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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 � 



 N:o 1027 
  

   

 

2979

Lisämaksu jokaisesta kymmenen 
ylittävästä patenttivaatimuksesta .........25 � 

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 � 
 
 

2 a § 

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 � 
 
 

3 § 

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 � 
 

4 § 

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 � 
 
 

5 § 

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 � 
 
 

6 § 

Mallioikeusasiat 

Hakemusmaksu.....................................140 � 
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä 

luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen, johon 
malli luokitetaan..................................40 � 
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta 
mallilta ensimmäisen jälkeen ..............78 � 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta ..................................37 � 
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä 
kuvalta ensimmäisen jälkeen...............34 � 

Uudelleenkäsittelymaksu........................37 � 
Uudistamismaksu 

ensimmäiseltä kerralta.......................210 � 
toiselta kerralta ..................................300 � 

Lisämaksut uudistamishakemuksen 
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yhteydessä 
luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen, 
johon malli luokitetaan ........................40 � 
yhteisrekisteröintimaksu  
jokaiselta mallilta ensimmäisen 
jälkeen .................................................78 � 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta...................................37 � 
jos uudistamismaksu suoritetaan  
kuluvan rekisteröintikauden  
päätyttyä ..............................................37 � 

Maksu mallirekisteriin tehtävästä 
merkinnästä, kultakin  
merkinnältä ..........................................34 � 

 
Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä 

merkinnästä esitetään mallin  
rekisteröinnin uudistamishakemuksen 
yhteydessä, maksu merkinnästä  
peritään 50 %:lla alennettuna. 
 

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

 1 �/sivu 
Rekisteriote .............................................15 � 
 
 

7 § 

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 � 
 

8 § 

Patenttiasiamiesrekisteri 

Rekisteröintimaksu ...............................215 � 

Muutos tai muu 
erillinen merkintä ................................40 � 

Ote patenttiasiamiesrekisteristä ..............15 � 
 
 

9 § 

Kaupparekisteriasiat 

Kaupparekisteri-ilmoitusten  
käsittelymaksut 
yksityisen elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .......................................59 � 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
perusilmoitus .....................................118 � 
muun elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .....................................252 � 
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..............................................252 � 
muu muutosilmoitus............................42 � 
aputoiminimen rekisteröinti ........59 �/nimi 

Sulautumis- ja jakautumisasiat 
sulautumis- ja jakautumis- 
suunnitelman ilmoittaminen...........252 � + 
 42 �/seuraava yhteisö 
sulautumis- tai jakautumis- 
suunnitelmaa koskevan muutoksen 
ilmoittaminen ......................... 42 �/yhteisö 
hakemus sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanoon.....252 � + 
 151 �/seuraava yhteisö 
ilmoitus sulautumisen tai  
jakautumisen täytäntöön- 
panosta.................................... 42 �/yhteisö 

Muut hakemusasiat 
hakemus osakepääoman alentamiseksi, 
arvonkorotusrahaston alentamiseksi,  
sijoitusosuuspääoman, sidotun oman  
pääoman tai ylikurssirahaston  
alentamiseksi, yhtiömuodon  
muuttamiseksi, voiton jakamiseksi,  
vararahaston alentamiseksi tai  
ylikurssirahaston alentamiseksi.........361 � 
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hakemus julkisesta haasteesta 
yhteisön velkojille .............................151 � 
muut Virallisessa lehdessä.................151 � 
kuulutettavat hakemusasiat 

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 

 
 

10 § 

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 � 
 
 

11 § 

Säätiörekisteriasiat 

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

Lupa- ja suostumusasiat 
säätiön perustaminen.........................840 � 
säätiön lakkauttaminen......................255 � 
säätiön sulautuminen.........................255 � 
säätiön sääntömuutosten 
vahvistaminen ...................................255 � 

Hallitusta ja nimenkirjoittajaa 
koskeva muutosilmoitus......................50 � 

 
 

12 § 

Yhdistysrekisteriasiat 

Todistukset 
ote yhdistysrekisteristä ........................10 � 
oikeaksi todistettu jäljennös 
säännöistä ............................................10 � 
diaaritodistus .........................................5 � 
muu oikeaksi todistettu jäljennös 
yhdistyksen asiakirjasta....................10 � + 
 1 �/sivu 

Ennakkotarkastusasiat 
sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 1�5 §:ää ................50 � 
sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 6 §:ää tai  
enemmän ...........................................168 � 
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Yhdistysrekisteri-ilmoitusten 
käsittelymaksut 
yhdistyksen perusilmoitus 
(ei ennakkotarkastettu) ........................50 � 
yhdistyksen perusilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................14 � 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 

(ei ennakkotarkastettu) ........................50 � 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................14 � 
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan 
vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ......................................8 � 

 


