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Lak i

N:o 1023

Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Skopjessa 25 päivänä tammikuuta 2001
Suomen hallituksen ja Makedonian hallituk-
sen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämä lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes

HE 98/2001
VaVM 13/2001
EV 104/2001

142—2001 410301
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1024

lentoyhtiöiden väliaikaisista valtiontakuista perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain
(449/1988) 15 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 986/2001:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eduskunnan suos-
tumuksen perusteella valtioneuvoston päätök-
sellä sota- ja terrorismiriskitilanteissa kol-
mansille henkilöille aiheutuvien vahinkojen
varalta suomalaisille lentoyhtiöille myönne-
tystä väliaikaisesta valtiontakuusta perittävän
takuumaksun määräämiseen.

2 §

Matkustajaliikenne

Matkustajalentoliikennettä harjoittavalle
lentoyhtiölle myönnetystä valtiontakuusta pe-
rittävä maksu määräytyy valtiontakuun mu-
kaisen vastuun enimmäismäärän ja yhtiön
takuukautena harjoittaman lentoliikenteen
matkustajamäärien perusteella seuraavasti:

takuuvastuun määrä,
milj. USD

maksu/lennolle osallistunut
matkustaja, euroa

yli 50— 150 0,40
yli 150— 500 0,55
yli 500— 1 000 0,80

Takuuvastuun määrällä tarkoitetaan tässä
asetuksessa kulloisessakin valtioneuvoston
takuupäätöksessä määriteltyä valtiontakuun
vakuutustapahtumakohtaista enimmäismää-
rää.

3 §

Rahtiliikenne

Rahtilentoliikennettä harjoittavalle lento-
yhtiölle myönnetystä valtiontakuusta perittä-
vä maksu määräytyy yhtiön ennen 11.9.2001
voimassa olleen lentovastuuvakuutuksen va-
kuutusmaksun perusteella. Maksua määrättä-
essä vakuutusmaksu on ajallisesti suhteutet-
tava takuukauden pituuteen. Takuusta perit-
tävän maksun suuruus on näin suhteutettu
vakuutusmaksu korotettuna 50 %:lla.

4 §

Maksun määräytymisperusteiden yhteen-
sovittaminen

Jos lentoyhtiö harjoittaa takuukauden ai-
kana samalla kalustolla molempia edellä 2 ja
3 §:ssä tarkoitettuja liiketoiminnan muotoja,
takuumaksu määräytyy yksinomaan matkus-
tajaliikennettä varten säädetyn perusteen mu-
kaan.

5 §

Maksun määräämistä varten tarvittavien tie-
tojen antaminen

Lentoyhtiön on annettava valtiovarainmi-
nisteriölle takuukautta seuraavan kalenteri-
kuukauden loppuun mennessä toiminnastaan
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edellä 2—4 §:ssä tarkoitetut takuumaksun
määräämistä varten tarvittavat tiedot.

6 §

Takuumaksun maksaminen

Lentoyhtiön tulee maksaa valtiovarainmi-
nisteriön sille määräämä takuumaksu yhden
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
marraskuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

Hallitusneuvos Veikko Kantola
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1025

liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä elokuuta 2000 annetun liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen
(774/2000) 16, 25, 26, 28, 29 ja 30 §, sellaisena kuin niistä 16 § on asetuksessa 887/2000,
seuraavasti:

16 §

Liikennepolitiikan osaston yksiköt

Liikennepolitiikan osastossa on seuraavat
yksiköt:
1) liikenneväyläyksikkö;
2) henkilöliikenneyksikkö;
3) tavaraliikenneyksikkö;
4) rautatie- ja ilmailuyksikkö;
5) merenkulkuyksikkö;
6) liikenneturvallisuus- ja ympäristöyksik-
kö;
7) vaarallisten aineiden kuljetusyksikkö;
sekä
8) liikenteen telematiikkayksikkö.

25 §

Liikenteen telematiikkayksikkö

Liikenteen telematiikkayksikössä käsitel-
lään asiat, jotka koskevat:
1) liikenteen telemaattisia palveluja;
2) liikenteen hallinnan telematiikkaa;
3) liikenteen telemaattisia maksu-, tuki- ja
valvontajärjestelmiä;
4) liikenteen telemaattisten palvelujen edel-
lyttämiä informaatiojärjestelmiä ja -rakentei-
ta, mikäli ne eivät kuulu muulle yksikölle;
5) liikenteen logististen järjestelmien tele-

matiikkaa, mikäli asia ei kuulu muulle yksi-
kölle;
6) hallinnonalan virastojen ja laitosten

tulosohjausta liikenteen telematiikan osalta;
sekä
7) liikenteen telematiikan hyödyntämisen

ja kehittämisen koordinointia.

26 §

Viestintämarkkinaosaston tehtävät

Viestintämarkkinaosaston toimialaan kuu-
luvat asiat, jotka koskevat:
1) viestintäpolitiikkaa ja yleistä tietoyhteis-

kuntapolitiikkaa;
2) viestintämarkkinoiden yleistä ohjausta ja

kehittämistä;
3) viestintään käytettäviä verkkoja ja niiden

välityksellä tarjottuja viestintäpalveluita;
4) postitoimintaa ja lehdistötukea;
5) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja alan

yritysten kansainvälistymisen edistämistä; se-
kä
6) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta.

28 §

Viestintäverkkoyksikkö

Viestintäverkkoyksikössä käsitellään asiat,
jotka koskevat:
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1) sähköiseen viestintään käytettäviä verk-
koja ja niiden tarjontaa;
2) telemarkkinalain, radiolain ja viestintä-
hallinnosta annetun lain mukaisia ministeriön
tehtäviä, jos ne eivät kuulu muulle yksikölle;
3) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain mukaisia ministeriön tehtäviä, siltä osin
kuin ne koskevat televisio- ja radiotoiminnan
taajuussuunnittelua;
4) Internetin nimihallintoa;
5) itsesääntelyn edistämästä yksikön toi-
mialalla;
6) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta
yksikön toimialalla; sekä
7) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja alan
yritysten kansainvälistymisen edistämistä yk-
sikön toimialalla.

29 §

Mediayksikkö

Mediayksikössä käsitellään asiat, jotka
koskevat:
1) sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen
palvelujen ja verkoissa harjoitetun viestinnän
sääntelyä;
2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain mukaisia ministeriön tehtäviä, jos ne
eivät kuulu muulle yksikölle;
3) televisio- ja radiotoiminnan julkista
palvelua, valtion televisio- ja radiorahastoa ja
lehdistötukea;
4) postitoimintaa;
5) luettelo- ja hakemistopalvelujen tarjon-
taa;

6) itsesääntelyn edistämistä yksikön toimi-
alalla;
7) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta

yksikön toimialalla; sekä
8) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja alan

yritysten kansainvälistymisen edistämistä yk-
sikön toimialalla.

30 §

Verkkoliiketoimintayksikkö

Verkkoliiketoimintayksikössä käsitellään
asiat, jotka koskevat:
1) yleisen tietoverkon kehittämistä;
2) sähköisen kaupankäynnin ja muun verk-

koliiketoiminnan edistämistä;
3) yksityisyyden suojaa televiestinnässä

sekä tietoturvallisuushallintoa koskevia asioi-
ta;
4) sähköistä allekirjoitusta, salaustuotteita

ja -politiikkaa sekä käyttäjien luottamuksen
edistämistä viestintäverkkojen ja -palvelujen
käyttöön;
5) viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen

tilastointia;
6) itsesääntelyn edistämistä yksikön toimi-

alalla;
7) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta

yksikön toimialalla; sekä
8) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja alan

yritysten kansainvälistymisen edistämistä yk-
sikön toimialalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Kansliapäällikkö Juhani Korpela
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1026

eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista 8 päivänä heinäkuuta 1998 annetun
sisäasiainministeriön päätöksen (551/1998) 1 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §

Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomai-
sen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on
kielletty seuraavilla alueilla:
— — — — — — — — — — — — —
5) Lapin läänissä
Kemin kaupungin Ajoksen satama-alueel-
la. Liikkumisrajoituksen alainen alue on
vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle.
Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön
kirjaamossa ja Ajoksen satamassa Ajoksentie
748, Kemi; sekä
Muonion kunnassa Wintertestcenter Oy:n
omistamalla maalla sijaitsevilla kahdella eril-
lisellä aidoin varustetuilla testiradoilla ja
niiden suoja-alueilla. Liikkumis- ja oleskelu-
rajoituksen alaiset alueet on vahvistettu kart-

taliitteessä osoitetuille alueille. Karttaliite on
nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa
ja Wintertestcenter Oy:n toimipisteessä Ho-
telli Olostunturilla, Muonio.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Liikkumis- ja oleskelurajoituksen kattavan
alueen merkitseminen

Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on
merkittävä karttaliitteessä osoitetut aitauksin
varustetut rajoitusten alaiset alueet kieltoa ja
sen rikkomisesta aiheutuvaa sakkorangaistus-
ta osoittavin tauluin.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
joulukuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Poliisitarkastaja Hannu Hannula
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 1027

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

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 määrätään 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 Patentti-
ja rekisterihallitus perii suoritteiden keski-
määräisen kokonaiskustannuksen perusteella
määräytyvät maksut, ovat seuraavat suorit-
teet:
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 ja yh-
distysrekisteristä; ja
5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoi-
tusasiat sekä ennakkotarkastusasiat.
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) yksityisen elinkeinoharjoittajan henki-

lötunnuksen ilmoittamista koskeva muutosil-
moitus kaupparekisteriin sekä henkilötunnuk-
sen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut muut
muutokset yksityisen elinkeinonharjoittajan
tietoihin; sekä
12) 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.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan patentti- ja

rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
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28 päivänä joulukuuta 1995 annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön päätös (1782/1995)
siihen tehtyine muutoksineen.
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan
vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-

räisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euro-
määräinen hinta muutetaan markkamääräi-
seksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen
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                      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 � 
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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 � 

 



Suomen Pankin päätös

N:o 1028

eräiden seteleiden lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä annetun päätöksen 2 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2001

Suomen Pankki on muuttanut eräiden setelien lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä 15
päivänä kesäkuuta 1993 annetun Suomen Pankin päätöksen (544/1993) 2 §:ä seuraavasti:

2 §
Suomen Pankki lunastaa 1 §:ssä tarkoitetut
setelit nimellisarvosta 29 päivään helmikuuta
2012 saakka.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2001

SUOMEN PANKKI

Matti Vanhala Matti Louekoski
johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan varapuheenjohtaja
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