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patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain

(1032/1992) 10 §:n 1 momentti,
muutetaan 3 §:n 4 momentti, 5 § ja 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 4

momentti laissa 75/2007, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät
maksut

— — — — — — — — — — — — —
Teollisuuspoliittisista tai oikeudenhoitoon,

uuden suoritteen käyttöönottoon tai rekisteri-
tietojen ajan tasalla pitoon liittyvistä taikka
kansainvälisistä sopimuksista tai käytännöstä
johtuvista syistä taikka silloin, kun käsitel-
lään säätiölaista (109/1930), yhdistyslaista
(503/1989) tai uskonnonvapauslaista
(453/2003) johtuvia asioita, maksu voidaan
määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen oma-
kustannusarvoa alempana tai jättää se koko-
naan perimättä. Yhdistyksen rekisteröimistä
koskevassa asiassa maksu on määrättävä
omakustannusarvoa alempana, jos se on tar-
peen yhdistymisvapauden turvaamiseksi. En-
nen yhdistyksen rekisteröimistä koskevan
maksun määräämistä työ- ja elinkeinominis-

teriön on kuultava oikeusministeriötä. Teolli-
suuspoliittisista taikka kansainvälisistä sopi-
muksista tai käytännöstä johtuvista tai muista
erityisistä syistä maksu, joka muutoin mää-
rättäisiin suoritteen omakustannusarvoa tai
suoriteryhmäkohtaista kustannusvastaavuutta
vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeam-
maksi.

4 §

Muiden suoritteiden hinnat

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
34 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään,
Patentti- ja rekisterihallituksen muiden kuin
tämän lain 3 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden
hinnoista päätetään liiketaloudellisin perus-
tein silloinkin, kun julkinen sähköisesti talle-
tettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle
sähköpostitse.
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5 §

Ministeriön toimivalta

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää noudat-
taen mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään, mitkä Patentti- ja re-
kisterihallituksen ja tämän lain 1 §:ssä tarkoi-
tetut muun viranomaisen suoritteet tai suori-
teryhmät ovat maksullisia ja mistä suorit-
teesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään
omakustannusarvon, mistä suoriteryhmäkoh-
taisen kustannusvastaavuuden perusteella ja
mistä liiketaloudellisin perustein.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää myös
3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistä
maksuista. Lisäksi ministeriö päättää, mistä
suoritteesta tai suoriteryhmästä ja millä 3 §:n

4 momentissa sanotulla perusteella sekä mi-
ten maksun suuruus voidaan määrätä suorit-
teen omakustannusarvosta tai suoriteryhmä-
kohtaisesta kustannusvastaavuudesta poike-
ten.

8 §

Maksujen perintä

Julkisoikeudellinen suorite on suoraan
ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007).
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2013.
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