaaja tai
ostaja täyttää 8 §:n 3 momentissa säädetyt
edellytykset.

13 §

Kielto

Jos toimittava myymälä tai luovutuspaikan
haltija rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai

luovutuspaikkaluvan määräyksiä tai jos luo-
vutuspaikkatoiminnasta muutoin 5 §:ssä tar-
koitetut toiminnan edellytykset puuttuvat,
lääninhallitus voi määräajaksi tai pysyvästi
kieltää toimittavaa myymälää lähettämästä
alkoholijuomia luovutuspaikkoihin tai tiet-
tyyn luovutuspaikkaan taikka tilaajille.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1140

alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
lisätään alkoholijuomista ja väkiviinasta 22 päivänä joulukuuta 1994 annettuun asetukseen
(1344/1994) uusi 1 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Valvonnan ja ohjauksen toimivalta

1 a §
Lääninhallitukset valvovat alkoholijuomi-

en vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä mai-
nontaa ja myynninedistämistä alueellaan.
Tuotevalvontakeskuksen tehtäviin kuulu-
vat lääninhallitusten lupahallinnon ja valvon-
nan ohjaus ja kehittäminen, alkoholihallinnon
tieto- ja viestintäpalveluiden tuottaminen sekä
alkoholijuomien vähittäismyynnin ja annis-

kelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen
valvonta koko maassa.
Lupahallinnon ja valvonnan ohjauksen ja

kehittämisen tarkoituksena on tehostaa alko-
holilain 1 §:ssä määritellyn tarkoituksen saa-
vuttamista ja turvata lain yhdenmukainen
soveltaminen koko maassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1141

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

1 §

Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kus perii valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:n mukaisesti suoritteen omakustannusar-
von mukaisesti määräytyvän kiinteän hinnan
elintarvikekuljetusvälineiden ATP -todistuk-
sista. Todistuksen hinta on 91 euroa.

2 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskus hinnoittelee lii-
ketaloudellisin perustein, ovat:
1) tilaustutkimukset ja tutkimusaineistot;
2) analyysipalvelut;
3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut;
4) valiotaimituotanto;

5) hevossairaala;
6) kotieläinten lisääntymispalvelut;
7) julkaisumyynti- ja tiedonvälityspalvelut;
8) koulutus- ja kurssipalvelut;
9) asiantuntija- ja neuvontapalvelut;
10) puunmyynti;
11) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toi-

mitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja
kunnossapitopalvelut;
12) peltoviljelypalvelut;
13) muut tilatut erityispalvelut ja suoritteet.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2007.
Tämän asetuksen mukaisia maksuja peri-

tään sen voimassaoloaikana tilatuista suorit-
teista.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri Katri Nuotio
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 1142

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään patentti- ja rekisterihalli-
tuksen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain
(1032/1992) 5 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeu-
dellisista suoritteista perittävistä kiinteistä
maksuista.
Tätä asetusta sovelletaan myös muun vi-
ranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka
perustuu tai kohdistuu Patentti- ja rekisteri-
hallituksen pitämään rekisteriin tai tiedos-
toon.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia
suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus
perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaa-
vuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat
seuraavat suoritteet:
1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja
hyödyllisyysmallihakemusten sekä integ-
roidun piirin piirimallihakemusten käsittele-
minen;
2) patenttien ja patenttihakemusten voi-
massapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyl-
lisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistami-
nen;
4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten

käsitteleminen; ja
5) merkinnän tekeminen patentti-, tavara-

merkki-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimal-
li- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä otteen,
todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuotta-
minen tällaisesta rekisteristä.
Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista

perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n
3 momentin mukaisia suoritteita, joista Pa-
tentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden
keskimääräisen kokonaiskustannuksen perus-
teella määräytyvät maksut, ovat seuraavat
suoritteet:
1) kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten

ja hakemusasioiden käsitteleminen;
2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljen-

nöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinni-
tysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä
tilinpäätös- ja tasetiedoista;
3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoi-

tuksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä
tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen pu-
helimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti; ja
4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen

tai ilmoituksen käsitteleminen.
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3 §

Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat
suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n
4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista
Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen
omakustannusarvoa alhaisemman maksun,
ovat seuraavat suoritteet:
1) valituksien käsitteleminen;
2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen kä-
sitteleminen;
3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;
4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljen-
nöksen tuottaminen säätiörekisteristä, yhdis-
tysrekisteristä ja uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteristä;
5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoi-
tusasiat, ennakkotarkastusasiat sekä hake-
musasiat; ja
6) uskonnollisen yhdyskunnan perustamis-
ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat
sekä rekisteröityjen paikallisyhteisöjen ja seu-
rakuntien perustamis- ja muutosilmoitusasiat.
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 rekisterihallituk-
sen 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 ja 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) yhdistyksen purkautumista koskeva

ilmoitus yhdistysrekisteriin;
11) uskonnollisen yhdyskunnan sekä re-

kisteröidyn paikallisyhteisön ja seurakunnan
purkautumista koskeva ilmoitus;
12) yksityisen elinkeinoharjoittajan henki-

lötunnuksen ilmoittamista koskeva muutosil-
moitus kaupparekisteriin sekä henkilötunnuk-
sen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut muut
muutokset yksityisen elinkeinonharjoittajan
tietoihin; sekä
13) yrityskiinnityksen kuolettaminen.

4 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä
tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja
rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat muun muassa seuraavat suo-
ritteet:
1) Patentti- ja rekisterihallituksen toimi-

alaan kuuluva muu kuin asian vireillepanoon
ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;
2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutki-

mukset;
3) koulutus- ja konsultointipalvelut;
4) kirjasto- ja tietopalvelut;
5) muut Patentti- ja rekisterihallituksen

kustantamat julkaisut;
6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu

jäljennös;
7) pienlaskutuslisä ja kassapalvelumaksu;
8) toimeksiantoon perustuva aineiston lä-

hettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly
aineistosta perittävään hintaan; ja
9) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekiste-

rin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-
rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5 §
Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisäl-

tyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan tau-
lukkoon.
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6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2006 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan Patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
21 päivänä marraskuuta 2001 annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön asetus (1027/2001)
siihen tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen

3106 N:o 1142



 N:o 1142 
  
   

 

3107

                      Liite 
 
 
 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 

 
1 § 

Patenttiasiat 

Hakemusmaksu 
perusmaksu ........................................250 € 
lisämaksu jokaisesta kymmenen  
ylittävästä patenttivaatimuksesta .........25 € 

Maksu uudelleenkäsiteltäväksi  
ottamisesta 
ensimmäinen kerta...............................55 € 
muut kerrat.........................................115 € 

Painatusmaksu 
perusmaksu painatuksesta....................85 € 
lisämaksu jokaiselta neljä 
ylittävältä sivulta .................................10 € 

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 ..............................................25 € 

Tilausmaksu välipäätöksen 
viiteasiakirjoista 
yhtenä kappaleena ...............................20 € 
kahtena kappaleena..............................30 € 

Käännösmaksu................................40 €/sivu 
Patenttihakemuksista ja patenteista 

suoritettavat vuosimaksut: 
1.—3. vuosi...........................................150 € 
4. vuosi..................................................125 € 
5. vuosi..................................................140 € 
6. vuosi..................................................165 € 
7. vuosi..................................................200 € 
8. vuosi..................................................235 € 
9. vuosi..................................................265 € 
10. vuosi................................................300 € 
11. vuosi................................................350 € 
12. vuosi................................................400 € 
13. vuosi................................................450 € 

14. vuosi ...............................................500 € 
15. vuosi ...............................................535 € 
16. vuosi ...............................................585 € 
17. vuosi ...............................................645 € 
18. vuosi ...............................................705 € 
19. vuosi ...............................................755 € 
20. vuosi ...............................................805 € 
 
Vuosimaksu, joka patenttilain 

41 §:n 3 momentin tai 42 §:n  
3 momentin mukaan suoritetaan 
myöhemmin kuin vuosimaksun  
erääntymispäivänä, on suoritettava 
20 prosentilla korotettuna. 

 
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä 

merkinnästä, kustakin  
merkinnästä .........................................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain 
71 a §:n mukaan ................................250 € 

Muutoksenhakumaksut 
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut 
asiat ...................................................150 € 
muut patenttiasiat ..............................150 € 

Etuoikeustodistus....................................50 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen ..........................10 €+ 
  1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 

2 § 

Kansainväliset patenttihakemukset 

Maksu kansainvälisestä patentti- 
hakemuksesta patenttilain 31 §:n  
1 momentin tai 38 §:n 2 momentin 
mukaan ..............................................250 € 

Lisämaksu jokaisesta kymmenen 
ylittävästä patenttivaatimuksesta.........25 € 
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Erityinen lisämaksu tapauksissa, 
joissa hakemusta jatketaan  
patenttilain 31 §:n 1 momentin 
mukaan ja se käsittää keksinnön, 
jolle ei ole suoritettu kansainvälistä 
uutuustutkimusta tai kansainvälistä 
patentoitavuuden esitutkimusta, eikä 
patenttilain 36 tai 37 §:ää ole 
sovellettava ........................................250 € 

Erityinen lisämaksu tapauksissa, 
joissa hakemusta jatketaan  
patenttilain 31 §:n 2 momentin 
mukaan ja se käsittää keksinnön, 
jolle ei ole suoritettu kansainvälistä 
patentoitavuuden esitutkimusta, eikä 
patenttilain 36 tai 37 §:ää ole 
sovellettava ........................................250 € 

Lisämaksu patenttilain 31 §:n 
3 momentin mukaisesta 
lisäajasta ............................................100 € 

Lähettämismaksu ..................................135 € 
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n  

mukaan ..............................................250 € 
 
 

3 § 

Eurooppapatentti 

Eurooppapatentin, muutetussa 
muodossa hyväksytyn eurooppa- 
patentin käännöksen ja käännöksen 
korjauksen julkaisumaksu patenttilain 
70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 
1 momentin mukaan 

Perusmaksu painatuksesta.......................85 € 
lisämaksu jokaiselta neljä 
ylittävältä sivulta .................................10 € 

Eurooppapatentista patenttilain 
70 l §:n 1 momentin mukaan  
suoritettavat vuosimaksut  
määräytyvät 1 §:n taulukon  
mukaan. 

Vuosimaksu, joka suoritetaan  
myöhemmin kuin patenttilain  
70 l ja 41 §:n mukaisena 
vuosimaksun erääntymispäivänä,  
on suoritettava 20 prosentilla  
korotettuna. 

Maksu patenttirekisteriin  
tehtävästä merkinnästä, kultakin  
merkinnältä ..........................................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n 
mukaan ..............................................250 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 

 1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 

4 § 

Lisäsuojatodistukset 

Hakemusmaksu.....................................250 € 
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi 

ottamisesta 
ensimmäinen kerta...............................55 € 
muut kerrat ........................................115 € 

Maksu patenttirekisteriin 
tehtävästä merkinnästä,  
kustakin merkinnästä...........................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain  
71 a §:n mukaan ................................250 € 

Vuosimaksu jokaiselta 
alkavalta vuodelta..............................805 € 

Muutoksenhakumaksut 
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut 
asiat ...................................................150 € 
muut asiat ..........................................150 € 

Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 

 1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 
 

5 § 

Hyödyllisyysmallioikeusasiat 

Rekisteröintimaksu ...............................135 € 
Lisämaksu jokaisesta viisi 

ylittävästä suojavaatimuksesta ............15 € 
Uudelleenkäsittelymaksu........................35 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu 

neljäksi vuodeksi ...............................200 € 
Uudistamismaksun korotus.....................40 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu 

kahdeksi vuodeksi .............................135 € 
Uudistamismaksun korotus.....................30 € 
Maksu mitättömäksijulistamis- 

vaatimuksesta ......................................50 € 
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Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin 
tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä ..........................................40 € 

Käännösmaksu................................40 €/sivu 
Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus ....................................15 € 
Diaaritodistus ..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 
  1 €/sivu 
Rekisteriote .............................................15 € 
Tutkimusmaksu.....................................250 € 
Lausuntomaksu .......................................70 € 
Lykkäysmaksu ........................................40 € 
Viitejulkaisumaksu .................................20 € 
Viitejulkaisun kaksoiskopio....................30 € 
Kansainväliset hyödyllisyysmalli- 

hakemukset 
Maksu kansainvälisestä 

hyödyllisyysmallihakemuksesta ........135 € 
Lisämaksu jokaisesta viisi  

ylittävästä suojavaatimuksesta.............15 € 
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 

45 d §:n 3 momentin mukaisesta 
lisäajasta ..............................................80 € 

Lähettämismaksu ..................................135 € 
 
 

6 § 

Tavaramerkkiasiat 

Tavaramerkin rekisteröinnin 
hakemusmaksu ..................................165 € 

Rekisteröinnin uudistamismaksu ..........185 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu, 

jos hakemus jätetään rekisteröinti- 
kauden päättymisen jälkeen...............215 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin  
hakemusmaksu ..................................235 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin 
uudistamismaksu ...............................265 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin  
uudistamismaksu, jos hakemus  
jätetään rekisteröintikauden  
päättymisen jälkeen ...........................285 € 

Lisämaksu 
luokkamaksu rekisteröitäessä  
jokaiselta luokalta kolmen luokan 
jälkeen..................................................65 € 
luokkamaksu uudistettaessa 
jokaiselta luokalta kolmen luokan 
jälkeen................................................100 € 

Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä 
tarkoitetun määräajan 
pidentämisestä .....................................45 € 

Rekisteröidyn merkin muuttamis- 
hakemusmaksu ....................................40 € 

Maksu tavaramerkkirekisteriin 
tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä..........................................40 € 

 
Jos pyyntö rekisteröidyn merkin 

muuttamisesta tai tavaramerkki- 
rekisteriin tehtävästä muusta 
merkinnästä esitetään tavaramerkin 
rekisteröinnin uudistamishakemuksen 
yhteydessä, maksu merkinnästä 
peritään 50 %:lla alennettuna. 

 
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen 

vastaanottomaksu ................................40 € 
Kansainvälisen tavaramerkki- 

hakemuksen vastaanottomaksu .........125 € 
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin 

korvaamisesta kansainvälisellä 
rekisteröinnillä.....................................50 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus....................................10 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 
  1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 

7 § 

Mallioikeusasiat 

Hakemusmaksu.....................................154 € 
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä 

luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen................40 € 
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta 
mallilta ensimmäisen jälkeen ..............84 € 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta ..................................40 € 
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä 
kuvalta ensimmäisen jälkeen...............36 € 

Uudelleenkäsittelymaksu........................40 € 
Uudistamismaksu 

ensimmäiseltä kerralta.......................229 € 
toiselta kerralta ..................................325 € 
kolmannelta kerralta ..........................350 € 
neljänneltä kerralta ............................360 € 
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Lisämaksut uudistamishakemuksen 
yhteydessä 
luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen................40 € 
yhteisrekisteröintimaksu  
jokaiselta mallilta ensimmäisen 
jälkeen..................................................84 € 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta...................................40 € 
jos uudistamismaksu suoritetaan  
kuluvan rekisteröintikauden  
päätyttyä ..............................................40 € 

Maksu mallirekisteriin tehtävästä 
merkinnästä, kultakin  
merkinnältä ..........................................36 € 

Maksu mallirekisteröinnin  
muuttamisesta hakemuksen  
perusteella kultakin mallilta...............154 € 
 

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä 
merkinnästä esitetään mallin 
rekisteröinnin uudistamishakemuksen 
yhteydessä, maksu merkinnästä  
peritään 50 %:lla alennettuna. 
 

Yhteisömallia koskevan rekisteröinti- 
hakemuksen vastaanottamismaksu ......50 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus ....................................17 € 
Diaaritodistus ..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 

 1 €/sivu 
Rekisteriote .............................................15 € 
 
 

8 § 

Integroidun piirin piirimalliasiat 

Rekisteröintimaksu ...............................250 € 
Maksu mitättömäksijulistamis- 

vaatimuksesta ....................................215 € 
Uudelleenkäsittelymaksu ........................55 € 
Maksu piirimallirekisteriin 

tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä ..........................................40 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Diaaritodistus ..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 

 1 €/sivu 
Rekisteriote .............................................15 € 
 

9 § 

Patenttiasiamiesrekisteri 

Rekisteröintimaksu ...............................215 € 
Muutos tai muu 

erillinen merkintä ................................40 € 
Ote patenttiasiamiesrekisteristä ..............15 € 
 

10 § 

Kaupparekisteriasiat 

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut 
yksityisen elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .......................................65 € 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
perusilmoitus .....................................155 € 
muun elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .....................................330 € 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, 
osuuskunnan, säästöpankin ja 
asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen 
ja vakuutusyhdistyksen yhdistys- 
järjestyksen muuttamista, avoimen 
yhtiön, kommandiittiyhtiön tai 
osuuskunnan muuttamista osake- 
yhtiöksi sekä taloudellista toimintaa 
harjoittavan yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutos- 
ilmoitus..............................................330 € 
muu muutosilmoitus............................57 € 
aputoiminimen rekisteröinti ........60 €/nimi 

Sulautumis- ja jakautumisasiat 
sulautumis- ja jakautumis- 
suunnitelman ilmoittaminen...........330 € + 
 57 €/seuraava yhteisö 
sulautumis- tai jakautumis- 
suunnitelmaa koskevan muutoksen 
ilmoittaminen ......................... 57 €/yhteisö 
hakemus sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanoon.....330 € + 
 175 €/seuraava yhteisö 
ilmoitus sulautumisen tai  
jakautumisen täytäntöön- 
panosta.................................... 57 €/yhteisö 

Muut hakemusasiat 
hakemus osakepääoman alentamiseksi, 
arvonkorotusrahaston alentamiseksi,  
sijoitusosuuspääoman, sidotun oman  
pääoman tai ylikurssirahaston  
alentamiseksi, yhtiömuodon  
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muuttamiseksi, voiton jakamiseksi,  
vararahaston alentamiseksi tai  
ylikurssirahaston alentamiseksi .........430 € 
hakemus julkisesta haasteesta 
yhteisön velkojille .............................175 € 
muut Virallisessa lehdessä 
kuulutettavat hakemusasiat................175 € 
hakemus toimia poikkeusluvalla  
osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön  
perustajana, olla osakeyhtiön tai  
osuuskunnan hallintoneuvostossa,  
hallituksessa, toimitusjohtajana tai  
selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön  
tai asumisoikeusyhdistyksen  
hallituksessa tai isännöitsijänä,  
eurooppalaisen taloudellisen  
etuyhtymän johtajana, yksityisenä  
elinkeinonharjoittajana, avoimen  
yhtiön yhtiömiehenä, kommandiitti- 
yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä  
tai sivuliikkeen perustajana………….100 € 
hakemus selvitysmiehen  
määräämiseksi .....................................57 € 
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön 
selvitystilaan määräämiseksi ...............57 € 

Otteet, todistukset ja jäljennökset 
ote kaupparekisteristä ..........................10 € 
rekisteröintitodistus .............................15 € 
diaaritodistus..........................................5 € 
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, 
säännöt, yhdistysjärjestys ....................10 € 

Tilinpäätösasiat 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista 
(yhdeltä tilinpäätöskaudelta)................10 € 
todistus tilinpäätösasiakirjojen 
jättämisestä ............................................5 € 

Mikrofilmit 
kaupparekisterin peruskortisto........3 030 € 
kaupparekisterin  
ylläpitokortit .........................1 075 €/vuosi 
kaupparekisterin aakkoselliset 
toiminimihakemistot................640 €/vuosi 
vuosien 1976—1980 
tilinpäätösasiakirjat 
hakemistoineen ...............................1 690 € 
tilinpäätösasiakirjat  
hakemistoineen  
vuosilta 1981—1998 ............1 350 €/vuosi 
tilinpäätösasiakirjat  
hakemistoineen vuosilta 1999—  
(sis. 20 000 tilinpäätöstä)......2 020 €/vuosi 
lisämaksu /  

alkava 10 000 tilinpäätöstä ................840 € 
Muutoksenhakumaksu 

kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta 
koskevissa asioissa ............................150 € 

Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 
 1 €/sivu 
 
 

11 § 
 

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat 
 
Otteet ja todistukset 

 saapumistodistus....................................5 € 
 oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-

tunnusrekisterin otetuloste.....................5 € 
 
 
 

12 § 

Yrityskiinnitysasiat 

Todistukset 
diaaritodistus .........................................5 € 
rasitustodistus ......................................25 € 
muu yrityskiinnitysrekisteriin 
perustuva todistus................................30 € 

Hakemukset ja ilmoitusasiat 
kiinnityshakemus...............................135 € 
kiinnityksen vastattavaksi 
ottaminen...........................................190 € 
vahvistetun kiinnityksen 
laajentaminen tai rajoittaminen .........190 € 
kiinnityksen yhdistäminen.................190 € 
kiinnityksen keskinäisen 
etuoikeusjärjestyksen muuttaminen ..190 € 
ilmoitus panttivelkakirjan  
haltijasta (kiinnityskohtainen) .............17 € 
ilmoitus saatavan hakemisesta ............25 € 
hakemus kiinnityksen jakamiseksi 
yrityksen jakautumisen yhteydessä ...500 € 
ilmoitus kiinnitysten säilymisestä 
jakautuvassa yhtiössä ..........................50 € 
kiinnityksen rahayksikön  
muuttaminen........................................35 € 

Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 
 1 €/sivu 
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13 § 

Säätiörekisteriasiat 

Todistukset 
ote, säännöt,  
tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä 
tilikaudelta)..........................................10 € 
diaaritodistus..........................................5 € 

Lupa- ja suostumusasiat 
säätiön perustaminen .........................840 € 
säätiön lakkauttaminen ......................255 € 
säätiön sulautuminen .........................255 € 
säätiön sääntömuutosten 
vahvistaminen....................................255 € 
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §).............100 € 

Hallitusta ja nimenkirjoittajaa 
koskeva muutosilmoitus ......................50 € 

Muutoksenhakumaksu 
säätiön perustamislupaa, sääntöjen    
vahvistamista tai säätiörekisteriin  
tehtyä ilmoitusta koskevissa  
asioissa………………….....………. 150 € 

Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 
 1 €/sivu 

 
14 § 

Yhdistysrekisteriasiat 

Todistukset ja jäljennökset 
ote yhdistysrekisteristä tai uskonnol- 
listen yhdyskuntien rekisteristä ...........10 € 
oikeaksi todistettu jäljennös 
säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä  
tai paikallissäännöistä ..........................10 € 
diaaritodistus..........................................5 € 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista  
yhdeltä tilikaudelta ..............................10 € 
muu oikeaksi todistettu jäljennös 
yhdistyksen ja uskonnollisen yhdys- 
kunnan, paikallisyhteisön ja  
seurakunnan asiakirjasta .................. 10 € + 
 1 €/sivu 

Ennakkotarkastusasiat 
sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 1—5 §:ää.................60 € 

sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 6 §:ää tai  
enemmän ...........................................200 € 

Yhdistysrekisteri-ilmoitusten 
 käsittelymaksut 

yhdistyksen perusilmoitus 
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
yhdistyksen perusilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan 
vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ....................................10 € 
Keskuskauppakamarin ja kauppa- 
kamarin toimielinten kokoonpano 
(kauppakamarilaki 2 §)........................10 €   
Uskonnollisen yhdyskunnan  
perustamisilmoitus  
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
perustamisilmoitus  
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
yhdyskuntajärjestyksen muuttamista  
koskeva muutosilmoitus  
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
yhdyskuntajärjestyksen muuttamista  
koskeva muutosilmoitus  
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
Paikallisyhteisön tai seurakunnan  
perustamisilmoitus ..............................60 € 
Paikallisyhteisön tai seurakunnan  
paikallissääntöjen muuttamista  
koskeva ilmoitus..................................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyh-
teisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai 
nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ....................................10 € 

Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §)............35 € 
Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
 

 
 



Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 1143

ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen
(286/2003) 25 ja 69 §, sekä
lisätään työjärjestykseen uusi 66 a § seuraavasti:

25 §

Hallinnollisen osaston organisaatio

Hallinnollisella osastolla on seuraavat lin-
jat:
1) henkilöstölinja;
2) talouslinja;
3) kiinteistö- ja materiaalilinja; ja
4) tietohallintolinja.
Henkilöstölinjaan kuuluvat seuraavat yksi-
köt:
1) henkilöstösuunnitteluyksikkö;
2) palvelussuhdeasiain yksikkö;
3) työsuojelu- ja terveydenhuoltoyksikkö;
ja
4) koulutusyksikkö.
Talouslinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:
1) kirjanpito- ja maksuliikeyksikkö;
2) edustustojen talouden tarkastusyksikkö;
ja
3) matkayksikkö.
Kiinteistö- ja materiaalilinjaan kuuluvat
seuraavat yksiköt:
1) kiinteistöyksikkö;
2) sisustusyksikkö; ja
3) materiaaliyksikkö.
Tietohallintolinjaan kuuluvat seuraavat yk-
siköt:

1) tietopalveluyksikkö;
2) tietotekniikkayksikkö; ja
3) toimistopalveluyksikkö.
Lisäksi hallinnollisella osastolla on seuraa-

vat yksiköt:
1) turvallisuusyksikkö; ja
2) hallintoyksikkö, joka palvelee myös

hallinnollisista asioista vastaavaa alivaltiosih-
teeriä.

66 a §

Palkka- ja korvausasioista vastaavan virka-
miehen ratkaisuvalta

Palkka- ja korvausasioista vastaava virka-
mies ratkaisee palkanlaskentaa ja -maksua
koskevat tekniset asiat.

69 §

Talousjohtajan ratkaisuvalta

Talousjohtaja ratkaisee 60 §:ssä määrätyn
lisäksi seuraavat asiat:
1) ministeriön toimintaa tilivirastona kos-

kevat asiat;
2) valuutanvaihtoa koskevat asiat sekä

käytettävän valuutan ja tilikurssin määräämi-
nen;
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3) lupa jatkuvaan oman auton käyttöön
virkamatkoilla Suomessa; ja
4) tileistä poistot.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Elisa Kumpula
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