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Tasavallan presidentin asetus

N:o 68

kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden
I ja II muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Kansainvälisistä pääliikenneväylistä teh-

dyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR)
(SopS 17/92) liitteisiin I ja II Genevessä 17
päivänä lokakuuta 2006 tehdyt muutokset,
jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25
päivänä tammikuuta 2008, ovat voimassa 15

päivästä tammikuuta 2008 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä hel-

mikuuta 2008.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä ja Tiehallinnossa,
jotka myös antavat niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

13—2008



Valtioneuvoston asetus

N:o 69

yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan yhteismetsistä 27 päivänä helmikuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen
(163/2003) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Osakaskunnan ensimmäinen kokous

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kokouk-

sesta on ilmoitettava osakkaille osakaskun-
nan kustannuksella viimeistään 14 päivää en-
nen kokousta lähetetyllä kirjeellä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2008.

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

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie
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N:o 70 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 
Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teolli-

suusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 
————— 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 

2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksu-
taulukon 1-3 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 ja 3 § asetuksessa 1138/2007, seuraavasti: 
 

1 § 
Patenttiasiat 

Hakemusmaksu………………………..400 € 
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hake- 
   muksesta..………..…………………..300 € 
Lisämaksu jokaisesta kymmenen  

ylittävästä patenttivaatimuksesta .........30 € 
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi  

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

Julkaisumaksu…………………………400 € 
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua var-

ten on tehty sähköisesti……………...300 € 
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 ..............................................30 € 

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

Käännösmaksu................................40 €/sivu 

Patenttihakemuksista ja patenteista 
suoritettavat vuosimaksut: 

1.—3. vuosi ..........................................170 € 
4. vuosi .................................................140 € 
5. vuosi .................................................155 € 
6. vuosi .................................................180 € 
7. vuosi .................................................225 € 
8. vuosi .................................................265 € 
9. vuosi .................................................295 € 
10. vuosi ...............................................335 € 
11. vuosi ...............................................390 € 
12. vuosi ...............................................450 € 
13. vuosi ...............................................500 € 
14. vuosi ...............................................550 € 
15. vuosi ...............................................600 € 
16. vuosi ...............................................650 € 
17. vuosi ...............................................700 € 
18. vuosi ...............................................750 € 
19. vuosi ...............................................800 € 
20. vuosi ...............................................850 € 
 
Vuosimaksu, joka patenttilain 

41 §:n 3 momentin tai 42 §:n  
3 momentin mukaan suoritetaan 
myöhemmin kuin vuosimaksun  
erääntymispäivänä, on suoritettava 
20 prosentilla korotettuna. 
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Ratkaisumaksu patenttilain 
71 a §:n mukaan.................................250 € 

Ratkaisumaksu  
patenttiyhteistyösopimuksen  
sovellutussäännöksen 26bis.3  
mukaan.. ............................................250 € 

Rajoittamista koskeva käsittelymaksu  
patenttilain 53 a §:n mukaan..............800 € 

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

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 ..........................400 € 

Maksu kansainvälisestä  
patenttihakemuksesta patenttilain  
31 §:n 1 momentin tai 38 §:n  
2 momentin mukaan, kun hakemus on teh-
ty sähköisesti .....................................300 € 

Lisämaksu jokaisesta kymmenen 
ylittävästä patenttivaatimuksesta .........30 € 

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 € 

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 hake-
mukselle pyydetään etuoikeutta ja Patentti- 
ja rekisterihallitukselle on ollut hyötyä täs-
tä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on 
palautuksen määrä 100 % suoritetusta kan-
sallisesta hakemusmaksusta .............100 % 

Palautus uutuustutkimusmaksusta  
Jos Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin 
tehnyt kansainvälisen uutuustutkimuksen 
tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kal-
taisen tutkimuksen (ITS) hakemukselle, 
josta kansainväliselle hakemukselle pyy-
detään etuoikeutta, on palautuksen määrä 
50 tai 100 % aiemmin suoritetusta tutki-
musmaksusta riippuen siitä, kuinka  
paljon Patentti- ja rekisterihallitus hyö- 
tyy tästä aiemmin suoritetusta tutkimuk- 
sesta ..........................………..50 tai 100 % 

 
3 § 

Eurooppapatentti 

Eurooppapatentin, muutetussa 
muodossa hyväksytyn eurooppa- 
patentin käännöksen ja käännöksen 
korjauksen sekä rajoitetun patentin  
julkaisumaksu patenttilain 
70 h §:n 1 momentin, 70 q §:n 
1 momentin tai 70 t §:n 2 momentin  
mukaan 
julkaisumaksu....................................400 € 
julkaisumaksu, kun käännös on toimitettu 
sähköisesti .........................................300 € 

Eurooppapatentista patenttilain 
70 l §:n 1 momentin mukaan  
suoritettavat vuosimaksut  
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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 € 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-

tikuuta 2008. 
Jos patenttihakemuksesta tai patentista suo-

ritettava vuosimaksu, joka erääntyy makset-
tavaksi tämän asetuksen tullessa voimaan tai 
sen jälkeen, suoritetaan etukäteen ennen  
tämän asetuksen voimaantuloa, on vuosi-
maksu suoritettava tämän asetuksen 1 §:n 
määräisenä. 

 
Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 

 
Työministeri Tarja Cronberg 

 
 
 
 

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen 



Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

N:o 71

talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 maksettavan korvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000
talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituk-
sen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion
varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta
tuottamisesta maksettavasta peruskorvauk-
sesta ja lisäkorvauksesta sekä niiden perus-
teista.

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuot-
tamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan
valtion vuoden 2008 talousarvioon tätä tar-
koitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous-
ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimi-
valle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle
korvaukset maksaa lääninhallitus.

Peruskorvaus maksetaan huhtikuun lop-
puun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan lää-
ninhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä
tai kahdessa erässä joko huhtikuun tai syys-
kuun loppuun mennessä.

Lääninhallitus toimittaa määrärahan jakoa
koskevat tiedot Kuluttajavirastolle huhti-

kuussa maksettavan erän osalta maaliskuun
20 päivään mennessä ja syyskuussa makset-
tavan erän osalta elokuun 22 päivään men-
nessä.

3 §

Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta maksettava peruskorvaus on 0,76 eu-
roa vuodessa toimialueen asukasta kohden.

Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan
väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen
asukasluku peruskorvauksen maksamista
edeltävän vuoden alussa.

4 §

Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan lääneihin
540 513 euroa niiden 3 §:n 2 momentin mu-
kaisen asukasluvun suhteessa.

Palvelun tuottajalle maksetaan lisäkorva-
usta lääninhallituksen tarveharkinnan perus-
teella. Lisäkorvauksen perusteita ovat palve-
lujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan
kysyntä ja tarve.
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5 §

Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta kunnalle maksetut korvaukset perii
takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen te-
kemän päätöksen perusteella. Muulle palve-
lun tuottajalle maksetut korvaukset perii ta-
kaisin lääninhallitus.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä hel-
mikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan talous- ja vel-
kaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna
2007 maksettavan korvauksen perusteista an-
nettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
(53/2007).

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

N:o 72

työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä tammikuuta 2008 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen

(5/2008) 42 § seuraavasti:

42 §

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön
päällikön tai hänen määräämänsä ratkaisu-

valta

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön
päällikkö tai hänen määräämänsä ratkaisee
asiat, jotka koskevat

1) lausunnon antamista yksikön, osaston
tai ryhmän toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) yksikön, osaston tai ryhmän toimialaan
kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrä-
rahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä
ja niitä koskevien menojen hyväksymistä;

3) yksikön, osaston tai ryhmän toimialaan
kuuluvien tulojen hyväksymistä tai sen dele-
gointia;

4) yksikön tai osaston henkilöstön sijoitta-
mista ryhmiin.

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä hel-
mikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä
tammikuuta 2006 annettu kauppa- ja teolli-
suusministeriön työjärjestys (89/2006) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 5
päivänä helmikuuta 2007 annettu työministe-
riön työjärjestys (120/2007) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

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

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen
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