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Valtioneuvoston asetus

N:o 199

yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä, säädetään televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain
(744/1998) 20 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 394/2003:

1 §

Yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain
(744/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja
Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä ta-
pahtumia ovat:

1) Kansainvälisen olympiakomitean järjes-
tämät kesä- ja talviolympialaiset

2) Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestä-
mien miesten jalkapallon maailmanmesta-
ruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-,
välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maa-
joukkueen ottelut;

3) Euroopan jalkapalloliiton järjestämien
miesten jalkapallon Euroopan mestaruuslop-
pukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja
loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ot-
telut;

4) Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestä-
mät miesten jääkiekon maailmanmestaruus-
kilpailut;

5) Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät
pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmesta-
ruuskilpailut;

6) Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjes-
tämät yleisurheilun maailmanmestaruuskil-
pailut ja

7) Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät
yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut miesten
jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpai-
lujen avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä
Suomen maajoukkueen ottelut, miesten jalka-
pallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen
avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen
maajoukkueen ottelut, miesten jääkiekon
maailmanmestaruuskilpailujen välierä- ja
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loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ot-
telut on lähetettävä kokonaan suorina lähe-
tyksinä.

Muut 1 momentissa tarkoitetut tapahtumat
voidaan lähettää kokonaan tai osittain suorina
tai nauhoitettuina lähetyksinä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-

liskuuta 2007.
Tätä asetusta ei sovelleta ennen tämän ase-

tuksen voimaantuloa hankittuihin yksinoi-
keuksiin.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Viestintäneuvos Ismo Kosonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 200

suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähim-
mäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön

vähimmäisvaatimuksista 16 päivänä maaliskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (183/2006) 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 1—3 momentti, 5 §, 7 §, 8 §:n 1 ja 3
momentti, 9 §:n 4 momentti, 12 §:n 3 momentti sekä 16 §:n 1, 2 ja 4 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi liite 1 seuraavasti:

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä asetusta sovelletaan toimenpiteisiin,
joita suoria tukia saavan viljelijän on nouda-
tettava hyvän maatalouden ja ympäristön vä-
himmäisvaatimuksena koko Suomen alueella.
Tätä asetusta sovelletaan myös toimenpitei-
siin, joita Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta
maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1698/2005, jäljempänä
EY:n maaseutuasetus, 37 ja 39 artiklassa tar-
koitettuja tukia saavan viljelijän on noudatet-
tava hyvän maatalouden ja ympäristön vä-
himmäisvaatimuksena Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman soveltamisalu-
eella. Nämä toimenpiteet määritellään tässä
asetuksessa yhteisen maatalouspolitiikan suo-
ria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjes-
telmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93,
(EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001,
(EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94,
(EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999,
(EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja
(EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003,

jäljempänä tilatukiasetus, 5 artiklassa ja ky-
seisen asetuksen liitteessä IV edellytetyllä ta-
valla.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tukien myöntämisen edellytykset

Suorien tukien, EY:n maaseutuasetuksen
37 ja 39 artiklassa tarkoitettujen tukien
myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä
noudattaa tämän asetuksen 4—18 §:ssä sää-
dettyjä ehtoja. Lisäksi viljelijän on noudatet-
tava tilatukiasetuksessa ja yhteisen maatalo-
uspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä annetussa neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004 säädettyjä ehtoja.

4 §

Maaperän suojeleminen eroosiolta

Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville
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peltolohkoille on jätettävä vähintään 60 sent-
timetrin levyinen, muokkaamaton piennar,
jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuoje-
luaineita. I- ja II-luokan pohjavesialueilla
velvoitekesannon on oltava kasvipeitteistä
kesantoa. Pientareiden muokkaamattomuus-
vaatimuksesta ja velvoitekesannon kasvipeit-
teisyysvaatimuksesta voidaan kuitenkin poi-
keta erityisistä syistä, esimerkiksi silloin, kun
pellon viljelykuntoa parannetaan torjumalla
vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja tai teke-
mällä lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä.
Erityisistä syistä pientareilla voidaan sallia
myös rikkakasvien pesäketorjunta rikkakas-
vihävitteillä. Lyhytaikaisia kunnostustoimen-
piteitä voivat olla esimerkiksi salaojitus, kal-
kitus sekä valtaojien kaivuu ja perkaus. Kas-
vipeitteisyysvaatimuksesta voidaan poiketa
vain lyhytaikaisen kunnostustoimenpiteen
edellyttämässä laajuudessa.

Hoidetut viljelemättömät pellot on pidet-
tävä nurmipeitteisenä ja kasvusto on uusit-
tava tarvittaessa. Jos lohkolla ei ole ennestään
kylvettyä nurmea, nurmikasvusto on kylvet-
tävä 30 päivään kesäkuuta mennessä siten,
että käytetään riittävää määrää nurmikasvien
siementä. Nurmikasvien siemenseoksessa voi
olla mukana myös niittykasvien siemeniä. I-
ja II-luokan pohjavesialueilla perustettavan
uuden hoidetun viljelemättömän pellon sie-
menseoksen painosta enintään 20 prosenttia
voi olla typensitojakasvin siementä. Typensi-
tojakasveilla tarkoitetaan apiloita, virnoja, si-
nimailasta, vuohenhernettä ja mesikkää. Vil-
jelijän on pyynnöstä osoitettava siemenseok-
sen sisältö.

Hoidetun viljelemättömän pellon nurmi-
peitteisyysvaatimuksesta voidaan poiketa
edellä 1 momentissa tarkoitettujen erityisten
syiden perusteella. Nurmipeitteisyysvaati-
muksesta poikkeaminen ei kuitenkaan koske
ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavia
lohkoja. Hoidetulla viljelemättömällä pellolla
voidaan myös kasvattaa samoja kasveja kuin
maisemakesannolla ja samoja kasviseoksia
kuin riistakesannolla.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Viljellyn pellon hoito

Viljellyllä pellolla tarkoitetaan kasvien

tuotantoa varten viljeltyä peltoa, jota viljel-
lään hyvän maatalouskäytännön mukaisesti
paikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen.
Viljelty pelto on muokattava, lannoitettava ja
kylvettävä tai istutettava tarkoituksenmukai-
sella tavalla niin, että on mahdollista saada
aikaan tasainen itäminen ja kasvusto. Viljel-
tävien kasvilajien ja -lajikkeiden on oltava
alueelle soveltuvia. Kylvö tai istutus on teh-
tävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Jos
on kyse asetuksen liitteessä 1 tarkoitetuista
puutarhakasveista, joita ei kylvetä edellä mai-
nittuun päivämäärään mennessä, lohkolle on
kylvettävä esikasvi viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta. Jos lohkolle istutetaan salaattikas-
veja, kiinankaalia, kukkakaalia tai parsakaa-
lia, esikasvia ei tarvitse kylvää. Viljelytapaan
kuuluu myös kasvinsuojelusta huolehtiminen,
mikä voi tapahtua kasvinvuorotuksen avulla,
mekaanisesti, biologisesti tai kemiallisesti.
Viljelijän on pyrittävä korjuu- ja markkina-
kelpoisen sadon tuottamiseen. Jos pellolta ei
korjata satoa, pellon tuottamasta kasvustosta
on tarvittaessa huolehdittava niin, että pel-
lolle on myös seuraavana vuonna mahdollista
perustaa kasvusto.

7 §

Velvoitekesantolohkon koko

Kesannoiduksi alaksi hyväksytään pinta-
alaltaan tilatukiasetuksen 54 artiklan 4 koh-
dan mukaisten alueiden lisäksi leveydeltään
vähintään 5 metrin ja pinta-alaltaan 0,05 heh-
taarin suuruiset alueet muun muassa seuraa-
vista ympäristöön liittyvistä syistä: luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkityksellis-
ten kohteiden säilyttäminen (esimerkiksi lin-
tujen pesimäpaikat), vesistöihin rajoittuvat
suojakaistat, kaivojen ympärillä tarvittavat
suojakaista-alueet tai eroosioita ja maa-aines-
ten valumista vähentävät alueet esimerkiksi
peruna- ja sokerijuurikaslohkojen nurmipeit-
teiset päistealueet.

8 §

Velvoitekesannon perustaminen

Viherkesannon perustamiseen voidaan
käyttää yksi- tai monivuotista nurmisiementä
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tai vastaavaa nurmisiemenseosta, jossa voi
olla mukana myös niittykasvien siementä.
Viherkesannoksi hyväksytään myös aikai-
semmin perustettu viljelty nurmi. Perustetta-
valle viherkesannolle voidaan kylvää yksila-
jisena nurmisiemenenä vain sellaista sie-
mentä, josta saatavaa satoa ei ole sallittua
myydä siementarkoitukseen. I- ja II-luokan
pohjavesialueilla perustettavan uuden kasvi-
peitteisen kesannon siemenseoksen painosta
enintään 20 prosenttia voi olla typensitoja-
kasvin siementä. Viljelijän on pyynnöstä
osoitettava siemenseoksen sisältö.
— — — — — — — — — — — — —

Kasvipeitteistä kesantoa voidaan lannoittaa
perustamisen yhteydessä ottaen huomioon
mitä lannoittamisesta on säädetty valtioneu-
voston asetuksessa maataloudesta peräisin
olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittami-
sesta (931/2000) ja Ahvenanmaalla maata-
loudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta annetussa Ahvenan-
maan maakunnan hallituksen päätöksessä
(ÅFS 79/2000). Luonnonhaittakorvauksesta,
maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä
muista ympäristön ja maaseudun tilan paran-
tamiseen liittyvistä tuista annetun lain
(1440/2006) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun
sitoumuksen tehneiden viljelijöiden on lisäksi
otettava huomioon mitä lannoittamisesta on
määrätty sitoumusehdoissa.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Velvoitekesannon hoito

— — — — — — — — — — — — —
Nurmipeitteinen velvoitekesanto on niitet-

tävä kerran kasvukauden aikana 31 päivään
elokuuta mennessä. Niiton ajankohdassa ja
toteutuksessa on otettava huomioon rikkakas-
vien torjunnan onnistumisen lisäksi luonnon-
varaisten lintujen ja nisäkkäiden suojelu. Ke-
santolohkolla olevalta suojakaistalta niitetty
kasvillisuus voidaan kerätä levitettäväksi
muualle kesantolohkolla. Nurmipeitteiseltä
velvoitekesannolta niitettyä rehua ei saa käyt-
tää taloudellisesti hyväksi kuten myydä tai
antaa rehuksi.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Hoidetun viljelemättömän pellon hoito

— — — — — — — — — — — — —
Hoidetulla viljelemättömällä pellolla voi-

daan tehdä lyhytaikaisia kunnostustoimenpi-
teitä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esi-
merkiksi salaojitus, kalkitus sekä valtaojien
kaivuu ja perkaus. Hoidettu viljelemätön
pelto voidaan päättää mekaanisesti tai kemi-
allisesti aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta.
Hoidetulle viljelemättömälle pellolle voidaan
myös ennen edellä mainittua päivämäärää
kylvää syysviljaa ja muita syksyllä kylvettä-
viä tai istutettavia kasveja. Kylvämistä tai
istuttamista edeltävät toimenpiteet, kuten
muokkaus, voidaan aloittaa silloin kun se on
kylvön tai istutuksen takia välttämätöntä.

16 §

Pysyvä laidun

Pysyvä laidun on 17 §:n 2 momentin mu-
kaisesti komission asetuksen (EY) N:o
796/2004 3 artiklan toisessa kohdassa tarkoi-
tettua pysyvien laitumien viiteosuuteen ja
vuosittaiseen osuuteen laskettavaa alaa edel-
lyttäen, että tarkasteltavina vuosina

1) sitä on käytetty komission asetuksen
(EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettujen heinä- tai nurmirehukasvien
kasvattamiseen; ja

2) se on enintään kolmasosalta alueen
pinta-alasta puiden tai pensaiden peittämää ja
alueella kasvaa enintään 50 puuta hehtaarilla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi edel-
lytetään, että ala tarkasteluajankohtia edeltä-
vien viiden vuoden aikana:

1) on kasvanut komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa
tarkoitetulla tavalla vain heinä- tai nurmire-
hukasveja;

2) ei ole ollut ilmoitettuna vuosittaisella
tukihakemuksella komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa
lueteltuna kesantona; ja

3) ei ole kuulunut viljelykiertoon; heinä-
tai nurmirehukasveilla ollut ala katsotaan pel-
toalaksi, jos viljelijä osoittaa pellon olleen
osana viljelykiertoa.
— — — — — — — — — — — — —
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Vuonna 2007 ensimmäisessä momentissa
tarkasteltavat vuodet tarkoittavat vuosia 2003
ja 2007. Toisessa ja kolmannessa momentissa
tarkasteluajankohdat tarkoittavat 30 päivää
toukokuuta 2003 sekä 30 päivää huhtikuuta
2007.

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä hel-
mikuuta 2007.

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

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Suvi Ruuska
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Liite 1

Puutarhakasvit

Puutarhakasveihin luetaan ne kasvulohkot,
joilla kasvatetaan koristekasveja, vihannek-
sia, siemenmausteita, mauste- ja lääkekas-
veja. Koristekasveilla tarkoitetaan tässä yksi-
ja monivuotisia avomaalla leikko- ja kuiva-
kukiksi viljeltyjä koristekasveja. Vihannek-
siin luetaan myös muun muassa tilli, persilja
ja piparjuuri sekä monivuotiset vihannekset
kuten maa-artisokka, raparperi ja parsa. Sie-
menmausteisiin luetaan muun muassa korian-
teri, kumina ja sinapit. Mauste- tai lääkekas-
veihin voidaan lukea muun muassa basilika,
etelänarnikki, helokki, iisoppi, kamomilla-
saunio, kangasajuruoho, kehäkukka, keltakat-
kero, kesäkynteli, kissanminttu, koiruoho,

kultapiisku, liperi, maraljuuri, maurinmalva,
maustekirveli, maustemeirami, mintut, mäki-
kuisma, särmäkuisma, mäkimeirami, niitty-
humala, nokkonen, ei kuitenkaan kuitunok-
konen, punahattu, purasruoho, rakuuna, rata-
mot, reunuspäivänkakkara, rohtoraunioyrtti,
rohtosormustinkukka, rohtovirmajuuri, ryy-
tisalvia, saksankirveli, siankärsämö, sitruuna-
melissa, takiaiset, timjami, tuoksuampi-
aisyrtti, ukontulikukka, rohtotulikukka,
unikko, öljyunikko, villasormustinkukka, väi-
nönputki, yrtti-iiso ja lääkepaju. Lääkepajun
viljelystä edellytetään sopimusta lääketehtaan
kanssa.
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 201

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

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 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen julkisoikeu-
dellisista suoritteista perittävät maksut mää-
räytyvät suoriteryhmäkohtaisen kustannus-
vastaavuuden perusteella Patentti- ja rekiste-
rihallituksen suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain 2 ja 3 §:n mukaisesti.

Suoriteryhmän muodostavat Patentti- ja re-
kisterihallituksen maksuista annetun lain
2 §:n 3 kohdan määritelmän mukaiset seuraa-
vat julkisoikeudellisten suoritteiden kokonai-
suudet:

1) patenttiasiat;
2) hyödyllisyysmalliasiat;
3) integroidun piirin piirimalliasiat;
4) patenttiasiamiesrekisteriasiat;
5) kaupparekisteriasiat;
6) tavaramerkkiasiat;
7) mallioikeusasiat;
8) yrityskiinnitysasiat;
9) säätiöasiat;
10) yhdistysasiat; sekä
11) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat

asiat.

2 §

Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoi-
keudelliset 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 taikka suoriteryh-
mät:

1) valitusasiat;
2) säätiöasiat;
3) yhdistysasiat; sekä
4) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat

asiat.

3 §

Maksuttomat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4
momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Pa-
tentti- ja rekisterihallitus jättää maksun peri-
mättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekiste-
reihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisil-
moitukset;

2) viranomaisen lähettämän tiedonannon
merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituk-
sen pitämiin rekistereihin;

3) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat
vastaanottotodistukset;

4) tilinpäätöstietojen julkistaminen;
5) osoitteenmuutoksen merkitseminen Pa-

tentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin re-
kistereihin;

6) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yh-
teisön purkautumista koskeva ilmoitus Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin sekä
niihin liittyvät lopputilitysilmoitukset;

7) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, säännöistä
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ja yhtiösopimuksesta sekä ote kaupparekiste-
ristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus antaa
perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin
yhteydessä;

8) yrityskiinnityksen kuolettaminen;
9) henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus,

joka perustuu todettuun rekisterimerkintäri-
kokseen;

10) perustamisluvan saaneen säätiön rekis-
teröinti; sekä

11) valtuuskuntaa tai muuta sellaista sää-
tiölain (109/30) 10 b §:n tarkoittamaa toimi-
elintä koskeva muutos.

4 §

Liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä
tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja re-
kisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitet-
tavat tai saatavilla olevat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) julkaisut;
4) jäljenteet;
5) rekisteri- ja tietokantapalvelut;
6) Patentti- ja rekisterihallituksen hallin-

nassa olevien laitteiden ja tilojen käyttö; sekä
7) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-

rustuvat palvelut ja suoritteet.

5 §
Pykälissä 1 ja 2 tarkoitetut maksut sisälty-

vät tämän asetuksen liitteenä olevaan tauluk-
koon.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2009 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan Patentti- ja re-
kisterihallituksen maksullisista suoritteista 28
päivänä joulukuuta 2006 annettu kauppa- ja
teollisuusministeriön asetus (1433/2006).

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

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  
patenttihakemuksesta patenttilain  
31 §:n 1 momentin tai 38 §:n  
2 momentin mukaan ..........................250 € 

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  
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patentoitavuuden esitutkimusta,  
eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää  
ole sovellettava ..................................250 € 

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

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

mukaan ..............................................250 € 
Etuoikeustodistuksen lähettäminen  

patenttiasetuksen 47 §:n mukaan.........15 € 
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön  

16.1a mukaan..................................1 615 € 
Lisämaksu uutuustutkimuksesta  

PCT-säännön 40.2a mukaan ...........1 615 € 
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu  

PCT-säännön 58.1b mukaan..............550 € 
Lisämaksu patentoitavuuden  

esitutkimuksesta PCT-säännön  
68.3a mukaan.....................................550 € 

Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b,  
71.2b ja 94.2 mukaan........................0,60 € 

Kansainvälisen uutuustutkimuksen  
kaltainen tutkimus .............................945 € 

Palautus uutuustutkimusmaksusta,  
jos Patentti- ja rekisterihallitus on  
tehnyt aiemmin kansallisen  
uutuustutkimuksen hakemukselle,  
josta kansainväliselle hakemukselle 
pyydetään prioriteettia ja  
virastolle on ollut hyötyä  
aiemmin suoritetusta  
tutkimuksesta .....................................250 € 

Palautus aiemmasta tutkimusmaksusta  
hakemukselle, jossa pyydetään  
etuoikeutta hakemuksesta, jolle  
Patentti- ja rekisterihallitus on  
aiemmin tehnyt kansainvälisen  
uutuustutkimuksen tai ITS- 
tutkimuksen. Mahdollinen  
palautuksen määrä määräytyy  
sen mukaan, kuinka paljon  
Patentti- ja rekisterihallitus  
hyötyy aiemmin suoritetusta  
tutkimuksesta ......................... 50 tai 100 % 
 

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 € 
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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 € 
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 € 
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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 € 

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 yhdistysjärjestyksen 
  muuttamista, avoimen yhtiön,  
 kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan  
 muuttamista osakeyhtiöksi sekä  
 taloudellista toimintaa harjoittavan  
 yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi 
 koskeva muutosilmoitus ................330 € 
 muu muutosilmoitus ........................57 € 
 aputoiminimen rekisteröinti..... 60 €/nimi 
 ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää  
 kuulutuksen antamista osakeyhtiön  
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 velkojille osakepääomaa alennettaessa,  
 yhtiöjärjestystä muutettaessa tai  
 siitä poikettaessa tai yritysmuotoa  
 muutettaessa....................................430 € 
Sulautumis- ja jakautumisasiat 
 sulautumis- ja jakautumissuunnitelman  
 ilmoittaminen.............................. 330 € + 
  57 €/seuraava yhteisö 
 sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa 
  koskevan muutoksen  
 ilmoittaminen ...................... 57 €/yhteisö 
 hakemus kuulutuksen antamiseksi  
 velkojille sulautumis- ja  
 jakautumisasioissa ...................... 330 € + 
  + 175 €/seuraava yhteisö 
 ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen  
 täytäntöönpanosta ............... 57 €/yhteisö 
Muut hakemusasiat  
 hakemus sijoitusosuuspääoman,  
 sidotun oman pääoman, vararahaston  
 tai ylikurssirahaston alentamiseksi, 
 liiketoiminnan luovutuksen  
 täytäntöönpanoon, toimiluvasta  
 luopumiseen, yhteisömuodon  
 muuttamiseen tai voiton  
 jakamiseksi .....................................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,  
 kommandiittiyhtiön 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 
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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 

 
 

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 € 
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Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyh-
teisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai 
nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ....................................10 € 

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

 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 202

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 valkuaiskasvipalkkion maksa-
tuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä voimaantulopäivä

MMMa vuoden 2006 valkuaiskasvipalk-
kion maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/07 22.2.2007 28.2.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 203

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten pinta-alaperusteis-
ten tukien maksatuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä voimaantulopäivä

MMMa vuoden 2006 kansallisten pinta-
alaperusteisten tukien maksatuksesta . . . . . . 17/07 22.2.2007 28.2.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 204

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 puutarhatuotteiden varastointi-
tuen maksatuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä voimaantulopäivä

MMMa vuoden 2006 puutarhatuotteiden
varastointituen maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . . 18/07 22.2.2007 28.2.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
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