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H a k u s a n a l u e t t e l o

A
ADR
Afrikan unioni
Afrikka
AGR
Agricola. Mikael
Ahvenanmaa
Aikuiskoulutus
Ajoneuvo
Ajoneuvohallinto
Ajoneuvohallintokeskus
Ajoneuvoliikennerekisteri
Ajoneuvovero
Ajoverkko
Akaan kaupunki
Akku
Alajärven kaupunki
Alankomaat
Alankomaiden Antillit
Alastaron kunta
Albania
Albanian tasavalta
Algeria
Alkoholi
Alkolukko
Alkuperäiskasvi
Alkuperämaa
Alueellinen yhteistyö
Alueellinen ympäristökeskus
Aluehallintovirasto
Alueiden kehittäminen
Aluepolitiikka
Aluksenmittaus
Alus
Alusturvallisuus
Amazonaksen alue
Amerikan Yhdysvallat
Ammatillinen aikuiskoulutus
Ammatillinen koulutus
Ammatillinen oppilaitos
Ammatinharjoittaja
Ammattikorkeakoulu
Ammattipätevyys
Ammattitutkinto
Ampuma-ase
Ampumakoe
Andit
Andorra
Anguilla
Anjalankosken kaupunki
Anjouanin saari
Ankka

Ansiomerkki
Antigua
Arava
Aravalaina
Ariane-kantoraketti
Arkisto
Arkistolaitos
Armenia
Arseeniyhdiste
Artjärven kunta
Aruba
Arvonlisävero
Arvopaperi
Arvopaperimarkkinat
Ase
Asepalvelus
Asevelvollisuus
Asfalttiasema
Asiakirja
Askaisten kunta
Astrofysiikka
Asuinrakennuksen korjaustoiminta
Asuinrakennus
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kus
Asumisoikeustalo
Asumistuki
Asunnon korjaustoiminta
Asunto
Asuntoalue
Asuntolaina
Asunto-olot
Asunto-osake
Asunto-osakeyhtiö
Asuntorahasto
Asuntosäästöpalkkio
Asuntotuotanto
Aujeszkyn tauti
Aukioloaika
Australia
Auto
Autovero
Avaruusjärjestö
Avioliitto
Avohoito
Azerbaidzhan

B
Bahama
Barbuda
Barentsin alue
Belgia
Belize

Bensiini
Bermuda
Biisoni
Bioenergia
Biologinen monimuotoisuus
Biologisten tekijöiden luokitus
Biopolttoaine
Biosidivalmiste
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brittiläiset Neitsytsaaret
Broileri
BSE-tauti
Bulgaria
Burma

C
Canth, Minna
Caymansaaret
CE-merkintä
Chile
Cookinsaaret
COSPAS-SARSAT -ohjelma

D
Dieselöljy
Diplomaattipassi
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Doping
Dragsfjärdin kunta

E
Ecuador
Edunvalvontavaltuutus
Eduskunta
Eduskuntavaali
Egypti
Ehdollinen rangaistus
Ehdonalainen vapaus
Elatus
Elatusapu
Elatustuki
Elatusturva
Elatusvelvollisuus
Elimäen kunta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus
Elinkeinonharjoittaja
Elintarvike
Elintarvikehygienia
Elintarvikelisäaine
Elintarvikeneuvottelukunta
Elintarviketurvallisuusvirasto
Elintarvikevalvonta
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Elohopea
Elohopeayhdiste
Elokuvalautakunta
Elokuvataide
Elokuvatarkastamo
Eläin
Eläinjalostus
Eläinkuljetus
Eläinlääketieteellinen tutkinto
Eläinlääkintä
Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkintävahinkojen arviolauta-

kunta
Eläinlääkäri
Eläinpalkkio
Eläinproteiini
Eläinrehu
Eläinsuojelu
Eläintauti
Eläinten terveystarkastus
Eläintuki
Eläinvahinko
Eläke
Eläkekassa
Eläkelaitos
Eläkemaksu
Eläkerahasto
Eläkesäätiö
Eläketurvakeskus
Eläkevakuutus
Eläkkeensaajan asumistuki
Emolehmä
Energia
Energia-avustus
Energiahuolto
Energiakasvi
Energialähde
Energiamarkkinavirasto
Energiamerkintä
Energiansäästö
Energiapuu
Energiatehokkuus
Energiatuki
Ennakkoperintä
Ennakkoäänestyspaikka
Ennakonpalautus
Enon kunta
Enonkosken kunta
Erikoislääkärin tutkinto
Erikoissairaanhoito
Erioikeus
Eritrea
Erityishuoltopiiri
Erityisoppilaitos
Erityisruokavaliovalmiste
Espanja
Etana
Etelä-Afrikka
Etelämanner
Etelä-Suomi
Etikka
Etiopia
Etnisten suhteiden neuvottelukunta
EU-Afrikka infrastruktuurirahasto
EU-puheenjohtajuus
Euran kunta
Euro
Eurojust
Euroopan atomienergiayhteisö

Euroopan jälleenrakennus- ja kehi-
tyspankki

Euroopan kalatalousrahasto
Euroopan kehitysrahasto
Euroopan kemikaalivirasto
Euroopan metsäinstituutti
Euroopan neuvosto
Euroopan parlamentti
Euroopan poliisivirasto
Euroopan puolustusvirasto
Euroopan talousalue
Euroopan talousyhteisö
Euroopan unioni
Euroopan ydinfysiikan tutkimusjär-

jestö
Euroopan yhteisöjen komissio
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
Euroopan yhteisöt
Eurooppalainen maisemayleissopi-

mus
Eurooppalainen radioviestintätoi-

misto
Eurooppalainen synkotronisäteily-

keskus
Eurooppaosuuskunta
Eurooppapatentti
Eurooppa-sopimus
Europarlamenttivaali
Europol
Euro-Välimeri -sopimus
Evankelis-luterilainen kirkko

F
Finanssivalvonta

G
Geenitekniikka
Geodeettinen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Georgia
Gibraltar
Grenada
Grönlanti
Guatemala
Guernsey
Guinean tasavalta

H
Haapajärven kaupunki
Haja-asutusalue
Halikon kunta
Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hallinto-oikeus
Hammashoito
Hammashuolto
Hammaslääketieteellinen koulutus
Hammaslääkäri
Hamppu
Hanhi
Hansel Oy
Harmaan talouden selvitysyksikkö
Hauhon kunta
Haukiputaan kunta
Haukivuoren kunta
Haus kehittämiskeskus Oy
Hausjärven kunta
Hedelmä
Hedelmämehu
Hedelmäntuottajaorganisaatio
Hedelmöityshoito
Helsingin eurooppalainen koulu
Helsingin kaupunki

Hengenpelastusmitali
Henkilökortti
Henkilöluettelo
Henkilöntarkastus
Henkilöstön edustus yrityksen hal-

linnossa
Henkilöstörahasto
Henkilösuojain
Henkilötieto
Henkivakuutus
Hevonen
Hevosrutto
Hiilidioksidipäästö
Himangan kunta
Hirvieläin
Hirvieläinvahinko
Holhous
Holhoustoimi
Hongkong
Houtskärin kunta
Hovioikeus
HTM-tutkinto
Huittisten kaupunki
Hukkakaura
Hunaja
Huoltovarmuuden turvaaminen
Huoltovarmuuskeskus
Huumausaine
Huutokauppa
Huvialus
Hyvityssakko
Hämeenlinnan kaupunki
Härkäpapu
Hätäkeskus
Hätäkeskuslaitos

I
Ihmisen elin
Ihmishengen turvallisuus merellä
Ihmiskauppa
Ihmisoikeus
Iin kunta
Iitin kunta
Ilma-alus
Ilmailuhallinto
Ilmailulaitos
Ilmajoen kunta
Ilmansuojelu
Ilmatieteen laitos
Ilmoittamisvelvollisuus
Imatran kaupunki
Indonesia
Iniön kunta
Innovaatiotoiminta
Internet-yhteys
Intia
Investointi
Investointituki
Iran
Irlanti
Islanti
Iso-Britannia
Israel
Isyys
Isännöitsijäntodistus
Italia
Itsenäisyyspäivä
Itä-Afrikka
Itämeri
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Itävalta
J

Jaalan kunta
Jalometallituote
Jarrulaite
Jersey
JHTT-lautakunta
JHTT-tilintarkastaja
Joensuun kaupunki
Jordania
Joukkoliikenne
Joukkovelkakirjalaina
Joutsan kunta
Joutsenon kaupunki
Juhlaraha
Julkinen hallinto
Julkinen notaari
Julkisen hallinnon tietohallinnon

neuvottelukunta
Julkiset hankinnat
Julkishallinnon tilintarkastaja
Julkishallinnon tilintarkastuslauta-

kunta
Julkisuus
Jurvan kunta
Juurikas
Juusto
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän maalaiskunta
Jämsän kaupunki
Jämsänkosken kaupunki
Järjestyksenvalvoja
Jätehuolto
Jätevero
Jätevesi
Jätteiden hyödyntäminen
Jääkaappi
Jäännösvero
Jäätelö

K
Kaarinan kaupunki
Kadmium
Kainuu
Kaivos
Kajaanin kaupunki
Kala
Kalajoen kaupunki
Kalanviljely
Kalastus
Kalastusalus
Kalatalous
Kalatauti
Kalkkuna
Kalleusluokitus
Kalvolan kunta
Kambodzha
Kameraalinen jako
Kampaamo
Kana
Kanada
Kananmuna
Kangasalan kunta
Kansainvälinen Demokratia- ja Vaa-

liapuinstituutti
Kansainvälinen hydrografinen jär-

jestö
Kansainvälinen investointitakauslai-

tos
Kansainvälinen merenkulkujärjestö

Kansainvälinen merenpohjajärjestö
Kansainvälinen merioikeustuomiois-

tuin
Kansainvälinen oikeusapu
Kansainvälinen rikostuomioistuin
Kansainvälinen sopimus
Kansainvälinen televiestintäliitto
Kansainvälinen työjärjestö
Kansainvälinen työkonferenssi
Kansainvälinen Valuuttarahasto
Kansainvälinen yhteistoiminta
Kansainvälisen kauppatiedon ja -yh-

teistyön järjestö
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-

teistyön keskus CIMO
Kansainvälisluontoiset perheoikeu-

delliset suhteet
Kansainvälisten suhteiden ja Euroo-

pan unionin asioiden
Kansalaisopisto
Kansalaisuus
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neu-

vottelukunta
Kansallinen audiovisuaalinen arkis-

to
Kansanedustaja
Kansanedustajain vaali
Kansaneläke
Kansaneläkeindeksi
Kansaneläkelaitos
Kansaneläkemaksu
Kansanterveys
Kantohinta
Karibia
Karjaan kaupunki
Karjalohjan kunta
Karju
Karttulan kunta
Kasvi
Kasvihuonetuotanto
Kasvilajike
Kasvilajikelautakunta
Kasvinjalostajanoikeus
Kasvinsuojelu
Kasvinsuojeluaine
Kasvintuhooja
Kasvintuotanto
Kasvinviljely
Kasvis
Katsastus
Kauhavan kaupunki
Kaupanvahvistaja
Kauppa
Kauppa-alusluettelo
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kauppakamarin tilintarkastusvalio-

kunta
Kauppasopimus
Kaupthing Bank
Kaupunki
Kaustisen kunta
Kazakstan
Kehitysalue
Kehitysluotto
Kehitysvammainen
Kehitysyhteistyö
Keksintö
Kelpoisuusvaatimukset
Kemikaali

Kemiön kunta
Kemiönsaaren kunta
Kenia
Kesannointi
Keskuskauppakamarin tilintarkas-

tuslautakunta
Keskusverolautakunta
Kestilän kunta
Kestävä kehitys
Kestävä metsätalous
KHT-tutkinto
Kielenkääntäjä
Kielitaito
Kielitutkinto
Kihlakunta
Kiikalan kunta
Kiimingin kunta
Kiina
Kiinan kansantasavalta
Kiinnitysluottopankki
Kiinteistö
Kiinteistönmuodostaminen
Kiinteistörahasto
Kiinteistötietojärjestelmä
Kiinteistötoimitus
Kiinteistötoimitusmaksu
Kiinteistövero
Kilohaili
Kioton pöytäkirja
Kirjanpito
Kirjasto
Kirjastotoimi
Kirkko
Kirkkojärjestys
Kiskon kunta
Kissa
Kiukaisten kunta
Kivenlouhinta
Kodisjoen kunta
Koe-eläintoiminta
Koira
Kokkolan kaupunki
Koltta
Komorien liitto
Kone
Konsernitilinpäätös
Konserniverokeskus
Kontti
Korean demokraattinen kansantasa-

valta
Korkeakoulu
Korkeakoulujen arviointineuvosto
Korkeakouluopinnot
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Korko
Korkotuki
Korkotukilaina
Korkotukivuokra-asunto
Korpilahden kunta
Korppoon kunta
Kortesjärven kunta
Korvaus
Kosmetiikka
Kotieläin
Kotieläinjalostus
Kotieläintuki
Kotihoito
Kotikunta
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Kotilo
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Kotoutuminen
Koulukuljetus
Koulumaitotuki
Koulumatka
Koulutus
Koulutuskeskus
Koulutuskorvaus
Koulutusrahasto
Koulutustoimikunta
Koulutusyhteistyö
Kouvolan kaupunki
Kreikka
Kriisinhallinta
Kriisitilanne
Kriminaalihuolto
Kuhmalahden kunta
Kuivaniemen kunta
Kuljettajantutkinto
Kuljetus
Kuljetusavustus
Kuljetustuki
Kulttuuriesine
Kulttuuriomaisuuden suojelu
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoiminta
Kuluttajaluotto
Kuluttajaneuvonta
Kuluttajansuoja
Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajavirasto
Kulutustavara
Kunnallinen eläke
Kunnallinen viranhaltija ja työnteki-

jä
Kunnallistekniikka
Kunnallisvaali
Kunta
Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Kuntajako
Kuntaselvitys
Kuntoutus
Kuntoutusraha
Kuopion kaupunki
Kuorma-auto
Kurikan kaupunki
Kurun kunta
Kuusankosken kaupunki
Kuusjoen kunta
Kuvanauha
Kylmäkosken kunta
Kylpylä
Kypros
Kälviän kunta
Käräjäoikeus

L
Laajakaista
Laboratorio
Lahden maistraatti
Lahjavero
Lahjonta
Lainanhoito
Lainanotto
Laitoshoito
Laivahenkilökunta
Laivanrakennus
Lammas
Lammin kunta

Lamppu
Lannoite
Laos
Lapin kunta
Lapinlahden kunta
Lappeenrannan kaupunki
Lapseksiottaminen
Lapsen hoitotuki
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
Lapsen oikeus
Lapsen oikeuspsykiatrinen tutkimus
Lapset ja luovuus -juhlaraha
Lapsipornografia
Lapsiturvallisuus
Laserlaite
Lasten ja nuorten terveyden ja hy-

vinvoinnin neuvottelu
Lasten psykiatrian palvelut
Lastenhoitotarvike
Lastenruoka
Lastensuojelu
Lastiviiva
Latvia
Lautakunta
Lehmä
Lehtimäen kunta
Leivonmäen kunta
Lelu
Lempäälän kunta
Lemun kunta
Lentoasema
Lentoliikenne
Lentoturvallisuus
Lentoyhtiö
Libanon
Liberia
Liettua
Liha
Lihantarkastus
Lihavalmiste
Liikelaitos
Liikenne
Liikenne- ja logistiikkakumppanuus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennemerkki
Liikenneopettajankoulutus
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuusasiain neuvotte-

lukunta
Liikenneturvallisuusmaksu
Liikennevakuutus
Liikennevirasto
Liikenneväylä
Liikenneyrittäjäkoulutus
Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikkumiskielto
Liljendalin kunta
Linja-auto
Linja-autoliikenne
Linjaliikenne
Lintu
Lintuinfluensa
Lippu
Lissabonin sopimus
Lohi
Lohjan kaupunki
Lohtajan kunta
Loimaan kaupunki
Loistelamppu

Lomituspalvelu
Louhintatyö
Loviisan kaupunki
Lukio
Luodon kunta
Luonnonhaittakorvaus
Luonnonmukainen eläintuotanto
Luonnonmukainen viljely
Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelualue
Luontaiselinkeino
Luontoisetu
Luopioisten kunta
Luotsausliikelaitos
Luotsausmaksu
Luottolaitos
Luottotieto
Luvanvarainen tavaraliikenne
Luxemburg
Längelmäen kunta
Länsi-Suomen verovirasto
Länsi-Turunmaan kaupunki
Lääke
Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

miskeskus
Lääkelaitos
Lääkeluettelo
Lääkemääräys
Lääketieteellinen tutkimus
Lääkkeiden hintalautakunta
Lääkäri
Lääkärikoulutus
Lääkärintarkastus
Lääninhallitus

M
Maahanmuuttaja
Maahanmuuttoasiain toimikunta
Maahanmuuttovirasto
Maailman ilmatieteellinen järjestö
Maailman postiliitto
Maailman terveysjärjestö
Maa- ja elintarviketalouden tutki-

muskeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriön tie-

topalvelukeskus
Maakaari
Maakaasu
Maakunta
Maankäyttö
Maanmittauslaitos
Maanmittaustoimisto
Maanmittaustoimitus
Maanpuolustuksen tieteellinen neu-

vottelukunta
Maanpuolustus
Maanpuolustuskorkeakoulu
Maanpuolustusopetuksen neuvotte-

lukunta
Maantie
Maantielautta
Maaoikeus
Maarakentaminen
Maarianhamina
Maaseudun kehittäminen
Maaseutuelinkeino
Maaseutuelinkeinohallinto
Maaseutuelinkeinojen valituslauta-

kunta
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Maaseutuelinkeinolaina
Maaseutuhallinto
Maaseutuvirasto
Maatalouden interventiorahasto
Maatalouden ympäristötuki
Maatalous
Maatalouspolitiikka
Maataloustuki
Maataloustuotannon lopettamistuki
Maataloustuotanto
Maataloustuote
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Maatalousyrittäjän eläke
Maatalousyrittäjän luopumistuki
Maatalousyrittäjän opintoraha
Maatalousyrittäjän työterveyshuolto
Maatila
Maatilan investointituki
Maatilatalous
Maistraatti
Maito
Maitotuote
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Makedonia
Maksamaan kunta
Maksamismääräys
Maksu
Maksulaitos
Maksupalvelu
Maksuperuste
Maksuväline
Malesia
Mallioikeus
Malta
Malyj Vysotskij
Mansaaret
Marja
Marokko
Marshallinsaaret
Maskun kunta
Matkailun edistämiskeskus
Matkakuluvähennys
Matkakustannuksen korvaaminen
Matkalipuntarkastaja
Matkustaja-alus
Matkustusoikeus
Mauritius
Mehiläinen
Mehiläistalous
Mehu
Meijeri
Meikon luonnonsuojelualue
Mellilän kunta
Meluntorjunta
Meren pilaantumisen ehkäiseminen
Merenkulkulaitos
Merentutkimuslaitos
Merilaki
Merimaskun kunta
Merimies
Merimiesasiain neuvottelukunta
Merimieseläke
Merimieseläkekassa
Merimieslääkäri
Merimiespalvelutoimisto
Merioikeus
Meripelastus
Merirosvous
Merityöaika

Merityötulo
Metsä
Metsäalan palkkatilastolautakunta
Metsähallitus
Metsäinstituutti
Metsäkeskus
Metsänhakkuu
Metsänhoitomaksu
Metsänparannus
Metsänsuojelu
Metsäntutkimuslaitos
Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-

pio
Metsätalouden ympäristötuki
Metsätalous
Metsävero
Mies
Mietoisten kunta
Mikkelin kaupunki
Ministerivastuu
Mitali
Mittaus
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Moottoriajoneuvoliikenne
Moottoribensiini
Mouhijärven kunta
Munavalmiste
Muovi
Museo
Museovirasto
Muurlan kunta
Muutto
Muuttoilmoitus
Myanmar
Mynämäen kunta
Mäntän kaupunki

N
Naantalin kaupunki
Nainen
Naisjärjestö
Naudanliha
Nauta
Nauvon kunta
Nepal
Neuvosto
Neuvostoliitto
Neuvottelukunta
Newcastlen tauti
Nigeria
Nikkeli
Nilviäinen
Nimi
Nimisuoja
Nivalan kaupunki
Noormarkun kunta
Nordenskiöld A. E.
Norja
Norsunluurannikko
Nosturi
Nuori rikoksentekijä
Nuori työntekijä
Nuori viljelijä
Nuoriso
Nuorisotyö
Nurmon kunta

Näkövammainen
O

Ohjesääntö
Oikeudenkäynti
Oikeusapu
Oikeusaputoimisto
Oikeusasiamies
Oikeushallinto
Oikeushallintoviranomainen
Oikeuslääketieteellinen tutkimus
Oikeusministeriö
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Ojitussuunnitelma
Oleskelukielto
Oleskelulupa
Oliiviöljy
Omistusasuntolaina
Onnettomuus
Opetusalan koulutuskeskus
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusministeriö
Opetustoimi
Opetusyhteistyö
Opintoraha
Opintososiaalinen etu
Oppisopimuskoulutus
Oravaisten kunta
Orgaaninen aine
Orimattilan kaupunki
Oriveden kaupunki
Ortodoksinen kirkko
Osake
Osakehuoneisto
Osakeyhtiö
Osamaksukauppa
Osuuskunta
Otsonikerros
Oulun kaupunki
Oulunsalon kunta

P
Pacius. Fredrik
Paikkatieto
Pakaste
Pakastin
Pakkaus
Pakkokeino
Palestiinalaisalue
Palkansaajan työttömyysvakuutus-

maksu
Palkka
Palkkaturva
Palkkio
Palonilmaisulaite
Palosuojelurahasto
Paloturvallisuus
Palvelujen tarjoaminen
Palvelusarvo
Palveluseteli
Panama
Pankki
Paraisten kaupunki
Paristo
Parturi
Passi
Patentti
Patentti- ja rekisterihallitus
Patoturvallisuus
Pegase-mekanismi
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Peitetoiminta
Pelastusauto
Pelastusopisto
Pelastustoimi
Pelastusviranomainen
Pellava
Pelto
Peltoalatuki
Peltokasvi
Peltosalaojitus
Perheoikeudelliset suhteet
Perintä
Perintö
Perintö- ja lahjavero
Pernajan kunta
Perniön kunta
Perttelin kunta
Peru
Peruna
Perunanviljely
Perunkirjoitus
Peruskorko
Perusopetus
Peruspalvelutoiminta
Perustuslaki
Perusvapaus
Pesu- ja puhdistusaine
Petoeläin
Petoeläinvahinko
Petrea. Kuntoutusyhtiö
Peura
Pieksämäen kaupunki
Pieksänmaan kunta
Pientyönantajan ilmoituspalvelujär-

jestelmä
Pietari-säätiö
Pietarsaaren kaupunki
Piikkiön kunta
Piippolan kunta
Pinta-alalisä/-tuki
Pirkkalan kunta
Pohjan kunta
Pohjanlahti
Pohjoinen tuki
Pohjois-Irlanti
Pohjois-Kalotti
Pohjoismaat
Pohjoismaiden Investointipankki
Pohjoismaiden neuvosto
Pohjoismaiden ympäristörahoitus-

yhtiö
Poikkeusolot
Poliisi
Poliisikoulutus
Polttoaine
Polttoainemaksu
Polttolaitos
Porin kaupunki
Poronhoito
Porotalous
Portugali
Porvoon valtiopäivät -juhlaraha
Postiliitto
Postipalvelu
Potilasasiakirja
Potilasturvallisuus
Potilasvahinko
Presidentin vaali
Psykiatrian palvelut

Pulkkilan kunta
Puna-apila
Punakampela
Puola
Puolustushallinnon palvelukeskus
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puolustusmateriaaliyhteistyö
Puolustusministeriö
Puolustustaloudellinen suunnittelu-

kunta
Puolustustarvike
Puolustusvoimat
Puutarhatalous
Puutarhatuote
Puutavaranmittaus
Pyhtään kunta
Pyhäselän kunta
Pylkönmäen kunta
Pysäköintivirhemaksu
Päihdehuolto
Päivähoito
Päiväraha
Pälkäneen kunta
Pätevyysvaatimukset
Pääkaupunkiseutu
Pääliikenneväylä
Pääomasijoitustoiminta
Päästökauppa
Pörssi
Pöytyän kunta

R
Raaseporin kaupunki
Radio- ja telepäätelaitteiden arvioin-

tilaitos
Radiolaite
Radiotoiminta
Raha
Rahankeräys
Rahanpesu
Rahapelitoiminta
Rahasto
Rahastoesite
Rahastoyhtiö
Rahoitusavustus
Rahoituslaitos
Rahoitustarkastus
Rahoitustoiminta
Rajajokisopimus
Rajanylityspaikka
Rajavartiointi
Rajavartiolaitos
Rakennerahasto
Rakennus
Rakennusinvestointi
Rakennusmaa
Rakennussuojelu
Rakennustaiteellinen perintö
Rakennustoiminta
Rakennustuote
Rakennustyö
Rakentamismääräys
Rangaistus
Ranska
Rantsilan kunta
Raskaus
Ratahallintokeskus
Ratamaksu
Rataverkko
Rauha ja turvallisuus -juhlaraha

Rauman kaupunki
Rautatie
Rautatiekuljetus
Rautatievirasto
Rautatieyhdysliikenne
Ravintoarvo
Ravintolisä
Ravintovalmiste
Ravitsemistoiminta
REACH
Rehu
Rehuala
Rehukasvi
Rekisterihallinto
Rekisteröinti
Rengas
Rengon kunta
Riistaeläin
Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-

tos
Riistavahinko
Riita-asia
Rikesakko
Rikkipitoisuus
Rikoksen ehkäiseminen
Rikoksentorjuntaneuvosto
Rikosasia
Rikoslaki
Rikosoikeudellinen seuraamus
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Rikosseuraamuslaitos
Rikosvahinko
Rintama-avustus
Rintamasotilas
Ritarikunta
Romania
Romanikieli
Ruokamyrkytysepidemia
Ruokolahden kunta
Ruotsi
Ruotsinpyhtään kunta
Ruskon kunta
Ruukin kunta
Ryhmäkanne
Rymättylän kunta
Räjähde
Räjähdysvaarallinen aine

S
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saamelaiskäräjät
Saamen kieli
Saarijärven kaupunki
Saarinen, Eero
Saaristokunta
Saimaa
Saimaan kanava
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Sairaanhoito
Sairaanhoitopiirin eettinen toimi-

kunta
Sairaankuljetus
Sairaus
Sairausvakuutus
Sairausvakuutusmaksu
Sakko
Saksa
Salakuljetus
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Salaojitus
Salmonella
Salmonellavalvonta
Salmonelloosi
Salon kaupunki
Sambia
Sammakonreisi
Sammatin kunta
Samoa
San Marino
Sanomalehdistö
Sastamalan kaupunki
Satovahinko
Savonlinnan kaupunki
Savonrannan kunta
Savuke
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen maistraatti
Seksuaalirikos
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta
Senaatti-kiinteistöt
Serbia
Seulonta
Seurakunta
Seutuyhteistyökokeilu
Siemen
Siemenkauppa
Siementuotanto
Sieni
Sierra Leone
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Siipikarja
Sijoituspalveluyritys
Sijoitusrahasto
Sijoitusten edistäminen
Sika
Sikala
Sikarutto
Sikatalous
Silakka
Silli
Simojoki
Simpukka
Sinetti
Singapore
Sipoon kunta
Sisäasiainministeriö
Siviilipalvelus
Slovakia
Slovenia
Snellman J.V.
Sokeri
Sokerijuurikas
Sokerituotanto
Sonnipalkkio
Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-

valvontakeskus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-

vontavirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalipalvelut
Sosiaaliturva
Sosiaaliturvamaksu
Sotainvalidi
Sotaleski
Sotatarvike
Sotavoimat

Sotilasajoneuvo
Sotilasarvo
Sotilaskäskyasia
Sotilaslääni
Sotilasvamma
Sperma
Sri Lanka
Steriloiminen
Stipendi
Strutsi
Sumiaisten kunta
Suodenniemen kunta
Suolahden kaupunki
Suomalainen tiede ja tutkimus -juh-

laraha
Suomen Akatemia
Suomen autonomia
Suomen kieli
Suomen Leijonan ritarikunta
Suomen lippu
Suomen Pankki
Suomen säädöskokoelma
Suomen Teollisuussijoitus Oy
Suomen ympäristökeskus
Suomenlahti
Suomenlinnan hoitokunta
Suomusjärven kunta
Suu- ja sorkkatauti
Suuronnettomuus
Suuronnettomuusvaaran torjunta
Sveitsi
Swine vesicular -tauti
Sytytin
Syyttäjä
Syyttäjänvirasto
Sähköinen allekirjoitus
Sähköinen asiointi
Sähkölaite
Sähkömarkkinat
Sähköntuotanto
Sähköturvallisuus
Säilöntäaine
Särkisalon kunta
Säteily
Säädöskokoelma
Säästämissopimus
Säätiö

T
Tadzikistan
Taidekilpailu
Taidemuseo
Taideopetus
Taidetoimikunta
Taimiaineisto
Taiteen keskustoimikunta
Taksa
Taksi
Taksiliikenne
Takuueläke
Talletuspankki
Taloudenhallinnan neuvottelukunta
Talousarvio
Talous- ja velkaneuvonta
Talousvesi
Tammisaaren kaupunki
Tampereen kaupunki
Tanska
Tapaturma-asioiden muutoksenha-

kulautakunta

Tapaturmakorvaus
Tapaturmavakuutus
Tarjousasiakirja
Tarkastus
Tasa-arvo
Tasavallan presidentti
Tekijänoikeus
Teknologian ja innovaatioiden kehit-

tämiskeskus
Teknologinen tutkimus
Teletoiminta
Televerkko
Televisiomaksu
Televisiotoiminta
Teollisoikeus
Terrorismi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveydenhoito
Terveydenhuollon eettinen neuvotte-

lukunta
Terveydenhuollon oikeusturvakes-

kus
Terveydenhuolto
Terveydensuojelu
Terveystieteellinen tutkimus
Teurasruho
Teurastamo
Teurastus
Teurastuspalkkio
Tiehallinto
Tiekuljetus
Tieliikelaitos
Tieliikenne
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tietohallinto
Tietosuojavaltuutettu
Tietoturva
Tietoverkkorikollisuus
Tietulli
Tilaneuvontajärjestelmä
Tilastokeskus
Tilaviini
Tilinpäätös
Tilintarkastus
Todistusaineisto
Toijalan kaupunki
Toimeentulotuki
Toimikunta
Tonnistovero
Torjunta-aine
Traktori
Trukki
Tsekin tasavalta
TSE-tauti
Tshad
Tukholman yleissopimus
Tulkkipalvelu
Tulli
Tullihallitus
Tullilaitos
Tullivero
Tulliyleissopimus
Tulo- ja varallisuusvero
Tulovero
Tulvavahinko
Tunnusmerkki
Tuomioiden tunnustaminen ja täy-

täntöönpano
Tuomioistuin
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Tuontirajoitus
Tuotannollinen toiminta
Tuotantoeläin
Tuotantopalkkio
Tuoteturvallisuus
Tupakkatuote
Tupakointi
Tupakointiväline
Turkiseläintarhaus
Turkistuottaja
Turkki
Turks- och Caicossaaret
Turska
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuusluokiteltu tieto
Turvallisuussopimus
Turvapaikanhakija
Turvatarkastus
Turvavarastointi
Turvavyö
Turve
Tutkijalautakunta
Tutkimus
Tutkimuseettinen toimikunta
Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Tutkimuslaitos
Tutkimusyhteistyö
Tutkintavankeus
Tutkinto
Tuuloksen kunta
Tyynenmeren alue
Työaika
Työehtosopimus
Työeläkevakuutusmaksu
Työeläkevakuutusyhtiö
Työ- ja elinkeinokeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- koulutus- ja elinkeinoasiain-

neuvosto
Työkyvyttömyyseläkeläinen
Työllisyys
Työmarkkina-alue
Työmarkkinatuki
Työministeriö
Työnantajan eläkemaksu
Työnantajan kansaneläkemaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Työnantajan sosiaaliturvamaksu
Työntekijä
Työntekijän eläke
Työntekijän työeläkemaksu
Työntekijän työttömyysvakuutus-

maksu
Työriitojen sovittelu
Työsopimus
Työssäkäyntialue
Työsuojelu
Työsuojeluhallinto
Työsuojelulautakunta
Työsuojelun piirihallinto
Työsuojeluneuvottelukunta
Työtaistelu
Työterveys
Työterveyshuolto
Työttömyysetuus
Työttömyysturva
Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusrahasto

Työturvallisuus
Työvoima- ja elinkeinokeskus
Työvoiman vuokraus
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Työvoimapolitiikka
Työvoimatoimisto

U
Uimahalli
Uimaranta
Ulkoasiainhallinto
Ulkoasiainministeriö
Ulkomaalainen
Ulkomaalaisvirasto
Ulkomaanedustus
Ulkomaankauppa
Ulkomaanopetus
Ulkomainen väliyhteisö
Ullavan kunta
Ulosotto
Ulosottopiiri
Ulosottovirasto
Unkari
Urheilija
Urheilu
Urho Kekkosen kuntoinstituuttisää-

tiö
Uudenmaan työsuojelupiiri
Uuhipalkkio
Uzbekistan

V
Vaaka
Vaali
Vaalipiiri
Vaalirahoitus
Vaarallinen aine
Vahdon kunta
Vahingonkorvaus
Vahinkovakuutusyhtiö
Vakuutus
Vakuutuslaitos
Vakuutusluokka
Vakuutusvalvontavirasto
Vakuutusyhdistys
Vakuutusyhtiö
Vakuutusyritys
Valeosto
Valitsijayhdistys
Valkealan kunta
Valko-Venäjä
Valkuaiskasvipalkkio
Valmismatkaliike
Valmisteverotus
Valokuva
Valtakunnan raja
Valtakunnanoikeus
Valtakunnanvoudinvirasto
Valtiokonttori
Valtion asuntorahasto
Valtion elokuvalautakunta
Valtion elokuvatarkastamo
Valtion eläke
Valtion eläkerahasto
Valtion lainananto
Valtion liikelaitos
Valtion omaisuus
Valtion taidemuseo
Valtion talous- ja henkilöstöhallin-

non palvelukeskus
Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Valtion virasto ja laitos
Valtion ydinjätehuoltorahasto
Valtion yhtiöomistus ja omistajaoh-

jaus
Valtionapu
Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlara-

ha
Valtioneuvosto
Valtioneuvoston kanslia
Valtionhallinto
Valtionosuus
Valtiontakuu
Valtiontilintarkastaja
Valtiovarainministeriö
Valtuuskunta
Valuutta
Vammainen
Vammalan kaupunki
Vampulan kunta
Vangitseminen
Vankeinhoito
Vankeinhoitolaitos
Vankeus
Vankila
Vantaan kaupunki
Vanuatu
Vapaaehtoinen maanpuolustus
Vapaakauppa
Varainsiirtovero
Varastokirjasto
Varmuusvarastointi
Varpaisjärven kunta
Vartija
Varustamoliikelaitos
Vasikka
Velan maksu
Velkaneuvonta
Velkuan kunta
Velvoitevarastointi
Venäjä
Veripalvelu
Verkkotunnus
Vero
Veroasia
Veroasteikko
Verohallinto
Verohallitus
Veroilmoitus
Veronhuojennus
Verontilitys
Verotili
Verotus
Verotusarvo
Verotustiedon julkisuus
Verovapaus
Verovirasto
Veroäyri
Vesi
Vesiensuojelu
Vesihuolto
Vesikulkuneuvorekisteri
Vesilaitos
Vesiliikenne
Vesivoimalaitos
VHS-tauti
Vierasainevalvonta
Viestintävirasto
Vietnam
Vihannes
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Vihannestuottajaorganisaatio
Vihannin kunta
Vihkiminen
Vihkimisoikeusrekisteri
Viialan kunta
Viisumi
Viisumivapaus
Viitekorko
Viivästyskorko
Viktoria-järvi
Vilja
Viljakauppa
Viljakkalan kunta
Viljansiemen
Villa
Villisika
Vilppulan kunta
Viranomainen
Viranomaisradioverkko
Viraston sinetti
Virka
Virka-apu
Virkamerkki
Virkamies
Virkapassi
Virkapuku
Virkasopimus
Viro
Virvoitusjuoma
Vitamiini
Voimalaitos
Vuohi
Vuokra-alue
Vuokra-asunto
Vuokra-asuntolaina
Vuokratalo
Vuokratyö
Vuolijoen kunta
Väestökirjanpito

Väestönsuoja
Väestörekisterikeskus
Väestötieto
Väliyhteisö
Västanfjärdin kunta
Vöyri-Maksamaan kunta
Vöyrin kunta

W
Waltari, Mika
WIPO

Y
Ydinase
Ydinenergia
Ydinjätehuolto
Ydinlaitos
Ydinturvallisuus
Ydinvoimalaitos
Yhdenvertaisuus
Yhdistyneet Kansakunnat
Yhdistys
Yhdyskuntajäte
Yhteentörmäämisen ehkäiseminen

merellä
Yhteishaku
Yhteiskunta- ja yritysvastuun neu-

vottelukunta
Yhteistoiminta
Yhteistoiminta-asiamies
Yhteisövero
Yhtymä
Yksityinen lukio
Yksityinen sosiaalipalvelu
Yksityinen terveydenhuolto
Yksityisoikeus
Yleinen alue
Yleisötilaisuus
Ylihärmän kunta
Yli-Iin kunta
Ylikiimingin kunta

Yliopisto
Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkintolautakunta
Ylistaron kunta
Ylämaan kunta
Yläneen kunta
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöasiat
Ympäristöhallinto
Ympäristökeskus
Ympäristölupavirasto
Ympäristöministeriö
Ympäristöneuvosto
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristötuki
Ympäristövahinko
Ympäristövahinkovakuutus
Ympäristövaikutusten arviointi
Yrittäjän eläke
Yrityksen kansainvälistyminen
Yrityksen saneeraus
Yritys- ja yhteisötieto
Yritystoiminta
Yritystuki

Z
Zoonoosikeskus

Ä
Äetsän kunta
Äidinmaidonkorvike
Äyriäinen
Äänekosken kaupunki
Äänekosken kunta
Ääni- ja kuvanauha

Ö
Öljy
Öljykasvi
Öljyvahinko
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Aakkosellinen hakemisto (2006–2010)

A
ADR
2008
— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 933 s. 2896

Afrikan unioni
2009
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan Unionin kans-

sa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity-
hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 836 s. 4694

Afrikka
2007
— Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o
272 s. 895

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
väliaikaisesta soveltamisesta N:o 395 s. 1286

2008
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 449 s. 1284

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
453 s. 1288

— Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön
kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kump-
panuusrahastolle sekä yhteistyöstä alueellisen työter-
veys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 579 s. 1824

2009
— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-

hitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteis-
työn valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 837 s. 4695

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tsha-
dissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 4803

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Af-
rikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) teh-
dyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 891 s. 4804

2010
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran teh-
dyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
586 s. 2029

— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-
hitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä
tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehok-
kuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 891 s. 2891

AGR
2008
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä päälii-

kenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(AGR) liitteen I muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 790 s. 2443

Agricola. Mikael
2007
— Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja

suomen kieli -juhlarahasta N:o 327 s. 1028
Ahvenanmaa
2006
— Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuone-

kaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien

ADR—Ahve

10



hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 87 s. 309
— Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demi-

litarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta N:o 93 s. 331
— Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallin-

nosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 188 s. 595
— Tasavallan presidentin asetus eräiden työttömyystur-

valain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenan-
maan maakunnassa N:o 347 s. 1051

— Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 433 s. 1290

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston
tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o
881 s. 2504

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista
korvauksista N:o 1012 s. 2786

2007
— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa

oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista
korvauksista N:o 176 s. 638

— Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä
varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien
katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymises-
tä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1
muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakun-
nassa N:o 617 s. 3058

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitai-
dosta N:o 1218 s. 4753

— Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista
alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1487 s. 5727

2008
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa

kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevis-
ta Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 533 s. 1659

— Tasavallan presidentin asetus eräiden eläkkeitä kos-
kevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 625 s. 1989

2009
— Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien

hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maa-
kunnassa N:o 120 s. 403

— Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 1177 s. 5636

— Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja
sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1179 s. 5639

— Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1180 s. 5640

2010
— Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentami-

sen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 49 s. 407

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-
taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustet-
tavasta rajoitusalueesta N:o 727 s. 2482

— Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentami-
sen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 810 s. 2703

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavis-
ta korvauksista N:o 1204 s. 4086

Aikuiskoulutus
2006
— Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason ko-

hottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
N:o 88 s. 311

— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 1170 s. 3225

2007
— Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason ko-

hottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
N:o 45 s. 163

2008
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 3 s. 5

— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 953 s. 2944

2010
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 24 s. 301

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliitti-
sen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja
opiskelijoiden valintamenettelystä N:o 545 s. 1910

Ajoneuvo
2006
— Valtioneuvoston asetus sotilasajoneuvoasetuksen ku-

moamisesta N:o 179 s. 545
— Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista N:o

180 s. 546
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien,

moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden
perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta
ja varusteista N:o 274 s. 827

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 met-
rin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli
2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton pe-
rävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaven-
tamisesta N:o 1378 s. 4157

2007
— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen

ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
tyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 262 s. 868

— Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten
hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja
maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä N:o 550
s. 1738

— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen
ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
dyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 682 s. 3271

— Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
N:o 893 s. 3918

2008
— Laki ajoneuvojen siirtämisestä N:o 828 s. 2553
2009
— Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämi-

sestä N:o 227 s. 2939
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— Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaises-
ta järjestämisestä N:o 228 s. 2944

— Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolai-
toksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä
N:o 406 s. 3471

— Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekis-
teröinnistä N:o 743 s. 4469

— Puolustusministeriön asetus eräiden liikenteessä käy-
tettävien sotilasajoneuvojen liikennekelpoisuuden
valvonnasta N:o 744 s. 4473

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan
ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta
N:o 1078 s. 5237

2010
— Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävau-

nujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevi-
en laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä N:o 1100
s. 3460

Ajoneuvohallinto
2006
— Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

N:o 1209 s. 3569
Ajoneuvohallintokeskus
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvo-

hallintokeskuksen maksuista N:o 1239 s. 4808
Ajoneuvoliikennerekisteri
2007
— Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisteristä

annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 668 s. 3226

Ajoneuvovero
2009
— Valtioneuvoston asetus ajoneuvolain 60 §:n muutta-

misesta annetun lain voimaantulosta N:o 61 s. 221
2010
— Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttami-

sesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamises-
ta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 50 s. 408

Ajoverkko
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen

käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007 N:o 121
s. 406

Akaan kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Vii-

alan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kun-
nan perustamisesta N:o 524 s. 1567

2010
— Valtioneuvoston päätös Kylmäkosken kunnan liittä-

misestä Akaan kaupunkiin N:o 465 s. 1718
Akku
2008
— Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista N:o 422

s. 1201
Alajärven kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Lehtimäen kunnan liittämi-

sestä Alajärven kaupunkiin N:o 317 s. 824
Alankomaat
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman

muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta

tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 919 s. 4866

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Alankomaiden Antillit
2009
— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden

Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 4865

Alastaron kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Melli-

län kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin N:o
327 s. 837

Albania
2007
— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosi-
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aatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1122 s. 4507

Albanian tasavalta
2009
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja

niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väli-
sen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 179 s. 2772

Algeria
2006
— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn

Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 160 s. 514

— Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan
kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 194 s. 601

2007
— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn

sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 163 s. 572

Alkoholi
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin

välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 652 s. 3186

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisä-
aineista kuin makeutusaineista ja väreistä N:o 752
s. 3539

2008
— Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnas-

ta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin eh-
käisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä an-
netun lain kumoamisesta N:o 201 s. 509

— Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimassaolon lakkauttamisesta N:o 221
s. 540

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomi-

en anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoi-
minnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön pää-
töksen kumoamisesta N:o 1808 s. 7528

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimi-
tyksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätöksen kumoamisesta N:o 1809 s. 7529

2010
— Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain sala-

kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoami-
sesta N:o 956 s. 3049

Alkolukko
2008
— Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta N:o 439

s. 1265

— Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta N:o 474 s. 1370

2010
— Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen N:o

1109 s. 3489
— Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokulje-

tuksissa N:o 1110 s. 3492
Alkuperäiskasvi
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäis-

kasvilajikkeen rekisteröinnistä N:o 499 s. 1524
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta N:o
678 s. 4215

Alkuperämaa
2009
— Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tie-

don antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoa-
misesta N:o 428 s. 3519

Alueellinen yhteistyö
2009
— Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhty-

mästä N:o 554 s. 3877
Alueellinen ympäristökeskus
2006
— Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristö-

keskuksen maksullisista suoritteista N:o 1387 s. 4199
Aluehallintovirasto
2009
— Laki aluehallintovirastoista N:o 896 s. 4809
— Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä

aluehallintovirastossa N:o 898 s. 4821
— Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan

lainsäädännön voimaanpanosta N:o 903 s. 4827
— Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista N:o

906 s. 4837
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehal-

lintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueis-
ta N:o 930 s. 4887

— Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavastuu-
alueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja nii-
den toimialueiden laajentamisesta N:o 984 s. 4991

— Sisäasiainministeriön asetus aluehallintovirastojen
poliisitoimen vastuualueista N:o 1110 s. 5421

— Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston mak-
suista N:o 1145 s. 5497

Alueiden kehittäminen
2009
— Laki alueiden kehittämisestä N:o 1651 s. 6963
— Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä N:o

1837 s. 7592
Aluepolitiikka
2009
— Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä N:o

1837 s. 7592
Aluksenmittaus
2009
— Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluk-

senmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
N:o 1796 s. 7469

Alus
2006
— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
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dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 312 s. 970

— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansain-
väliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden
1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 454 s. 1337

— Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 575 s. 1705

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 972 s. 2674

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia
kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua
tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1356
s. 4107

— Laki laivaväen luetteloinnista N:o 1360 s. 4117
2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-

alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja
4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 298 s. 944

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen
keskeyttämisestä N:o 759 s. 3607

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttä-
misestä N:o 800 s. 3713

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 801 s. 3714

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20
metristen kalastusalusten harjoittaman turskan ka-
lastuksen keskeyttämisestä N:o 1025 s. 4269

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-
hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suo-
men lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröi-
tyjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin
kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja
metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta N:o
1026 s. 4270

— Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailuky-
vyn parantamisesta N:o 1277 s. 5019

— Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötu-
losta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta
maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta N:o
1278 s. 5027

— Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polt-
toainemaksusta N:o 1307 s. 5094

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuk-
sesta N:o 1413 s. 5322

— Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa
noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen
suoritettua pelastuksen N:o 1486 s. 5726

2008
— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkir-
jaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisä-

tyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 73
s. 225

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 121 s. 323

— Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 123 s. 325

— Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta
saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyk-
sen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain ku-
moamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 124
s. 326

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 227 s. 552

— Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantu-
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 685 s. 2165

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
tuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 775
s. 2422

2009
— Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen

aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta si-
viilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleisso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 39 s. 134

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
N:o 544 s. 3813

— Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 674
s. 4211

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES
osa-alueilla 25-32 annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 1028 s. 5099

— Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista N:o
1038 s. 5117

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutos-
ten voimaansaattamisesta N:o 1149 s. 5524

— Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestel-
mien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1671 s. 7058

— Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkit-
semisestä suoritettavasta maksusta annetun lain ku-
moamisesta N:o 1691 s. 7163
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— Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja lai-
vaväen pätevyydestä N:o 1797 s. 7471

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-

kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 131 s. 671

— Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnitte-
lusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 311 s. 1205

— Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten
alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liit-
totasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 411 s. 1529

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 560 s. 1937

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 561 s. 1938

— Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten
rekisteröinnistä N:o 690 s. 2398

— Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten
kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta teh-
dyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaatta-
misesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 842 s. 2797

— Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua
parantavien investointitukien yleisistä ehdoista N:o
946 s. 3019

— Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkas-
tuksesta Suomessa N:o 1241 s. 4230

— Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista anne-
tun asetuksen kumoamisesta N:o 1242 s. 4234

Alusturvallisuus
2006
— Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden kou-

lutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 375 s. 1103

2009
— Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvalli-

sesta käytöstä N:o 1686 s. 7119
— Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

N:o 1687 s. 7144
— Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluk-

senmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
N:o 1796 s. 7469

Amazonaksen alue
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa

Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 769 s. 3661

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopi-
mukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 103 s. 289

Amerikan Yhdysvallat
2006
— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varal-

lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 893 s. 2530

2007
— Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteri-
tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvalto-
jen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
N:o 293 s. 935

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 365 s. 1189

— Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvolli-
suuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 763 s. 3611

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 850 s. 3844

2008
— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 9 s. 49

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä
kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimuk-
seen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 10 s. 51

— Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 11 s. 52

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tie-
tyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liitty-
vistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 12 s. 53

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 18 s. 69
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— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007
PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovelta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 79 s. 233

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 80 s. 235

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
N:o 81 s. 236

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 142 s. 368

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen vä-
lillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 165
s. 420

2009
— Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä

vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 566 s. 3925

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan
Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushan-
kinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 701 s. 4301

— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

2010
— Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtu-

vasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 27 s. 317

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoitta-
maan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 28 s. 319

— Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 29 s. 320

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun
rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 321

— Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnitte-
lusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 311 s. 1205

— Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten
alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liit-
totasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 411 s. 1529

— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja
kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 852 s. 2811

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2821

Ammatillinen aikuiskoulutus
2006
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 1170 s. 3225

2008
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 3 s. 5

— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 953 s. 2944

2010
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 24 s. 301

Ammatillinen koulutus
2009
— Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen

kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja am-
matillisessa koulutuksessa myönnettävän valtion-
avustuksen perusteista N:o 1769 s. 7386

Ammatillinen oppilaitos
2008
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä

lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta
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pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 189 s. 492

— Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejär-
jestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten
ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
N:o 786 s. 2439

Ammatinharjoittaja
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen
opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeu-
den saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuo-
rituksista N:o 1169 s. 3824

Ammattikorkeakoulu
2009
— Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yh-

teishausta N:o 1044 s. 5129
— Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuotta-

masta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoi-
hin N:o 1080 s. 5250

— Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toi-
minnasta perittävistä maksuista N:o 1230 s. 5807

2010
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perus-
opetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yk-
sikköhinnoista vuonna 2011 N:o 862 s. 2822

Ammattipätevyys
2007
— Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta N:o 1093

s. 4415
— Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnus-

tamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoi-
suuskokeesta N:o 1207 s. 4683

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1303
s. 5082

Ammattitutkinto
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahas-

tosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkinto-
stipendin suuruudesta N:o 694 s. 3295

Ampuma-ase
2007
— Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 3223

Ampumakoe
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumako-

keesta N:o 18 s. 65
Andit
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 769 s. 3661

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa

Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopi-
mukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 103 s. 289

Andorra
2010
— Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 244 s. 949

Anguilla
2010
— Laki Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 159 s. 739

Anjalankosken kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

Anjouanin saari
2008
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 243/2008 Komorien liittoon kuuluvan An-
jouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia
koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyt-
töönotosta N:o 220 s. 539

Ankka
2010
— Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suoje-

lusta N:o 675 s. 2339
Ansiomerkki
2007
— Tasavallan presidentin asetus moottoriliikenteen an-

siomitalista N:o 284 s. 921
Antigua
2010
— Laki Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita kos-

kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 853 s. 2812

Arava
2006
— Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purka-

miskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta N:o
79 s. 278

— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-
ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 731 s. 2226

— Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotuki-
vuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liit-
teistä N:o 904 s. 2562

2008
— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-

ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 166 s. 421
Aravalaina
2008
— Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmak-

samiseksi N:o 868 s. 2705
Ariane-kantoraketti
2006
— Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin

tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista
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vuoteen 2008 koskevan päätösasiakirjan voimaan-
saattamisesta N:o 1456 s. 4461

Arkisto
2006
— Laki yksityisten arkistojen valtionavusta N:o 1006

s. 2773
2007
— Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta N:o

1434 s. 5548
2008
— Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaali-

sesta arkistosta N:o 94 s. 276
2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

Arkistolaitos
2007
— Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suorittei-

den maksuista N:o 1259 s. 4898
2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitok-

sen suoritteiden maksuista N:o 1294 s. 4345
Armenia
2006
— Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistä-

misestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 195 s. 602

2007
— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa teh-

dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
355 s. 1160

— Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 884 s. 3900

— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo-
ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 1506 s. 5778

Arseeniyhdiste
2007
— Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista,

kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisis-
tä aromaattisista hiilivedyistä N:o 164 s. 573

— Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, eloho-
peayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä nii-
tä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille
luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta N:o 787
s. 3686

Artjärven kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Artjärven kunnan liittämi-

sestä Orimattilan kaupunkiin N:o 593 s. 2051
Aruba
2009
— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta

tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 919 s. 4866

Arvonlisävero
2006
— Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan

tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
N:o 1138 s. 3121

— Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Ro-
maniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta
eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta N:o
1437 s. 4376

2007
— Verohallituksen päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä

tarkoitetusta selvityksestä N:o 1240 s. 4814
2009
— Valtioneuvoston asetus arvonlisäverolain muuttami-

sesta annetun lain voimaantulosta N:o 60 s. 220
— Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen

veron palauttamisesta eräissä tapauksissa N:o 822
s. 4669

— Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoit-
tautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron pa-
lautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hake-
mukseen liitettävistä asiakirjoista N:o 1851 s. 7636

— Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautus-
hakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa
annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asia-
kirjoista N:o 1852 s. 7637

— Verohallinnon päätös verotuksen toimittamatta jät-
tämisestä arvonlisäverotuksessa N:o 1853 s. 7638

2010
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-

omaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä
hallinnollisessa yhteistyössä arvonlisäverotuksen
alalla N:o 1013 s. 3190

Arvopaperi
2006
— Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottami-

sesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista N:o 840
s. 2402

2007
— Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkee-

seenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudes-
ta N:o 153 s. 539

— Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottami-
sesta pörssilistalle N:o 940 s. 4134

— Valtiovarainministeriön asetus osakkeen likvidistä
markkinasta N:o 941 s. 4137

Arvopaperimarkkinat
2006
— Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan si-

sällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalu-
eella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta
tunnustamisesta N:o 479 s. 1427

2007
— Valtiovarainministeriön asetus liputusvelvollisuudes-

ta ja omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen
yhteydessä annettavista tiedoista N:o 154 s. 546

— Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahasto-
lain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä N:o 818 s. 3739

Ase
2006
— Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten ta-

vanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksis-
ta, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman
vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpi-
mähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytä-
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kirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 2629

2007
— Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 3223

Asepalvelus
2006
— Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaa-

ehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahas-
ta N:o 1168 s. 3223

Asevelvollisuus
2006
— Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä

varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2008-
2009 N:o 80 s. 280

— Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaa-
ehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahas-
ta N:o 1168 s. 3223

2007
— Asevelvollisuuslaki N:o 1438 s. 5555
— Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta N:o 1443

s. 5587
— Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja

terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista N:o 1444
s. 5590

— Siviilipalveluslaki N:o 1446 s. 5595
— Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta N:o 1461

s. 5636
2010
— Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varus-

miespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2011-
2016 N:o 898 s. 2908

Asfalttiasema
2010
— Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristön-

suojeluvaatimuksista N:o 448 s. 1669
Asiakirja
2010
— Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismää-

räyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankki-
miseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten
kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta N:o 729 s. 2489

Askaisten kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun

kunnan liittämisestä Maskun kuntaan N:o 328 s. 838
Astrofysiikka
2007
— Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofy-

siikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 633 s. 3111

Asuinrakennuksen korjaustoiminta
2009
— Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avus-

tuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin N:o
1072 s. 5198

Asuinrakennus
2009
— Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden

asuinrakennusten korjauksiin N:o 178 s. 2769

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
2007
— Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

N:o 71 s. 228
— Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehit-

tämiskeskuksesta N:o 285 s. 923
2009
— Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja

kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o
1143 s. 5494

Asumisoikeustalo
2006
— Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö-

ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintö-
jen poistamisesta N:o 78 s. 276

2008
— Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden

tervehdyttämisavustuksista N:o 1030 s. 3277
Asumistuki
2006
— Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien

asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007
N:o 1000 s. 2763

— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-
rusteista vuodelle 2007 N:o 1073 s. 2949

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistuki-
lain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keski-
määräisistä kustannuksista vuodelle 2007 N:o 1175
s. 3249

2007
— Laki eläkkeensaajan asumistuesta N:o 571 s. 1858
— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-

rusteista vuodelle 2008 N:o 1125 s. 4512
— Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamises-

ta eläkkeensaajan asumistuen perusteella N:o 1184
s. 4643

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteista vuonna 2008 N:o 1185
s. 4644

2008
— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-

rusteista vuodelle 2009 N:o 834 s. 2569
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2009 N:o 835 s. 2597
2009
— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-

rusteista vuodelle 2010 N:o 988 s. 5005
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2010 N:o 1053
s. 5143

— Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamises-
ta eläkkeensaajan asumistuen perusteella N:o 1235
s. 5856

2010
— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-

rusteista vuodelle 2011 N:o 1036 s. 3269
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2011 N:o 1071
s. 3387

Asunnon korjaustoiminta
2006
— Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia-

ja terveyshaitta-avustuksista N:o 128 s. 415
Asunto
2006
— Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotuki-

vuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liit-
teistä N:o 904 s. 2562
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2008
— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-

ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 166 s. 421
— Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtionta-

kauksesta N:o 856 s. 2642
2009
— Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoitta-

vien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta N:o 299
s. 3221

2010
— Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraus-

toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojen-
nuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyh-
tiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 959 s. 3052

Asuntoalue
2009
— Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kun-

nallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010 - 2012
myönnettävistä valtionavustuksista N:o 965 s. 4943

Asuntolaina
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 482 s. 1438

— Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotuki-
lainaksi hyväksymisestä N:o 729 s. 2220

— Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä
omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen tarkem-
masta arvioinnista N:o 730 s. 2223

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1393 s. 4228

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 847 s. 3841

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1508 s. 5787

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 457 s. 1295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1076 s. 3403

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 101 s. 330

— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-
lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 186 s. 2784

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 295 s. 3199

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 547 s. 3816

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 729 s. 4388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1376 s. 6176

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1038 s. 3296

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1237 s. 4196

Asunto-olot
2009
— Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen pa-

rantamisen tukemisesta N:o 302 s. 3233
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan

asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yk-
sikkökustannuksista N:o 336 s. 3319

Asunto-osake
2010
— Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan

mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta N:o 365
s. 1389

Asunto-osakeyhtiö
2009
— Asunto-osakeyhtiölaki N:o 1599 s. 6779
— Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta N:o

1600 s. 6850
Asuntorahasto
2006
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston va-

rainhankintavaltuuksista vuonna 2006 N:o 875
s. 2491

— Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston
maksullisista suoritteista N:o 1206 s. 3557

2007
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston va-

rainhankintavaltuuksista vuonna 2007 N:o 63 s. 211
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta N:o

286 s. 925
Asuntosäästöpalkkio
2009
— Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina

2009-2011 N:o 483 s. 3672
Asuntotuotanto
2010
— Ympäristöministeriön asetus valtion tukemaa asun-

torakentamista koskevista määräyksistä ja ohjeista
annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoami-
sesta N:o 142 s. 693

— Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten
kokeilusta N:o 1257 s. 4261

Aujeszkyn tauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
Aukioloaika
2009
— Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliik-

keen aukioloajoista N:o 945 s. 4908
Australia
2007
— Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 883 s. 3899

— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
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pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1056
s. 4344

2008
— Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 752 s. 2355

2009
— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa so-

siaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain voimaantulosta N:o 439 s. 3538

— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentolii-
kenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin
olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsitte-
lemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 955 s. 4926

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Austra-
lian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan
unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekis-
teritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australi-
an tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta an-
netun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 998
s. 5048

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

Auto
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 met-

rin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli
2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton pe-
rävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaven-
tamisesta N:o 1378 s. 4157

2007
— Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-

tevyydestä N:o 273 s. 896
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajar-

ruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen
jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
N:o 257 s. 3119

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen
rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeri-
ön päätöksen kumoamisesta N:o 258 s. 3129

2010
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista N:o 818

s. 2720
Autovero
2007
— Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta

annetun lain 61 §:n voimaantulosta N:o 794 s. 3704
2009
— Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta

annetun lain voimaantulosta N:o 59 s. 219
— Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen

veron palauttamisesta eräissä tapauksissa N:o 822
s. 4669

Avaruusjärjestö
2009
— Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja So-

juz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruus-
keskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattami-
sesta N:o 997 s. 5047

Avioliitto
2007
— Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapsek-

siottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksi-
tyisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 828 s. 3791

2008
— Laki vihkimisoikeudesta N:o 571 s. 1809
— Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä

tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta
koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
719 s. 2235

Avohoito
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja

laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1507 s. 5779
Azerbaidzhan
2006
— Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusvero-

ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 892 s. 2529

— Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1050 s. 2903

B
Bahama
2010
— Laki Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 442 s. 1643

— Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 783 s. 2619

Barbuda
2010
— Laki Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita kos-

kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
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alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 853 s. 2812

Barentsin alue
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Ve-

näjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sih-
teeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alu-
een yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 1489 s. 5730

Belgia
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 917 s. 4864

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-

muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Belize
2010
— Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista

tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1219 s. 4141

Bensiini
2010
— Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöl-

jyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden
laatuvaatimuksista N:o 1206 s. 4088

Bermuda
2009
— Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta teh-

tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 914 s. 4861

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1244 s. 5876

Biisoni
2010
— Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suoje-

lusta N:o 591 s. 2044
Bioenergia
2008
— Valtioneuvoston asetus bioenergiatuotannon avusta-

misesta N:o 607 s. 1905
Biologinen monimuotoisuus
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 769 s. 3661

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien

yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopi-
mukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 103 s. 289

Biologisten tekijöiden luokitus
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten te-

kijöiden luokituksesta N:o 921 s. 2952
Biopolttoaine
2007
— Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liiken-

teessä N:o 446 s. 1408
Biosidivalmiste
2008
— Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hy-

väksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markki-
noilta poistamisesta ja erityisehdoista N:o 20 s. 73

2009
— Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä

biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille
saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen
kieltämisestä N:o 251 s. 3028

Bolivia
2007
— Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisu-

mivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 776 s. 3671
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— Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin
tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumi-
velvollisuudesta N:o 777 s. 3672

Bosnia-Herzegovina
2006
— Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan

kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehitys-
hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 174 s. 539

2009
— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 202 s. 2821

Brittiläiset Neitsytsaaret
2009
— Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tulo-

verotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 916 s. 4863

Broileri
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broi-

lereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjel-
masta N:o 1148 s. 3150

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden
kampylobakteerivalvonnasta N:o 1110 s. 4446

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja

kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta N:o
1173 s. 5619

BSE-tauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta N:o 637 s. 3133

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta N:o
837 s. 2600

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 745 s. 4476

Bulgaria
2006
— Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan

unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 652
s. 2017

— Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-
sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 653 s. 2019

— Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan
tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
N:o 1138 s. 3121

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen

voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1435 s. 4373

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaat-
tamislakien kumoamisesta annettujen lakien voi-
maantulosta N:o 1436 s. 4375

— Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Ro-
maniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta
eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta N:o
1437 s. 4376

2008
— Laki Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon

vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 677 s. 2149

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 932 s. 2895

Burma
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toi-
menpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o
798/2004 kumoamisesta N:o 692 s. 2135

2008
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien
rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittami-
sesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2006 kumoami-
sesta N:o 219 s. 538

C
Canth, Minna
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Minna Canth ja tasa-

arvo -juhlarahasta N:o 156 s. 733
Caymansaaret
2009
— Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotukses-

ta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 915 s. 4862

2010
— Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaar-

ten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimus-
ten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 813

CE-merkintä
2010
— Laki CE-merkintärikkomuksesta N:o 187 s. 809
Chile
2007
— Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-

sen eräiden määräysten hyväksymisestä N:o 1133
s. 4547

— Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä an-
netun lain voimaantulosta N:o 1134 s. 4548

Cookinsaaret
2010
— Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista

tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
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kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 160
s. 740

COSPAS-SARSAT -ohjelma
2010
— Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä

kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyt-
täjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 145 s. 701

D
Dieselöljy
2010
— Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöl-

jyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden
laatuvaatimuksista N:o 1206 s. 4088

Diplomaattipassi
2006
— Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin

haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
N:o 863 s. 2473

2007
— Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin

tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumi-
velvollisuudesta N:o 777 s. 3672

Dominica
2010
— Laki Dominican kanssa veroasioita koskevista tie-

doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 854
s. 2813

Dominikaaninen tasavalta
2007
— Tasavallan presidentin asetus Dominikaanisen tasa-

vallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suo-
jaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamises-
ta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 364 s. 1187

Doping
2006
— Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1243 s. 3633

2007
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen dopin-

gin vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 31 s. 99

2010
— Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleis-

sopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta N:o
32 s. 323

— Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin
vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voi-
maantulosta N:o 33 s. 324

Dragsfjärdin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemi-

ön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamises-

ta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
N:o 105 s. 292

E
Ecuador
2007
— Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn

viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta an-
netun asetuksen kumoamisesta N:o 807 s. 3722

Edunvalvontavaltuutus
2007
— Laki edunvalvontavaltuutuksesta N:o 648 s. 3167
— Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta

N:o 942 s. 4139
Eduskunta
2006
— Valtiovarainministeriön asetus eduskuntauudistuk-

sen juhlarahasta N:o 320 s. 982
2008
— Laki turvatoimista eduskunnassa N:o 364 s. 953
2010
— Laki eduskuntaryhmien tuesta N:o 1091 s. 3441
Eduskuntavaali
2006
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa

eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina ole-
vista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
N:o 1438 s. 4377

2010
— Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen

jaosta vaalipiirien kesken N:o 958 s. 3051
Egypti
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin vä-

liaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1119 s. 4461

Ehdollinen rangaistus
2010
— Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta N:o 634

s. 2170
Ehdonalainen vapaus
2006
— Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden val-

vonnasta N:o 511 s. 1537
Elatus
2007
— Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvolli-

suuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 763 s. 3611

Elatusapu
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden ela-

tusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustan-
nusindeksin nousun johdosta N:o 1078 s. 2991

2008
— Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuk-

siin N:o 583 s. 1841
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden ela-

tusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustan-
nusindeksin nousun johdosta N:o 746 s. 2346

2010
— Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä ela-

tusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa N:o
1076 s. 3395

— Tasavallan presidentin asetus elatusavun perimistä
ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n
muuttamisesta N:o 1164 s. 3817
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— Tasavallan presidentin asetus ulkoasiainministeriön
tehtävistä elatusapujen perinnässä annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 1165 s. 3818

Elatustuki
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden ela-

tusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustan-
nusindeksin nousun johdosta N:o 1078 s. 2991

2008
— Elatustukilaki N:o 580 s. 1825
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden ela-

tusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustan-
nusindeksin nousun johdosta N:o 746 s. 2346

2009
— Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien

hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maa-
kunnassa N:o 120 s. 403

Elatusturva
2007
— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatus-

turvaa koskevia asiakastietoja N:o 1201 s. 4673
Elatusvelvollisuus
2007
— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-

jen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 850 s. 3844

2010
— Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuk-

sen soveltamisesta N:o 1077 s. 3397
Elimäen kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2009
— Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

N:o 897 s. 4815
— Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan

lainsäädännön voimaanpanosta N:o 903 s. 4827
— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksista N:o 910 s. 4846
— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2010 N:o 1097 s. 5372

2010
— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2011 N:o 1394 s. 4635

Elinkeinonharjoittaja
2009
— Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoit-

tautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron pa-
lautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hake-
mukseen liitettävistä asiakirjoista N:o 1851 s. 7636

— Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautus-
hakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa
annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asia-
kirjoista N:o 1852 s. 7637

Elintarvike
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, mai-

topohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa

syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotan-
nossa käytettävien eläinten ruokinnassa N:o 19 s. 70

— Elintarvikelaki N:o 23 s. 89
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus pakastettu-

jen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näyt-
teenotto- ja mittausmenetelmistä N:o 101 s. 348

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumis-
toiminnasta N:o 118 s. 392

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eräiden alkutuo-
tannon elintarviketurvallisuutta koskevien maa- ja
metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta N:o
151 s. 472

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista
tarvikkeista N:o 165 s. 522

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja
kartongista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen kumoamisesta N:o 389 s. 1131

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
elämistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
602 s. 1796

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tar-
vikkeista N:o 762 s. 2293

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaan-
tuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja
tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa
koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöön-
panosta N:o 971 s. 2672

— Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveyden-
suojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratori-
oista N:o 1174 s. 3243

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 1434 s. 4372

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa N:o 93 s. 267

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden
tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrky-
tysepidemioiden selvittämisestä N:o 251 s. 851

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätösten sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetusten kumoamisesta N:o 704 s. 3324

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien,
kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisää-
misestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006
voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyis-
tä N:o 726 s. 3479

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vie-
raiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmis-
tä annetun asetuksen kumoamisesta N:o 753 s. 3600

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
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metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
790 s. 3693

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalous-
tuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta N:o 907
s. 3984

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tar-
vikkeista N:o 1065 s. 4366

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
1291 s. 5050

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
612 s. 1920

— Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujär-
jestelmien kehittämisen avustamisesta N:o 638
s. 2033

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen

kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvik-
keista N:o 107 s. 359

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkei-
den ravintoarvomerkinnöistä N:o 588 s. 3973

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja

pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistos-
ta N:o 267 s. 1052

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 370 s. 1479

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pi-
laantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuk-
sia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiska-
lustoa koskevan sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muutos-
ten voimaantulosta N:o 802 s. 2675

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn
kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnas-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 848 s. 2805

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäys-
mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista N:o
1054 s. 3347

Elintarvikehygienia

2006

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus pakastettu-
jen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näyt-
teenotto- ja mittausmenetelmistä N:o 101 s. 348

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumis-
toiminnasta N:o 118 s. 392

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotan-
nolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ase-
tettavista vaatimuksista N:o 134 s. 427

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja
kartongista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen kumoamisesta N:o 389 s. 1131

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 787 s. 2337

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 1434 s. 4372

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa N:o 93 s. 267

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden
myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksi-
en hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta N:o 731
s. 3484

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elintar-
vikehuoneistojen elintarvikehygieniasta N:o 905
s. 3975

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
612 s. 1920

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen
luokittelusta ja hintaseurannasta N:o 1058 s. 3362

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elin-

tarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta N:o 28
s. 82

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 1383 s. 6344

Elintarvikelisäaine
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvike-

lisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määri-
tysmenetelmistä N:o 546 s. 1721

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisä-
aineista kuin makeutusaineista ja väreistä N:o 752
s. 3539

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lisäaineiden
ja muiden aineiden käytöstä luonnonmukaisesti tuo-
tettuina markkinoitavista eläimistä saatavista elintar-
vikkeista annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1120
s. 4462

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvike-

lisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määri-
tysmenetelmistä N:o 237 s. 916

Elintarvikeneuvottelukunta
2010
— Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnas-

ta N:o 201 s. 827
Elintarviketurvallisuusvirasto
2006
— Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta N:o 25 s. 121
— Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusviras-

tosta N:o 115 s. 385
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
296 s. 914

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
266 s. 656

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
638 s. 2178
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Elintarvikevalvonta
2006
— Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta N:o

321 s. 985
2007
— Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan

maksuista N:o 1040 s. 4295
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan

merkitsemisestä N:o 434 s. 1254
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja

vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten
valvonnasta N:o 720 s. 4355

Elohopea
2007
— Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista,

kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisis-
tä aromaattisista hiilivedyistä N:o 164 s. 573

Elohopeayhdiste
2007
— Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, eloho-

peayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä nii-
tä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille
luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta N:o 787
s. 3686

Elokuvalautakunta
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

2009
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

Elokuvataide
2007
— Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä

N:o 843 s. 3827
Elokuvatarkastamo
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

2009
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

Eläin
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
elämistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
602 s. 1796

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 1434 s. 4372

— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten
ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
1452 s. 4445

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista

eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
790 s. 3693

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
1291 s. 5050

2008
— Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta

vuosina 2008-2013 N:o 130 s. 333
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hy-

vinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 N:o 133 s. 344
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukai-
sesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikai-
sesta muuttamisesta N:o 139 s. 363

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävis-
tä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista N:o
866 s. 2678

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riista-

eläimen ohjeellisista arvoista N:o 241 s. 929
— Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten

hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 1174 s. 3845
Eläinjalostus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
lostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvi-
tyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta N:o 1169 s. 3224

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävis-
tä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista N:o
866 s. 2678

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta
ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista N:o 867
s. 2698

Eläinkuljetus
2006
— Laki eläinten kuljetuksesta N:o 1429 s. 4341
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sork-

kataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 207 s. 834

Eläinlääketieteellinen tutkinto
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen
opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeu-
den saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuo-
rituksista N:o 1169 s. 3824

Eläinlääkintä
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käy-
töstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
nässä annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen muuttamisesta N:o 879 s. 2499

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käy-
töstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
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nässä annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen muuttamisesta N:o 192 s. 675

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätösten sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetusten kumoamisesta N:o 704 s. 3324

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eräiden tuontira-
joituksista annettujen päätösten kumoamisesta N:o
949 s. 4149

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden
kampylobakteerivalvonnasta N:o 1110 s. 4446

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääke-

aineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläi-
mille N:o 847 s. 2627

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1041
s. 3307

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 370 s. 1479
Eläinlääkintähuolto
2009
— Eläinlääkintähuoltolaki N:o 765 s. 4509
— Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta N:o

1031 s. 5106
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-

vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1408 s. 5310

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-

vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1212 s. 5776

Eläinlääkäri
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1303
s. 5082

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 370 s. 1479
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen
opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeu-
den saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuo-
rituksista N:o 1169 s. 3824

Eläinpalkkio
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista N:o
8 s. 46

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-
kuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
hakulomakkeista vuonna 2006 N:o 94 s. 333

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-

kuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
hakulomakkeista vuonna 2007 N:o 1104 s. 3036

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista N:o
1347 s. 5197

Eläinproteiini
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteii-

nin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksen kumoamisesta N:o 206 s. 833

Eläinrehu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, mai-

topohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa
syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotan-
nossa käytettävien eläinten ruokinnassa N:o 19 s. 70

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 370 s. 1479
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, mai-

topohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa
syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotan-
toeläinten ruokinnassa N:o 665 s. 2298

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokin-
taan käytettävistä tuotteista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 923
s. 2968

Eläinsuojelu
2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisten

valmisteiden eläinkoekielloista N:o 108 s. 360
2010
— Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta N:o 588

s. 2034
— Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta N:o 589

s. 2038
— Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suoje-

lusta N:o 590 s. 2042
— Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suoje-

lusta N:o 591 s. 2044
— Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suoje-

lusta N:o 675 s. 2339
— Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta N:o

676 s. 2342
— Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta N:o

677 s. 2348
— Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten

hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 1174 s. 3845
Eläintauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumis-

toiminnasta N:o 118 s. 392
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterve-

yttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista
ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen val-
vonnasta N:o 181 s. 560

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvarai-
sissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen
estämisestä N:o 226 s. 697

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimen-
piteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä N:o
386 s. 1127

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-
tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa N:o 440
s. 1308

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan
unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien he-
voseläinten eläintautivaatimuksista N:o 468 s. 1359

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohin TSE-tautien vastustamisesta N:o 500 s. 1464

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien
vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroo-
pan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 977 s. 2686

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broi-
lereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjel-
masta N:o 1148 s. 3150

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä N:o 1391 s. 4218

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalo-

jen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien
tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuk-
sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 312
s. 990

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta N:o 637 s. 3133

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 755 s. 3602

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja
sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan so-
pimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 806 s. 3721

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1303
s. 5082

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta korkeapato-
geenisen lintuinfluenssan vastustamisesta N:o 218
s. 537

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta swine vesicular
-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätöksen muuttamisesta N:o 276 s. 700

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äy-
riäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastus-
tamisesta N:o 470 s. 1341

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusri-
pulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännös-
ten kumoamisesta N:o 482 s. 1388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta N:o
837 s. 2600

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen tarttu-
van leukoosin vastustamisesta N:o 25 s. 76

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-
tartunnan seurannasta N:o 51 s. 191

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä N:o 337 s. 3320

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 745 s. 4476

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen sal-
monellavalvontaohjelmasta N:o 1172 s. 5605

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja
kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta N:o
1173 s. 5619

2010
— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten

ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
118 s. 620

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 157 s. 735

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sork-
kataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 207 s. 834

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 215 s. 848

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tuberkuloosin
vastustamisesta tarhatuilla hirvieläimillä N:o 250
s. 987

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyri-
äisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden
eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla N:o 343 s. 1322

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta viestikyyhkysten
rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan annetun
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätöksen muuttamisesta N:o 371
s. 1480

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 425 s. 1607

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 451 s. 1679

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävi-
en eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä
eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroo-
pan unionin sisämarkkinoilla N:o 1002 s. 3149

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten
sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Eu-
roopan unionin sisämarkkinoilla N:o 1004 s. 3163

Eläinten terveystarkastus

2007

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koease-

Eläi—Eläi

29



mille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista
eläinten terveysvaatimuksista N:o 186 s. 666

Eläintuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien val-
vonnasta N:o 408 s. 1257

— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta
2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
542 s. 1612

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakuajasta ja hakemisesta N:o 563 s. 1682

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuo-
delta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen
maksatuksesta N:o 789 s. 2339

2007
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
271 s. 891

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2007/2008 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
N:o 328 s. 1030

— Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön koko-
naan rahoittamien eläintukien valvonnasta N:o 592
s. 1914

2008
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
209 s. 520

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2008/2009 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 322 s. 832

— Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen
valvonnasta vuosina 2008-2013 N:o 418 s. 1187

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 419 s. 1191

2009
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
111 s. 372

2010
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
108 s. 568

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,
maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2010 N:o 174 s. 761

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 320 s. 1235

Eläinvahinko
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinko-

jen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
N:o 791 s. 2649

Eläke
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 269 s. 816

— Työntekijän eläkelaki N:o 395 s. 1165
— Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki N:o 396

s. 1221

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin
eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 515
s. 1543

— Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytän-
töönpanosta N:o 874 s. 2488

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 925 s. 2594

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 926 s. 2595

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 927 s. 2596

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1142 s. 3136

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 1197
s. 3536

— Yrittäjän eläkelaki N:o 1272 s. 3705
— Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta N:o 1273

s. 3746
— Maatalousyrittäjän eläkelaki N:o 1280 s. 3765
— Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta

N:o 1281 s. 3805
— Merimieseläkelaki N:o 1290 s. 3833
— Laki merimieseläkelain voimaanpanosta N:o 1291

s. 3890
— Valtion eläkelaki N:o 1295 s. 3929
— Laki valtion eläkelain voimaanpanosta N:o 1296

s. 3972
— Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytän-

töönpanosta N:o 1406 s. 4292
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain

täytäntöönpanosta N:o 1407 s. 4294
— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytän-

töönpanosta N:o 1408 s. 4297
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kerta-

suorituskertoimista N:o 1412 s. 4302
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muun-

tamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle
siirtymisikää N:o 1413 s. 4305

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1414 s. 4308

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joi-
den mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän elä-
kelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159
§:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista N:o 1423
s. 4323

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön
eläkevastuun laskuperusteista N:o 567 s. 1779

— Kansaneläkelaki N:o 568 s. 1807
— Laki kansaneläkelain voimaanpanosta N:o 569

s. 1836
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 686 s. 3277
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— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 916 s. 4004

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 917 s. 4005

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 918 s. 4006

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 1082
s. 4391

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1083 s. 4392

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1146 s. 4566

— Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten
etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta N:o 1182
s. 4640

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläke-
kassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteis-
ta ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista
vastuunjakoa varten N:o 1213 s. 4695

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan
laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen
jakamista varten N:o 1249 s. 4847

— Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista
alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1487 s. 5727

2008
— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 5 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 126
s. 328

— Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain 4 §:n
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 127
s. 329

— Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki N:o 261 s. 629
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 329 s. 839

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 659 s. 2106

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 660 s. 2107

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 661 s. 2108

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 713 s. 2228

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 783
s. 2435

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä

tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 784 s. 2436

— Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejär-
jestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten
ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
N:o 786 s. 2439

2009
— Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeis-

tä N:o 15 s. 42
— Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edus-

tajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoa-
misesta N:o 270 s. 3153

— Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta N:o 276
s. 3162

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 338 s. 3321

— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 4 §:n
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 675
s. 4212

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 816 s. 4657

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 817 s. 4658

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 818 s. 4659

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 931 s. 4888

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 941
s. 4903

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 942 s. 4904

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1024 s. 5091

— Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten
etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta N:o 1234
s. 5854

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 475 s. 1748

— Laki takuueläkkeestä N:o 703 s. 2441
— Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksami-

seen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten
korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle N:o 784
s. 2620

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 899 s. 2909

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 900 s. 2910

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 901 s. 2911
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— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 963 s. 3056

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 999
s. 3146

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1000 s. 3147

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 1023 s. 3207

Eläkekassa
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan

vastuuvelan ja eläkesäätiön eläkevastuun laskemises-
sa käytettävästä enimmäiskorosta N:o 415 s. 1266

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakir-
jalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön
toimintapääomassa N:o 417 s. 1268

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan eri-
näisistä säännöksistä N:o 1353 s. 4099

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan
laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen
jakamista varten N:o 1249 s. 4847

2009
— Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä elä-

kesäätiöissä ja eläkekassoissa N:o 173 s. 2753
Eläkelaitos
2006
— Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen

määräytymisestä N:o 1399 s. 4252
— Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelai-

toksen ohjesäännöstä N:o 1404 s. 4285
— Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitok-

sesta N:o 1405 s. 4289
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrit-

täjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vas-
tuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
N:o 1422 s. 4322

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joi-
den mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän elä-
kelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159
§:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista N:o 1423
s. 4323

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11

2008
— Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoitta-

vien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja
toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaises-
ta muuttamisesta N:o 853 s. 2638

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lakisääteistä
eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen
toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun
osuudesta N:o 854 s. 2640

— Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta
ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttami-
sesta N:o 901 s. 2842

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vas-
tuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
N:o 1065 s. 3384

2009
— Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden

huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelai-
tosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista
N:o 802 s. 4619

2010
— Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksami-

seen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten
korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle N:o 784
s. 2620

Eläkemaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun pe-

rusteista N:o 1398 s. 4250
Eläkerahasto
2006
— Laki valtion eläkerahastosta N:o 1297 s. 3977
Eläkesäätiö
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön

lainanotosta N:o 416 s. 1267
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakir-

jalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön
toimintapääomassa N:o 417 s. 1268

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön
erinäisistä säännöksistä N:o 1352 s. 4097

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan
eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista N:o 509
s. 1591

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön
eläkevastuun laskuperusteista N:o 567 s. 1779

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön
työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista
laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun mää-
rittämiseksi N:o 615 s. 3045

2009
— Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä elä-

kesäätiöissä ja eläkekassoissa N:o 173 s. 2753
Eläketurvakeskus
2006
— Laki Eläketurvakeskuksesta N:o 397 s. 1229
— Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta N:o

1010 s. 2781
2009
— Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden

huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelai-
tosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista
N:o 802 s. 4619

Eläkevakuutus
2008
— Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoitta-

vien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja
toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaises-
ta muuttamisesta N:o 853 s. 2638

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lakisääteistä
eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen
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toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun
osuudesta N:o 854 s. 2640

Eläkkeensaajan asumistuki
2006
— Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien

asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007
N:o 1000 s. 2763

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistuki-
lain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keski-
määräisistä kustannuksista vuodelle 2007 N:o 1175
s. 3249

2007
— Laki eläkkeensaajan asumistuesta N:o 571 s. 1858
— Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamises-

ta eläkkeensaajan asumistuen perusteella N:o 1184
s. 4643

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteista vuonna 2008 N:o 1185
s. 4644

2008
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2009 N:o 835 s. 2597
2009
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2010 N:o 1053
s. 5143

— Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamises-
ta eläkkeensaajan asumistuen perusteella N:o 1235
s. 5856

2010
— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen

määräytymisperusteista vuonna 2011 N:o 1071
s. 3387

Emolehmä
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta

emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta N:o 109
s. 375

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni-
ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajape-
räistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja
lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien
kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta N:o 266
s. 811

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä-
palkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varan-
toon N:o 405 s. 1250

Energia
2009
— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteis-

työstä uusiutuvan energian strategian kehittämis-
hankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 555 s. 3881

Energia-avustus
2008
— Valtioneuvoston asetus energiataloudellisista avus-

tuksista yhdistyksille N:o 793 s. 2448
Energiahuolto
2007
— Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-

lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista N:o
349 s. 1117

2010
— Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50

megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristön-
suojeluvaatimuksista N:o 445 s. 1651

Energiakasvi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
energiakasvituen maksatuksesta N:o 152 s. 473

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 N:o 186 s. 592

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 378 s. 1108

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta N:o 738
s. 2244

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
energiakasvituen maksatuksesta N:o 229 s. 781

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2007 N:o 333 s. 1038

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 458 s. 1434

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
Energialähde
2010
— Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä

tuotetun sähkön tuotantotuesta N:o 1397 s. 4660
Energiamarkkinavirasto
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energia-

markkinaviraston maksullisista suoritteista N:o 1202
s. 3549

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energia-

markkinaviraston maksullisista suoritteista N:o 1290
s. 5046

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-

naviraston maksullisista suoritteista N:o 1119 s. 3482
2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-

naviraston maksullisista suoritteista N:o 1086 s. 5279
2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-

naviraston maksullisista suoritteista N:o 1398 s. 4664
Energiamerkintä
2008
— Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energia-

merkinnälle asetettavista vaatimuksista N:o 1005
s. 3205

2009
— Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suun-

nittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaati-
muksista N:o 1 s. 1

Energiansäästö
2009
— Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitel-

matuesta N:o 1000 s. 5050
Energiapuu
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun
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haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen
enimmäismäärästä N:o 186 s. 488

Energiatehokkuus
2007
— Laki rakennuksen energiatodistuksesta N:o 487

s. 1504
— Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälait-

teiden energiatehokkuuden tarkastamisesta N:o 489
s. 1508

— Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiato-
distuksesta N:o 765 s. 3613

2009
— Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suun-

nittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaati-
muksista N:o 1 s. 1

— Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten ener-
giatehokkuuspalveluista N:o 1211 s. 5773

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen

virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen
kumoamisesta N:o 203 s. 830

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien
sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden
yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 204 s. 831

Energiatuki
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
energiakasvituen maksatuksesta N:o 229 s. 781

— Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen
yleisistä ehdoista N:o 1313 s. 5117

2010
— Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä

tuotetun sähkön tuotantotuesta N:o 1397 s. 4660
Ennakkoperintä
2006
— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-

mistavoista ja määrästä N:o 83 s. 285
— Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kan-

toeristä N:o 1113 s. 3055
2007
— Verohallituksen päätös vuonna 2007 sovellettavien

ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o 37
s. 128

— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-
mistavoista ja määrästä N:o 38 s. 129

— Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuu-
desta vapauttamisesta N:o 816 s. 3736

— Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o
1275 s. 4995

— Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötu-
losta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta
maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta N:o
1278 s. 5027

2008
— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-

mistavoista ja määrästä N:o 4 s. 17
— Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta

saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyk-
sen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain ku-
moamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 124
s. 326

— Verohallinnon päätös vuonna 2009 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o 849
s. 2631

— Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimitta-
mistavoista ja määrästä N:o 1154 s. 3596

2009
— Verohallinnon päätös vuonna 2010 sovellettavien

ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o
1144 s. 5496

— Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudes-
ta vapauttamisesta N:o 1697 s. 7212

2010
— Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimitta-

mistavoista ja määrästä N:o 68 s. 461
Ennakkoäänestyspaikka
2006
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa

eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina ole-
vista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
N:o 1438 s. 4377

2008
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa

kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevis-
ta Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 533 s. 1659

2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa

europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina
olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikois-
ta N:o 110 s. 362

Ennakonpalautus
2006
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 enna-

konpalautusten maksamisesta N:o 775 s. 2320
2007
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 enna-

konpalautusten maksamisesta N:o 834 s. 3818

2008
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 enna-

konpalautusten maksamisesta N:o 627 s. 1991

2009
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 enna-

konpalautusten maksamisesta N:o 676 s. 4213

2010
— Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2009 en-

nakonpalautusten maksamisesta N:o 12 s. 282

Enon kunta

2008

— Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän
kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin N:o 428
s. 1216

Enonkosken kunta

2008

— Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittä-
misestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enon-
kosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Sa-
vonlinnan kaupunkiin N:o 465 s. 1329

Erikoislääkärin tutkinto

2008

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
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varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1115 s. 3474

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1650 s. 6959

Erikoissairaanhoito
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sai-

raanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä N:o
767 s. 2306

Erioikeus
2006
— Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen eri-

oikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 598 s. 1792

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioi-
keustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 722 s. 2209

Eritrea
2010
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista ra-
joittavista toimenpiteistä N:o 974 s. 3084

Erityishuoltopiiri
2008
— Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä N:o

1045 s. 3316
Erityisoppilaitos
2008
— Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejär-

jestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten
ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
N:o 786 s. 2439

Erityisruokavaliovalmiste
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruoka-

valiovalmisteista N:o 121 s. 636
Espanja
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,

Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 924 s. 4873

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

2010
— Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa tur-

vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 280 s. 1085

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Etana
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakon-
reisistä ja etanoista N:o 897 s. 2545

Etelä-Afrikka
2010
— Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa

kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelyta-
voista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
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pimuksen voimaansaattamisesta N:o 734 s. 2501
— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-

hitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä
tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehok-
kuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 891 s. 2891

Etelämanner
2006
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 882 s. 2506

2007
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytä-
kirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 784 s. 3683

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 849 s. 3843

2008
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 779 s. 2431

2009
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 839 s. 4697

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
van sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn
toimenpiteen voimaansaattamisesta N:o 993 s. 5043

2010
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 803 s. 2677

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1017 s. 3195

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1018 s. 3196

— Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artik-
lan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouk-
sen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1019 s. 3197

Etelä-Suomi
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 28 s. 131
2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 27 s. 81
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta N:o 295 s. 938
2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 63 s. 173
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 40 s. 135

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 37 s. 337
Etikka
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus etikasta an-

netun asetuksen kumoamisesta N:o 491 s. 1451
Etiopia
2007
— Laki Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen
N:o 98 s. 273

— Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 534
s. 1690

Etnisten suhteiden neuvottelukunta
2008
— Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvotte-

lukunnasta N:o 352 s. 930
EU-Afrikka infrastruktuurirahasto
2009
— Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infra-

struktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta N:o 672 s. 4209

EU-puheenjohtajuus
2006
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheen-

johtajuuden juhlarahoista N:o 584 s. 1745
Euran kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kiukaisten kunnan liittämi-

sestä Euran kuntaan N:o 145 s. 374
Euro
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuu-

tusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen
euromäärien korottamisesta N:o 1053 s. 2909

Eurojust
2008
— Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-

räysten täytäntöönpanosta N:o 1012 s. 3245
2010
— Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-

räysten täytäntöönpanosta N:o 742 s. 2523
Euroopan atomienergiayhteisö
2010
— Laki Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Eu-

roopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuk-
seen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkir-
jan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 876 s. 2861

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
2006
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan jälleenra-

kennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta
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tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamises-
ta N:o 862 s. 2472

Euroopan kalatalousrahasto
2006
— Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hal-

linnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävis-
tä tuista N:o 1447 s. 4430

2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahas-

ton kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalata-
loudelle myönnettävistä tuista N:o 639 s. 3136

Euroopan kehitysrahasto
2006
— Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden

jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen
Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoi-
tussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o 883
s. 2507

2008
— Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden

jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen
Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoi-
tussopimuksen voimaansaattamisesta N:o 270 s. 684

Euroopan kemikaalivirasto
2007
— Laki Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaalivi-

raston välisen toimipaikkasopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1304 s. 5083

Euroopan metsäinstituutti
2007
— Laki Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituu-

tin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudelli-
sesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 99 s. 274

— Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja
Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen
henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista
ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 241 s. 814

Euroopan neuvosto
2007
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston

tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 768 s. 3659

— Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroo-
pan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1369 s. 5239

2008
— Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaeh-

käisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 231
s. 573

Euroopan parlamentti
2009
— Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edus-

tajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoa-
misesta N:o 270 s. 3153

Euroopan poliisivirasto
2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston pe-

rustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja
liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Eu-
roopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleisso-
pimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä
Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioike-
uksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttami-
sesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 287 s. 927

— Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston pe-
rustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 288 s. 929

Euroopan puolustusvirasto
2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-

ta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyö-
järjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puo-
lustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR)
tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
188 s. 491

— Laki Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puo-
lustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallin-
noimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistora-
dioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 458 s. 1297

— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-
ta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjär-
jestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolus-
tusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
494 s. 1415

Euroopan talousalue
2006
— Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan si-

sällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalu-
eella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta
tunnustamisesta N:o 479 s. 1427

Euroopan talousyhteisö
2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

Euroopan unioni
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin

sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti
asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviili-
henkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta N:o 219
s. 682

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksis-
ta luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallinta-
operaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta N:o
220 s. 683

— Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalai-
sen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä N:o
418 s. 1269

— Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin
asioiden tutkimuslaitoksesta N:o 544 s. 1617
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— Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan
unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 652
s. 2017

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
EU:n suorien tuen modulaatioon (tuen vähentämi-
nen) liittyvän lisämäärän maksatuksesta N:o 740
s. 2246

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden
jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin so-
vellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä
sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta N:o 749
s. 2257

— Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1149 s. 3169

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1435 s. 4373

2007
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 231 s. 783

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraa-
muksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansalli-
sesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen sovelta-
misesta N:o 257 s. 860

— Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o
272 s. 895

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 365 s. 1189

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-
omaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä
virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa N:o
906 s. 3983

— Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuon-
na 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten
soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasa-
vallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 1050 s. 4335

2008
— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 9 s. 49

— Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 11 s. 52

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007
PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovelta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 79 s. 233

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 80 s. 235

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
N:o 81 s. 236

— Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta teh-
dyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaatta-
misesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 673 s. 2140

2009
— Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvonta-

viranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen
vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 26 s. 77

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenval-
tioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja
tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta teh-
dyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yh-
teyspisteistä N:o 58 s. 218

— Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja
Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan
unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikun-
nassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta
ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 117 s. 399

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 947
s. 4914

— Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentolii-
kenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin
olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsitte-
lemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 955 s. 4926

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Austra-
lian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan
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unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekis-
teritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australi-
an tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta an-
netun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 998
s. 5048

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyri-
äisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden
eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla N:o 343 s. 1322

— Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista
koskevan Euroopan unionin lainsäädännön sovelta-
misesta N:o 352 s. 1357

— Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavis-
ta valtiontakauksista N:o 668 s. 2305

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Laki Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Eu-
roopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuk-
seen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkir-
jan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 876 s. 2861

— Laki jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalk-
kioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talous-
arviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tul-
liselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 903 s. 2917

— Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pi-
dättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia
varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn
keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen
väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 960 s. 3053

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävi-
en eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä
eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroo-
pan unionin sisämarkkinoilla N:o 1002 s. 3149

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten
sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Eu-
roopan unionin sisämarkkinoilla N:o 1004 s. 3163

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-
omaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä
hallinnollisessa yhteistyössä arvonlisäverotuksen
alalla N:o 1013 s. 3190

— Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallinta-
operaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä me-

rirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä kos-
kevan rikosasian käsittelystä N:o 1034 s. 3265

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaalli-
sen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalan-
tan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryös-
töstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1065 s. 3381

Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö
2007
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan ydinfysiikan

tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista teh-
dyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 320 s. 1013

Euroopan yhteisöjen komissio
2009
— Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markki-

navalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Eu-
roopan komissiolle N:o 1197 s. 5745

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
2006
— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden

jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin so-
vellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä
sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta N:o 749
s. 2257

Euroopan yhteisöt
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista N:o
8 s. 46

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-
kuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
hakulomakkeista vuonna 2006 N:o 94 s. 333

— Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista ole-
vien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suo-
men sisäistä liikennettä N:o 305 s. 958

— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteis-
työsopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 597 s. 1791

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien
vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroo-
pan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 977 s. 2686

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalo-

jen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien
tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuk-
sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 312
s. 990

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
väliaikaisesta soveltamisesta N:o 395 s. 1286

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan
tai osittain rahoittamien pinta alaperusteisten tukien
valvonnasta N:o 591 s. 1908

— Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön koko-
naan rahoittamien eläintukien valvonnasta N:o 592
s. 1914
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— Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan kä-
teisrahan valvonnasta N:o 653 s. 3187

— Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön koko-
naan rahoittamien tukien valvonnasta N:o 659
s. 3201

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien,
kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisää-
misestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006
voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyis-
tä N:o 726 s. 3479

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista N:o
1347 s. 5197

2008
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja

sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan
hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 122 s. 324

— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 449 s. 1284

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
453 s. 1288

— Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta N:o 500 s. 1429
— Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Eu-

roopan yhteisön perustamissopimuksen muuttami-
sesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 599 s. 1889

— Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovel-
lettavasta menettelystä N:o 753 s. 2356

— Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelys-
tä N:o 754 s. 2358

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen
vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan
torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 778 s. 2429

2009
— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 109 s. 361

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väli-
sen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 179 s. 2772

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleisso-
pimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan voimaansaat-
tamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 314 s. 3253

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön osaksi rahoittamista maataloustuotteiden tie-
dotus- ja menekinedistämistoimista N:o 718 s. 4351

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja

niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan
välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 91 s. 545

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 261 s. 1021

— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran teh-
dyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
586 s. 2029

Eurooppalainen maisemayleissopimus
2006
— Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maise-

mayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 173 s. 538

Eurooppalainen radioviestintätoimisto
2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan radioviestin-

tätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopi-
muksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaan-
saattamisesta sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1010 s. 3186

Eurooppalainen synkotronisäteilykeskus
2008
— Tasavallan presidentin asetus eurooppalaisen synk-

rotronisäteilykeskuksen rakentamista ja käyttöä kos-
kevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta N:o 14
s. 55

Eurooppaosuuskunta
2006
— Eurooppaosuuskuntalaki N:o 906 s. 2565
Eurooppapatentti
2007
— Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien

myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamis-
kirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1116
s. 4456

Eurooppa-sopimus
2006
— Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-

sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 653 s. 2019

— Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-
sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 654 s. 2020

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaat-
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tamislakien kumoamisesta annettujen lakien voi-
maantulosta N:o 1436 s. 4375

Europarlamenttivaali
2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa

europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina
olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikois-
ta N:o 110 s. 362

— Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta
valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien
tuloksesta N:o 417 s. 3493

Europol
2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston pe-

rustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja
liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Eu-
roopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleisso-
pimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä
Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioike-
uksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttami-
sesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 287 s. 927

Euro-Välimeri -sopimus
2006
— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn

Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 160 s. 514

— Tasavallan presidentin asetus Libanonin kanssa teh-
dyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 721 s. 2207

2008
— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä

Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-
lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 192
s. 497

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan
välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 319 s. 827

Evankelis-luterilainen kirkko
2006
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
36 s. 175

2007
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
34 s. 119

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1131 s. 4542

2008
— Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki N:o 261 s. 629

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
827 s. 2552

2010
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1133 s. 3756

F
Finanssivalvonta
2008
— Laki Finanssivalvonnasta N:o 878 s. 2754
— Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta N:o 879

s. 2783

G
Geenitekniikka
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenis-

ten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoi-
tuksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaa-
misesta ja pelastussuunnitelmasta N:o 272 s. 819

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikka-

lain mukaisesta tarkastusmenettelystä N:o 198 s. 695
— Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten

suoritteiden maksullisuudesta N:o 270 s. 889
2009
— Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1158 s. 5572
Geodeettinen laitos
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen

laitoksen suoritteista perittävistä maksuista N:o 966
s. 2979

Geologian tutkimuskeskus
2007
— Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian ana-

lyysipalvelujen yhtiöittämisestä N:o 741 s. 3509
Georgia
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian

välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja
hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 783
s. 3682

— Laki Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 951 s. 4151

2008
— Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 385 s. 1013

— Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 486
s. 1397

Gibraltar
2010
— Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tie-

doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
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luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 151
s. 728

— Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa ve-
roasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 317 s. 1230

Grenada
2010
— Laki Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 855 s. 2814

Grönlanti
2007
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suo-

men ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä
Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä
vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräys-
ten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta an-
netun lain voimaantulosta N:o 1020 s. 4257

Guatemala
2006
— Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edis-

tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 656 s. 2022

— Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa
tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koske-
van sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
1338 s. 4062

Guernsey
2008
— Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta teh-

tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 922 s. 2873

2009
— Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alu-

een kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopi-
musten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 204 s. 2823

Guinean tasavalta
2010
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 1284/2009 tietyistä Guinean tasavaltaan
kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o 23
s. 299

H
Haapajärven kaupunki
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä N:o
564 s. 1684

Haja-asutusalue
2009
— Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalu-

eilla N:o 1186 s. 5657
2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistara-

kentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa lais-
sa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista N:o 246
s. 951

Halikon kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Hallinnon tietotekniikkakeskus
2007
— Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakes-

kuksesta N:o 810 s. 3726
Hallinto-oikeus
2006
— Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta N:o 1265

s. 3689
Hammashoito
2009
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisen ham-

mashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännös-
tä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätök-
sen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoa-
misesta N:o 894 s. 4807

Hammashuolto
2009
— Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu-

ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta N:o 380
s. 3403

Hammaslääketieteellinen koulutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2006 N:o 114 s. 381

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2007 N:o 168 s. 590

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2009 N:o 31 s. 94

— Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkäri-
koulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen
tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista N:o
1351 s. 6106

Hammaslääkäri
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2010 N:o 67 s. 457

Hamppu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä
vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen
ennakoiden maksatuksesta N:o 206 s. 652
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
N:o 495 s. 1455

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden mak-
satuksesta N:o 96 s. 271

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan

ja -hampun jalostustuesta N:o 370 s. 964
Hanhi
2010
— Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suoje-

lusta N:o 675 s. 2339
Hansel Oy
2008
— Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä N:o 1096

s. 3437
Harmaan talouden selvitysyksikkö
2010
— Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä N:o 1207

s. 4093
Hauhon kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

Haukiputaan kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä N:o
846 s. 3840

2010
— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-

mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

Haukivuoren kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittä-

misestä Mikkelin kaupunkiin N:o 513 s. 1541
Haus kehittämiskeskus Oy
2009
— Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyh-

tiöstä N:o 944 s. 4907
Hausjärven kunta
2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kun-
nan välillä N:o 550 s. 3821

Hedelmä
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 81 s. 281

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 262 s. 802

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 319 s. 981

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 383 s. 1123

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 732 s. 2229

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 733 s. 2230

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 955 s. 2644

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1008 s. 2778

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 245 s. 819

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 263 s. 869

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 515 s. 1631

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 754 s. 3601

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 814 s. 3734

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 822 s. 3774

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 887 s. 3907

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 967 s. 4171

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1037 s. 4291

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1092 s. 4413
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2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa N:o 235 s. 578

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismää-
ristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 560 s. 1792

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja

vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten
valvonnasta N:o 720 s. 4355

Hedelmämehu
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäys-

mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista N:o
1054 s. 3347

Hedelmäntuottajaorganisaatio
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja

vihannesalan tuottajaorganisaatioista N:o 481
s. 1385

Hedelmöityshoito
2006
— Laki hedelmöityshoidoista N:o 1237 s. 3617
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöitys-

hoidoista N:o 825 s. 3777
Helsingin eurooppalainen koulu
2007
— Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta N:o 1463

s. 5639
2008
— Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta

koulusta N:o 15 s. 56
— Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen

koulun oppilailta perittävistä maksuista N:o 361
s. 950

Helsingin kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Si-

poon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kau-
pungin välillä N:o 746 s. 3517

2008
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä N:o
478 s. 1378

Hengenpelastusmitali
2006
— Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalis-

ta annetun asetuksen muuttamisesta N:o 311 s. 969
2010
— Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalis-

ta annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta N:o 35
s. 333

Henkilökortti
2006
— Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoitta-

misesta eräissä tapauksissa N:o 706 s. 2179
— Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henki-

löllisyyttä osoittavista asiakirjoista N:o 707 s. 2180

— Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoitta-
misesta eräissä tapauksissa N:o 1244 s. 3634

2007
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja

Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henki-
lökortista N:o 687 s. 3278

Henkilöluettelo
2009
— Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista N:o

1038 s. 5117
Henkilöntarkastus
2007
— Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan

suorittamasta henkilöntarkastuksesta ja säilössäpi-
dosta N:o 304 s. 957

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa
2010
— Laki yhteistoiminta-asiamiehestä N:o 216 s. 849
Henkilöstörahasto
2010
— Laki yhteistoiminta-asiamiehestä N:o 216 s. 849
— Henkilöstörahastolaki N:o 934 s. 2985
— Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista N:o

988 s. 3122
Henkilösuojain
2009
— Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoi-

tettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista
N:o 1101 s. 5385

Henkilötieto
2006
— Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalai-

sen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä N:o
418 s. 1269

2007
— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

sähköisestä käsittelystä N:o 159 s. 555
— Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteri-
tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvalto-
jen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
N:o 293 s. 935

— Valtioneuvoston asetus henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 667 s. 3225

— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatus-
turvaa koskevia asiakastietoja N:o 1201 s. 4673

Henkivakuutus
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henkivakuutus-

yhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääoma-
vaatimusten laskennasta N:o 609 s. 1911

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahin-
kovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettä-
västä enimmäiskorosta N:o 610 s. 1913

Hevonen
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan

unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien he-
voseläinten eläintautivaatimuksista N:o 468 s. 1359
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta hevosten keino-
siemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksis-
ta N:o 1079 s. 2992

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten

tunnistamisesta ja merkitsemisestä N:o 880 s. 4783
2010
— Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta N:o 588

s. 2034
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten

sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Eu-
roopan unionin sisämarkkinoilla N:o 1004 s. 3163

Hevosrutto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
Hiilidioksidipäästö
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidi-

päästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta sel-
vityksestä N:o 647 s. 3160

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidi-
päästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja to-
dentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakau-
della 2008-2012 N:o 888 s. 3908

Himangan kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Himangan kunnan liittämi-

sestä Kalajoen kaupunkiin N:o 282 s. 3175
Hirvieläin
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 877
s. 2494

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tuberkuloosin
vastustamisesta tarhatuilla hirvieläimillä N:o 250
s. 987

Hirvieläinvahinko
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 275
s. 697

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 339
s. 3322

Holhous
2007
— Laki edunvalvontavaltuutuksesta N:o 648 s. 3167
— Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapsek-

siottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksi-
tyisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 828 s. 3791

— Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta
N:o 942 s. 4139

2008
— Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä

tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta

koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
719 s. 2235

— Valtiovarainministeriön asetus holhoustoimessa tar-
vittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksetta-
vasta korvauksesta N:o 875 s. 2741

2010
— Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden re-

kisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämi-
sestä N:o 778 s. 2607

Holhoustoimi
2006
— Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvit-

tavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavas-
ta korvauksesta N:o 1136 s. 3119

2007
— Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvit-

tavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavas-
ta korvauksesta N:o 1271 s. 4973

2008
— Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjes-

tämisestä N:o 575 s. 1817
Hongkong
2008
— Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä

saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 184
s. 479

— Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa
ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1070 s. 3393

Houtskärin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Hovioikeus
2009
— Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopii-

reistä N:o 180 s. 2773
HTM-tutkinto
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-

tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista N:o 262
s. 646

Huittisten kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Vampulan kunnan liittämi-

sestä Huittisten kaupunkiin N:o 305 s. 807
Hukkakaura
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran
torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 307 s. 960

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta
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kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 225
s. 2912

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran
torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 102 s. 561

Hunaja
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuot-
teista N:o 896 s. 2541

Huoltovarmuuden turvaaminen
2008
— Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteis-

ta N:o 539 s. 1673
Huoltovarmuuskeskus
2008
— Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta

N:o 455 s. 1291
Huumausaine
2006
— Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisö-

metsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Val-
leyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumevilje-
lylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 446 s. 1324

2008
— Huumausainelaki N:o 373 s. 970
— Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä

aineista, valmisteista ja kasveista N:o 543 s. 1689
— Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnas-

ta N:o 548 s. 1711
Huutokauppa
2009
— Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista N:o

462 s. 3637
Huvialus
2007
— Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polt-

toainemaksusta N:o 1307 s. 5094
Hyvityssakko
2008
— Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen

enimmäismääristä N:o 840 s. 2604
— Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoi-

tettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkista-
misesta N:o 1007 s. 3218

Hämeenlinnan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kun-
nan välillä N:o 550 s. 3821

Härkäpapu
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kyl-

vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 255 s. 3036

Hätäkeskus
2006
— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hä-

täkeskusten maksullisista suoritteista N:o 1245
s. 3635

2010
— Laki hätäkeskustoiminnasta N:o 692 s. 2409
— Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta N:o

877 s. 2862
Hätäkeskuslaitos
2008
— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen

maksullisista suoritteista N:o 941 s. 2911
2009
— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen

maksullisista suoritteista N:o 1091 s. 5293
2010
— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen

maksullisista suoritteista N:o 556 s. 1930

I
Ihmisen elin
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudok-

sien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä N:o 1302
s. 5072

2009
— Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi

biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuk-
sen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kiel-
tämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudos-
ten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 884 s. 4789

2010
— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ih-

misarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen
alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien
ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkupe-
rää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen
lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 117 s. 619

Ihmishengen turvallisuus merellä
2006
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 371 s. 1099

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 373 s. 1101

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 374 s. 1102

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 451
s. 1334

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-

Huna—Ihmi

46



seen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 452
s. 1335

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta N:o 453
s. 1336

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 455
s. 1338

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-
säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattami-
sesta N:o 456 s. 1339

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 457 s. 1340

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia
kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua
tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1356
s. 4107

2007
— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 12 s. 46

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 114 s. 353

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännös-
töön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
1205 s. 4681

2008
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 451 s. 1286

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 934 s. 2897

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 935 s. 2898

2009
— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 191
s. 2801

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 192 s. 2803

— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaleta-
varana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-
säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien
määräyksien voimaansaattamisesta N:o 438 s. 3537

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 476
s. 3663

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 477 s. 3664

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 478 s. 3665

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia
koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 994
s. 5044

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 996 s. 5046

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaan-
saattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1662 s. 7007

2010
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 282
s. 1088

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 283
s. 1089

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 284
s. 1090

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puo-
lesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin oh-
jeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
285 s. 1091

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 551
s. 1925

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
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seen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1113
s. 3503

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 1114 s. 3504

Ihmiskauppa
2006
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-

täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koske-
van lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 860 s. 2469

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien
salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaan-
saattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2471

2007
— Työministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttami-

sessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta N:o
1256 s. 4894

Ihmisoikeus
2006
— Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaami-

seksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 159 s. 513

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 745 s. 2252

2009
— Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi

biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuk-
sen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kiel-
tämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudos-
ten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 884 s. 4789

2010
— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ih-

misarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen
alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien
ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkupe-
rää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen
lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 117 s. 619

— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 341 s. 1320

Iin kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perus-
tamisesta N:o 514 s. 1542

Iitin kunta
2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä N:o
490 s. 3679

Ilma-alus
2008
— Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä

saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 184
s. 479

— Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa
ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1070 s. 3393

Ilmailuhallinto
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallin-

non maksullisista suoritteista N:o 1076 s. 2971
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallin-

non maksullisista suoritteista N:o 1011 s. 3225
Ilmailulaitos
2009
— Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

N:o 877 s. 4779
Ilmajoen kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä
N:o 165 s. 584

Ilmansuojelu
2006
— Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuone-

kaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien
hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 87 s. 309

2007
— Laki Kioton mekanismien käytöstä N:o 109 s. 317
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidi-

päästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta sel-
vityksestä N:o 647 s. 3160

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidi-
päästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja to-
dentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakau-
della 2008-2012 N:o 888 s. 3908

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian

välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä
päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 89 s. 268

2009
— Tasavallan presidentin asetus epäpuhtauksien pääs-

töjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytä-
kirjan voimaansaattamisesta N:o 838 s. 4696

2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliiken-

teen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien
tarkkailusta, todentamisesta sekä todentajien hyväk-
symismenettelystä N:o 63 s. 426

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta ja-
ettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemises-
ta ja myöntämisestä N:o 64 s. 434

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien
kaupan järjestelmään ensi kertaa vuonna 2013 tule-
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vien laitosten päästötietojen toimittamisesta ja to-
dentamisesta N:o 84 s. 520

Ilmatieteen laitos
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen

laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1210 s. 4687
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen

laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1095 s. 3435
2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen

laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1299 s. 4363
Ilmoittamisvelvollisuus
2007
— Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta

ja muistiinpanoista N:o 1276 s. 4997
2008
— Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja

muistiinpanoista N:o 1120 s. 3486
2009
— Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista

ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyri-
tyksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta N:o 231
s. 2951

2010
— Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräis-

tä ratkaisuistaan N:o 373 s. 1488
Imatran kaupunki
2009
— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta

Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin
välillä N:o 1089 s. 5291

Indonesia
2007
— Laki Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 952 s. 4152

2008
— Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa si-

joitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 501
s. 1438

Iniön kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Innovaatiotoiminta
2008
— Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja in-

novaatiotoiminnan rahoituksesta N:o 298 s. 765
Internet-yhteys
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksen-

mukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta
yleispalvelussa N:o 732 s. 4400

Intia
2010
— Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-

taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 164
s. 744

— Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 458 s. 1709

Investointi
2009
— Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti ko-

rotetuista poistoista N:o 222 s. 2897
— Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien

väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain
voimaantulosta N:o 796 s. 4606

Investointituki
2008
— Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investoin-

tien tuesta vuosina 2008-2013 N:o 185 s. 480
— Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investoin-

tien tuen valvonnasta N:o 823 s. 2545
2010
— Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua

parantavien investointitukien yleisistä ehdoista N:o
946 s. 3019

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän
maatilan investointituen kohdentamisesta N:o 977
s. 3088

Iran
2007
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o
767 s. 3657

2010
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä N:o 973 s. 3083

Irlanti
2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Islanti
2006
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
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röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin

välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaan-
saattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulku-
sopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun
lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamises-
ta N:o 903 s. 3973

— Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn
maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 904 s. 3974

— Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuon-
na 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten
soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasa-
vallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 1050 s. 4335

2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

2010
— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728

Iso-Britannia
2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

Israel
2007
— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn

kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa
tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1135 s. 4549

— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 1136 s. 4550

Isyys
2007
— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-

raateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koske-
vissa asioissa N:o 190 s. 673

2009
— Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpi-

teiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä
yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suoje-
luun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 435
s. 3529

2010
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista

maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä
koskevissa asioissa N:o 99 s. 558

Isännöitsijäntodistus
2010
— Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan

mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta N:o 365
s. 1389

Italia
2008
— Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvalli-

suusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamises-
ta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 87 s. 265

2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
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men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Itsenäisyyspäivä
2007
— Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden 90-vuo-

tisjuhlarahoista N:o 851 s. 3845
Itä-Afrikka
2008
— Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön

kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kump-
panuusrahastolle sekä yhteistyöstä alueellisen työter-
veys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 579 s. 1824

2010
— Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön

kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kump-
panuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 984 s. 3117

Itämeri
2008
— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren

alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan
yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 687 s. 2172

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja

silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren
pääaltaalla vuonna 2009 N:o 50 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlai-
vauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääal-
taalla N:o 113 s. 375

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympä-
ristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipan-
kin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmis-
telurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta N:o 795 s. 4605

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 N:o 881
s. 4786

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2010 N:o 1139 s. 5479

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja

kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren
pääaltaalla N:o 86 s. 526

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pää-
altaalla N:o 1015 s. 3192

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2011 N:o 1188 s. 4051

Itävalta
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

J
Jaalan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

Jalometallituote
2010
— Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden

tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn
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yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 153 s. 730

Jarrulaite
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajar-

ruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen
jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
N:o 257 s. 3119

Jersey
2008
— Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehty-

jen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 921 s. 2872

2009
— Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa

tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voi-
maansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1006 s. 5059

JHTT-lautakunta
2006
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 704 s. 2174

2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 283 s. 3176

JHTT-tilintarkastaja
2008
— Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden

tilintarkastajista N:o 1083 s. 3418
2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
N:o 1369 s. 6151

Joensuun kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän

kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin N:o 428
s. 1216

Jordania

2007

— Laki Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 953 s. 4153

Joukkoliikenne

2006

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliiken-
teen tarkastusmaksun suuruudesta N:o 1027 s. 2812

2008
— Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtion-

avustuksista N:o 1153 s. 3592

2009
— Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja

joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta N:o
829 s. 4685

— Joukkoliikennelaki N:o 869 s. 4749
2010
— Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtion-

avustuksista N:o 275 s. 1068
Joukkovelkakirjalaina
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakir-

jalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön
toimintapääomassa N:o 417 s. 1268

Joutsan kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Leivonmäen kunnan liittä-

misestä Joutsan kuntaan N:o 685 s. 3276
Joutsenon kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Joutsenon kaupungin liittä-

misestä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 424 s. 1212
Juhlaraha
2006
— Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juh-

larahasta N:o 92 s. 329
— Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demi-

litarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta N:o 93 s. 331
— Valtiovarainministeriön asetus eduskuntauudistuk-

sen juhlarahasta N:o 320 s. 982
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheen-

johtajuuden juhlarahoista N:o 584 s. 1745
2007
— Valtiovarainministeriön asetus A. E. Nordenskiöld ja

Koillisväylä -juhlarahasta N:o 51 s. 175
— Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja

suomen kieli -juhlarahasta N:o 327 s. 1028
— Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden 90-vuo-

tisjuhlarahoista N:o 851 s. 3845
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen lippu -juhla-

rahasta N:o 60 s. 168
— Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tiede ja

tutkimus -juhlarahasta N:o 301 s. 799
— Valtiovarainministeriön asetus Mika Waltari -juhla-

rahasta N:o 515 s. 1479
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen sota ja au-

tonomian synty -juhlarahasta N:o 636 s. 2022
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Fredrik Pacius -juhla-

rahasta N:o 27 s. 80
— Valtiovarainministeriön asetus Porvoon valtiopäivät

-juhlarahasta N:o 134 s. 431
— Valtiovarainministeriön asetus Rauha ja turvallisuus

-juhlarahasta N:o 537 s. 3774
— Valtiovarainministeriön asetus Valtioneuvosto 200

vuotta -juhlarahasta N:o 670 s. 4206
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja ark-

kitehtuuri -juhlarahasta N:o 73 s. 475
— Valtiovarainministeriön asetus Minna Canth ja tasa-

arvo -juhlarahasta N:o 156 s. 733
— Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen raha

150 vuotta -juhlarahasta N:o 214 s. 846
— Valtiovarainministeriön asetus Konsta Jylhä ja kan-

sanmusiikki -juhlarahasta N:o 649 s. 2263
— Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlara-

hoista N:o 825 s. 2763
— Valtiovarainministeriön asetus Lapset ja luovuus

-juhlarahasta N:o 881 s. 2870
Julkinen hallinto
2007
— Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta N:o 223

s. 770
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— Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä N:o
240 s. 810

2009
— Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä

sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista N:o
393 s. 3432

Julkinen notaari
2007
— Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suorit-

teiden maksuista N:o 1273 s. 4991
2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkisen notaarin suo-

ritteiden maksuista N:o 1685 s. 7117
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
2006
— Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohal-

linnon neuvottelukunnasta N:o 145 s. 462
Julkiset hankinnat
2006
— Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishan-

kinnoista N:o 765 s. 2301
— Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yh-

teishankinnoista N:o 766 s. 2304
2007
— Laki julkisista hankinnoista N:o 348 s. 1079
— Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-

lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista N:o
349 s. 1117

— Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista N:o
614 s. 3037

Julkishallinnon tilintarkastaja
2008
— Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden

tilintarkastajista N:o 1083 s. 3418
2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
N:o 1369 s. 6151

Julkishallinnon tilintarkastuslautakunta
2006
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 704 s. 2174

2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 283 s. 3176

Julkisuus
2007
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuo-

mioistuimissa N:o 370 s. 1236
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain

kumoamisesta N:o 371 s. 1245
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-

istuimissa N:o 381 s. 1255
Jurvan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Jurvan kunnan liittämisestä

Kurikan kaupunkiin N:o 360 s. 949
Juurikas
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkai-
den siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamises-
ta N:o 1377 s. 4156

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen muuttamisesta N:o 878 s. 3894

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta N:o
152 s. 388

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 83 s. 292
Juusto
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus juustosta

N:o 856 s. 3854
Jyväskylän kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jy-

väskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perus-
tamisesta N:o 426 s. 1214

Jyväskylän maalaiskunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jy-

väskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perus-
tamisesta N:o 426 s. 1214

Jämsän kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lak-

kauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän
kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin N:o 523 s. 1564

2008
— Valtioneuvoston päätös Jämsän kaupungin ja Jäm-

sänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden
Jämsän kaupungin perustamisesta N:o 425 s. 1213

Jämsänkosken kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Jämsän kaupungin ja Jäm-

sänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden
Jämsän kaupungin perustamisesta N:o 425 s. 1213

Järjestyksenvalvoja
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippu-

jen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta jär-
jestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta N:o
867 s. 2478

2007
— Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojaksi

hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutukses-
ta N:o 209 s. 732

— Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan
suorittamasta henkilöntarkastuksesta ja säilössäpi-
dosta N:o 304 s. 957

Jätehuolto
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden

myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksi-
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en hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta N:o 731
s. 3484

2008
— Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä N:o 379

s. 990
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisö-

tilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuol-
losta N:o 405 s. 3469

— Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja
joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta N:o
829 s. 4685

Jätevero
2010
— Jäteverolaki N:o 1126 s. 3737
Jätevesi
2006
— Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä N:o

888 s. 2514
Jätteiden hyödyntäminen
2006
— Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntä-

misestä maarakentamisessa N:o 591 s. 1756
Jääkaappi
2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien

sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden
yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 204 s. 831

Jäännösvero
2006
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2005 N:o 15
s. 61

2007
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006 N:o 16
s. 50

2008
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007 N:o 61
s. 170

2009
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008 N:o 90
s. 302

2010
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009 N:o 14
s. 284

Jäätelö
2010
— Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-

teverosta N:o 1127 s. 3742

K
Kaarinan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Piikkiön kunnan liittämises-

tä Kaarinan kaupunkiin N:o 427 s. 1215
Kadmium
2007
— Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista,

kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisis-
tä aromaattisista hiilivedyistä N:o 164 s. 573

Kainuu
2008
— Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleis-

sa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaa-
voista N:o 429 s. 1217

Kaivos
2008
— Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä N:o 379

s. 990
Kajaanin kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämi-

sestä Kajaanin kaupunkiin N:o 526 s. 1569
Kala
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden silli-

valmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ku-
moamisesta N:o 388 s. 1130

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kalasta ja
kalavalmisteista annetun asetuksen kumoamisesta
N:o 490 s. 1450

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuot-
teista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalos-
teista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista,
vaippaeläimistä ja merikotiloista N:o 592 s. 1765

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalo-

jen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien
tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuk-
sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 312
s. 990

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äy-

riäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastus-
tamisesta N:o 470 s. 1341

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyri-

äisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden
eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla N:o 343 s. 1322

— Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta
N:o 812 s. 2705

Kalajoen kaupunki
2009
— Valtioneuvoston päätös Himangan kunnan liittämi-

sestä Kalajoen kaupunkiin N:o 282 s. 3175
Kalanviljely
2010
— Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta

N:o 812 s. 2705
Kalastus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen

käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007 N:o 121
s. 406

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalas-
tuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja
lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006
N:o 182 s. 565

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 972 s. 2674
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalas-
tuksen valvontatoimista N:o 1105 s. 3039

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalas-

tuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja
lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007
N:o 19 s. 53

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-
hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 N:o 526
s. 1666

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen
keskeyttämisestä N:o 759 s. 3607

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttä-
misestä N:o 800 s. 3713

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 801 s. 3714

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen vuo-
den 2007 turskakiintiön käyttämisestä N:o 869
s. 3882

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20
metristen kalastusalusten harjoittaman turskan ka-
lastuksen keskeyttämisestä N:o 1025 s. 4269

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-
hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suo-
men lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröi-
tyjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin
kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja
metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta N:o
1026 s. 4270

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin
troolikalastuksen rajoituksista vuonna 2007 N:o
1099 s. 4430

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuk-
sesta N:o 1413 s. 5322

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-

hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008 N:o 150
s. 385

— Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksis-
ta Pohjanlahdella ja Simojoessa N:o 190 s. 493

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen
keskeyttämisestä N:o 288 s. 740

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
tuksen keskeyttämisestä N:o 552 s. 1739

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja
vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä N:o
597 s. 1875

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvasta vuonna 2009 N:o 683 s. 2161

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 N:o 773
s. 2420

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen eri-

tyisluvasta vuonna 2008 annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 774
s. 2421

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
tuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 775
s. 2422

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja

silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren
pääaltaalla vuonna 2009 N:o 50 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlai-
vauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääal-
taalla N:o 113 s. 375

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 114 s. 376

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 22-24 N:o 118 s. 400

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalas-
tusrajoituksista Saimaalla N:o 223 s. 2899

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
N:o 544 s. 3813

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvista vuonna 2010 N:o 853 s. 4715

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 N:o 881
s. 4786

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES
osa-alueilla 25-32 annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 1028 s. 5099

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2010 N:o 1139 s. 5479

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella
vuonna 2010 N:o 1140 s. 5480

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja

kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren
pääaltaalla N:o 86 s. 526

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 131 s. 671

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen kalastusalusten harjoittaman turskan-
kalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22-
24 N:o 815 s. 2716

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvista N:o 949 s. 3038

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pää-
altaalla N:o 1015 s. 3192

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011 N:o 1187
s. 4050
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2011 N:o 1188 s. 4051

Kalastusalus
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun

alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
tuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 775
s. 2422

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-

kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 114 s. 376

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 22-24 N:o 118 s. 400

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
N:o 544 s. 3813

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES
osa-alueilla 25-32 annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 1028 s. 5099

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-

kisteröityjen kalastusalusten harjoittaman turskan-
kalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22-
24 N:o 815 s. 2716

Kalatalous
2006
— Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hal-

linnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävis-
tä tuista N:o 1447 s. 4430

2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahas-

ton kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalata-
loudelle myönnettävistä tuista N:o 639 s. 3136

Kalatauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeri-
peräisen munuaistaudin vastustamisesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 41 s. 189

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-

taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoi-
tusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen kumoamisesta N:o 397 s. 1049

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeri-
peräisen munuaistaudin vastustamisesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 177 s. 767

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-
taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustet-
tavasta rajoitusalueesta N:o 727 s. 2482

Kalkkuna
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broi-
lereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjel-
masta N:o 1148 s. 3150

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja

kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta N:o
1173 s. 5619

2010
— Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta N:o

677 s. 2348
Kalleusluokitus
2006
— Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleus-

luokituksesta N:o 1214 s. 3576
Kalvolan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

Kambodzha
2009
— Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa

tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä
maankäyttö- ja -hallintahankkeessa koskevan sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 119 s. 401

Kameraalinen jako
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen

jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta N:o 998
s. 3144

Kampaamo
2009
— Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliik-

keen aukioloajoista N:o 945 s. 4908
Kana
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broi-

lereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjel-
masta N:o 1148 s. 3150

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen sal-

monellavalvontaohjelmasta N:o 1172 s. 5605
2010
— Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta N:o 673

s. 2323
Kanada
2006
— Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1037 s. 2861

2007
— Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tulo-

veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
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säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 15
s. 49

Kananmuna
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunis-
ta ja munatuotteista N:o 895 s. 2535

Kangasalan kunta
2008
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 479 s. 1379

2010
— Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittä-

misestä Kangasalan kuntaan N:o 555 s. 1929
Kansainvälinen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutti
2008
— Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinsti-

tuutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 483 s. 1389

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen Demo-
kratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön voi-
maansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 703 s. 2201

Kansainvälinen hydrografinen järjestö
2007
— Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koske-

van yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä
merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen
konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 900
s. 3947

Kansainvälinen investointitakauslaitos
2010
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen inves-

tointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleisso-
pimuksen muutoksen voimaansaattamisesta N:o 892
s. 2892

Kansainvälinen merenkulkujärjestö
2008
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä meren-

kulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten
voimaansaattamisesta N:o 780 s. 2432

Kansainvälinen merenpohjajärjestö
2007
— Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuk-

sista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 890 s. 3915

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen meren-
pohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
1029 s. 4279

Kansainvälinen merioikeustuomioistuin
2006
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioi-

keustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 722 s. 2209

Kansainvälinen oikeusapu
2007
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 231 s. 783

Kansainvälinen rikostuomioistuin
2006
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikos-

tuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 74 s. 271

Kansainvälinen sopimus
2006
— Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron

kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 56 s. 221

— Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksin-
kertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta teh-
dyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaan-
saattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
67 s. 249

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 74 s. 271

— Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuk-
sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 142 s. 457

— Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaami-
seksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 159 s. 513

— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn
Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 160 s. 514

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 167 s. 529

— Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten
edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 172 s. 537

— Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maise-
mayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleis-
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sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 173 s. 538

— Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan
kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehitys-
hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 174 s. 539

— Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 189 s. 596

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voi-
maansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 597

— Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa
yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopi-
muksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutos-
ten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
191 s. 598

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eu-
rooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaatta-
misesta N:o 192 s. 599

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eu-
rooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä kä-
sittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 193 s. 600

— Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan
kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 194 s. 601

— Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistä-
misestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 195 s. 602

— Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun
kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 203 s. 645

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin
sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti
asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviili-
henkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta N:o 219
s. 682

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksis-
ta luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallinta-
operaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta N:o
220 s. 683

— Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa teh-
dyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 306 s. 959

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 312 s. 970

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 371 s. 1099

— Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa tehdyn
velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen
voimaansaattamisesta N:o 372 s. 1100

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 373 s. 1101

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 374 s. 1102

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä merilii-
kenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 381
s. 1114

— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-
sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 412 s. 1263

— Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain
kumoamisesta N:o 413 s. 1264

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-
ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta kos-
kevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta N:o 424
s. 1279

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansa-
kuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO)
vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuoje-
luyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkis-
tetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 432 s. 1289

— Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palve-
lujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 445 s. 1323

— Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisö-
metsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Val-
leyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumevilje-
lylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 446 s. 1324

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 451
s. 1334

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 452
s. 1335

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta N:o 453
s. 1336

— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansain-
väliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden
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1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 454 s. 1337

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 455
s. 1338

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-
säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattami-
sesta N:o 456 s. 1339

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 457 s. 1340

— Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakun-
tien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 466 s. 1357

— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-
men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuk-
sen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta N:o 549 s. 1628

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatie-
kuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF)
muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuk-
sen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 551 s. 1633

— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteis-
työsopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 597 s. 1791

— Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen
välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeu-
denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi
tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittami-
sesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 599 s. 1793

— Laki kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemis-
ta ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 600 s. 1794

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan
välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämi-
sestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 601 s. 1795

— Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 605 s. 1805

— Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan
unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 652
s. 2017

— Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-
sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 653 s. 2019

— Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-
sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 654 s. 2020

— Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 655 s. 2021

— Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 656 s. 2022

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
presidentti Lukashenkaan ja tiettyihin Valko-Venä-
jän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimen-
piteistä N:o 691 s. 2134

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toi-
menpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o
798/2004 kumoamisesta N:o 692 s. 2135

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leo-
nen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen eri-
tyistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 710 s. 2185

— Tasavallan presidentin asetus Libanonin kanssa teh-
dyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 721 s. 2207

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioi-
keustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 722 s. 2209

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 745 s. 2252

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 746 s. 2253

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden
jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin so-
vellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä
sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta N:o 749
s. 2257

— Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hal-
lituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä
Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien
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velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 770 s. 2313

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koske-
van lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 860 s. 2469

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien
salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaan-
saattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2471

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan jälleenra-
kennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta
tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamises-
ta N:o 862 s. 2472

— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 866 s. 2477

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 882 s. 2506

— Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen
Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoi-
tussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o 883
s. 2507

— Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 891 s. 2528

— Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusvero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 892 s. 2529

— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varal-
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 893 s. 2530

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn
sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 919 s. 2586

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 920 s. 2587

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yh-
teistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 936 s. 2611

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden minis-
terineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvos-
ton puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta
asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn

sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
937 s. 2612

— Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten ta-
vanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksis-
ta, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman
vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpi-
mähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytä-
kirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 2629

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 946 s. 2630

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libano-
nissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 968
s. 2665

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaan-
tuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja
tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa
koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöön-
panosta N:o 971 s. 2672

— Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1037 s. 2861

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-
muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1044 s. 2890

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1049 s. 2901

— Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1050 s. 2903

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

— Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliike-
toiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä
veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1074 s. 2969

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän
välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren
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huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noot-
tienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta N:o 1083 s. 3000

— Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1106 s. 3041

— Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja
Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1187 s. 3328

— Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuot-
teiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1203 s. 3553

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välil-
lä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta var-
muusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1204 s. 3554

— Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleis-
sopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan
perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1212 s. 3574

— Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1243 s. 3633

— Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa
tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koske-
van sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
1338 s. 4062

— Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
N:o 1354 s. 4101

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia
kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua
tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1356
s. 4107

— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden
kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 1357 s. 4108

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatie-
kuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liit-
teeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaatta-
misesta N:o 1358 s. 4109

— Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1362 s. 4122

— Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1364 s. 4129

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityis-
oikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perus-
säännön muutosten voimaansaattamisesta N:o 1394
s. 4229

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1435 s. 4373

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaat-
tamislakien kumoamisesta annettujen lakien voi-
maantulosta N:o 1436 s. 4375

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansain-
välisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta
vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1455 s. 4460

2007
— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 12 s. 46

— Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 15
s. 49

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen dopin-
gin vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 31 s. 99

— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon
presidentin kanslian kanssa Suomen avustuksesta
kansainväliselle erityismekanismille tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 73 s. 231

— Laki Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen
N:o 98 s. 273

— Laki Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituu-
tin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudelli-
sesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 99 s. 274

— Laki Kioton mekanismien käytöstä N:o 109 s. 317
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 114 s. 353

— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn
sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 163 s. 572

— Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton
yleissopimuksen ja muiden sopimusten voimaansaat-
tamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 226 s. 775

— Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton
perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan voi-
maansaattamisesta N:o 227 s. 776

— Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja
Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen
henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista
ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
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en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 241 s. 814

— Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen ter-
veyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 254 s. 857

— Tasavallan presidentin asetus kulttuuri-ilmaisujen
moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 255 s. 858

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraa-
muksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansalli-
sesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen sovelta-
misesta N:o 257 s. 860

— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja
Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä kos-
kevan sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 261
s. 867

— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen
ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
tyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 262 s. 868

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän
rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran,
kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaan-
saattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 268 s. 886

— Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o
272 s. 895

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston pe-
rustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja
liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Eu-
roopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleisso-
pimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä
Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioike-
uksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttami-
sesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 287 s. 927

— Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston pe-
rustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 288 s. 929

— Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteri-
tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvalto-
jen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
N:o 293 s. 935

— Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yh-
disteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liit-
teen voimaansaattamisesta N:o 294 s. 937

— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuu-
samo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kan-
sainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 301 s. 951

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan ydinfysiikan
tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista teh-
dyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 320 s. 1013

— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa teh-
dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
355 s. 1160

— Tasavallan presidentin asetus Nigerian kanssa teh-
dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
362 s. 1182

— Tasavallan presidentin asetus Dominikaanisen tasa-
vallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suo-
jaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamises-
ta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 364 s. 1187

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 365 s. 1189

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
väliaikaisesta soveltamisesta N:o 395 s. 1286

— Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 534
s. 1690

— Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta
koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 539
s. 1699

— Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä
varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien
katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymises-
tä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1
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muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakun-
nassa N:o 617 s. 3058

— Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteel-
lisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaan-
saattamisesta N:o 630 s. 3092

— Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofy-
siikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 633 s. 3111

— Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjär-
jestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voi-
maansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 643 s. 3153

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 652 s. 3186

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

— Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen
ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 679 s. 3247

— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen
ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
dyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 682 s. 3271

— Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvolli-
suuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 763 s. 3611

— Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäises-
tä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 764 s. 3612

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston
tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 768 s. 3659

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien
yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 769 s. 3661

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian
välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja

hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 783
s. 3682

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytä-
kirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 784 s. 3683

— Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasiois-
sa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 805 s. 3720

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja
sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan so-
pimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 806 s. 3721

— Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn
viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta an-
netun asetuksen kumoamisesta N:o 807 s. 3722

— Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapsek-
siottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksi-
tyisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 828 s. 3791

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 849 s. 3843

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 850 s. 3844

— Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tul-
lialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tulli-
tutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 874 s. 3890

— Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 883 s. 3899

— Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 884 s. 3900

— Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuk-
sista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 890 s. 3915

— Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koske-
van yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä
merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen
konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 900
s. 3947

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin
välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaan-
saattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulku-
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sopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun
lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamises-
ta N:o 903 s. 3973

— Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn
maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 904 s. 3974

— Laki Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 951 s. 4151

— Laki Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 952 s. 4152

— Laki Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 953 s. 4153

— Laki Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 954 s. 4154

— Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningas-
kunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta
eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta annetun asetuksen kumoamisesta N:o 963
s. 4167

— Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen
eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräi-
den määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuote-
kauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maansaattamisesta N:o 964 s. 4168

— Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljy-
tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 994 s. 4222

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suo-
men ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä
Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä
vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräys-
ten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta an-
netun lain voimaantulosta N:o 1020 s. 4257

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen meren-
pohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
1029 s. 4279

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-
muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1030 s. 4281

— Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuon-
na 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten
soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasa-
vallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 1050 s. 4335

— Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1052 s. 4338

— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1056
s. 4344

— Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien
myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamis-
kirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1116
s. 4456

— Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin vä-
liaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1119 s. 4461

— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosi-
aatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1122 s. 4507

— Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä N:o 1133
s. 4547

— Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä an-
netun lain voimaantulosta N:o 1134 s. 4548

— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa
tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1135 s. 4549

— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 1136 s. 4550

— Laki Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1199 s. 4663

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännös-
töön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
1205 s. 4681

— Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja
Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1289 s. 5041

— Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vas-
tavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1310 s. 5107

— Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroo-
pan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1369 s. 5239

— Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Poh-
joismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1382 s. 5259

— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
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Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä N:o 1383
s. 5260

— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansain-
välisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1483 s. 5723

— Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja
meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukais-
tuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoami-
sesta N:o 1484 s. 5724

— Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1488 s. 5729

— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Ve-
näjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sih-
teeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alu-
een yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 1489 s. 5730

— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo-
ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 1506 s. 5778

2008
— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 9 s. 49

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä
kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimuk-
seen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 10 s. 51

— Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 11 s. 52

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tie-
tyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liitty-
vistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 12 s. 53

— Tasavallan presidentin asetus eurooppalaisen synk-
rotronisäteilykeskuksen rakentamista ja käyttöä kos-
kevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta N:o 14
s. 55

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 18 s. 69

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä päälii-
kenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 68 s. 217

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkir-
jaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisä-

tyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 73
s. 225

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007
PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovelta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 79 s. 233

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 80 s. 235

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
N:o 81 s. 236

— Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvalli-
suusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamises-
ta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 87 s. 265

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian
välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä
päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 89 s. 268

— Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpe-
sun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialal-
la tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen re-
kisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa
lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suo-
menkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamises-
ta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisu-
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 92 s. 273

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien
yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman
ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa
Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopi-
mukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 103 s. 289

— Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turval-
lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 120 s. 322

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 121 s. 323

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
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sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan
hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 122 s. 324

— Laki Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä
ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 141 s. 367

— Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 183 s. 478

— Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä
saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 184
s. 479

— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-
ta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyö-
järjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puo-
lustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR)
tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
188 s. 491

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta
pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 189 s. 492

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-
lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 192
s. 497

— Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnas-
ta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin eh-
käisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä an-
netun lain kumoamisesta N:o 201 s. 509

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien
rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittami-
sesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2006 kumoami-
sesta N:o 219 s. 538

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 243/2008 Komorien liittoon kuuluvan An-
jouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia
koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyt-
töönotosta N:o 220 s. 539

— Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimassaolon lakkauttamisesta N:o 221
s. 540

— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-
veltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin
päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta N:o
222 s. 541

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 227 s. 552

— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turval-

lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 228 s. 553

— Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaeh-
käisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 231
s. 573

— Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta
tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 289 s. 741

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 306 s. 808

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 311
s. 818

— Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkas-
tusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta N:o
312 s. 819

— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa
sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 318 s. 825

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan
välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 319 s. 827

— Laki Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 323 s. 833

— Laki Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 324 s. 834

— Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ym-
päristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 351 s. 929

— Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 385 s. 1013

— Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten lai-
tosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa
koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 407 s. 1125

— Laki vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta
koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta N:o 409 s. 1128

— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
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roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 449 s. 1284

— Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen lasti-
viivayleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 450 s. 1285

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 451 s. 1286

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
453 s. 1288

— Laki Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puo-
lustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallin-
noimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistora-
dioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 458 s. 1297

— Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 459 s. 1298

— Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 486
s. 1397

— Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuo-
den 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 487 s. 1399

— Laki kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 492 s. 1413

— Laki kansalaisuudettomuuden vähentämisestä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 493 s. 1414

— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-
ta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjär-
jestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolus-
tusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
494 s. 1415

— Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa si-
joitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 501
s. 1438

— Laki ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toi-
mista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 513 s. 1477

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
517 s. 1485

— Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön
kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kump-
panuusrahastolle sekä yhteistyöstä alueellisen työter-
veys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 579 s. 1824

— Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöor-
ganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-
ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 631 s. 1997

— Tasavallan presidentin asetus Mauritiuksen kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 664
s. 2114

— Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 2115

— Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta teh-
dyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaatta-
misesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 673 s. 2140

— Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudettomuu-
den vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 674 s. 2142

— Laki Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 677 s. 2149

— Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantu-
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 685 s. 2165

— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren
alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan
yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 687 s. 2172

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitse-
mista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta N:o 692 s. 2178

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen Demo-
kratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön voi-
maansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 703 s. 2201

— Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä
tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta
koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
719 s. 2235

— Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvä-
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lisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 723 s. 2245

— Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön
järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjes-
töksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain kumoamisesta N:o 726 s. 2248

— Laki Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 727 s. 2249

— Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 752 s. 2355

— Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 762 s. 2399

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen
vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan
torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 778 s. 2429

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 779 s. 2431

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä meren-
kulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten
voimaansaattamisesta N:o 780 s. 2432

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja puolustus-
materiaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) vä-
lisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turval-
lisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 789
s. 2442

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä päälii-
kenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(AGR) liitteen I muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 790 s. 2443

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kaup-
patiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hal-
litustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan pre-
sidentin asetuksen kumoamisesta sekä Kansainväli-
sen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustami-
sesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain kumoamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 857 s. 2647

— Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehty-
jen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 921 s. 2872

— Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 922 s. 2873

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 932 s. 2895

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 934 s. 2897

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 935 s. 2898

— Laki Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 943 s. 2917

— Laki Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden
tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuo-
den 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 944 s. 2918

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työ-
konferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -ter-
veyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 970 s. 2985

— Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-
räysten täytäntöönpanosta N:o 1012 s. 3245

— Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa
ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1070 s. 3393

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1071 s. 3394

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1142 s. 3560

2009
— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon

kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 9 s. 29

— Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvonta-
viranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen
vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 26 s. 77

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestä-
västä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta
tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 38 s. 133

— Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen
aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta si-
viilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleisso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 39 s. 134

— Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torju-
misesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 54 s. 213

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenval-
tioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja
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tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta teh-
dyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yh-
teyspisteistä N:o 58 s. 218

— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopi-
mukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmää-
misen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 85 s. 294

— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 109 s. 361

— Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja
Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan
unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikun-
nassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta
ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 117 s. 399

— Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa
tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä
maankäyttö- ja -hallintahankkeessa koskevan sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 119 s. 401

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väli-
sen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 179 s. 2772

— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 191
s. 2801

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 192 s. 2803

— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 202 s. 2821

— Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta
tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 203
s. 2822

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alu-
een kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopi-
musten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 204 s. 2823

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 219 s. 2887

— Laki Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 277 s. 3169

— Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vasta-
vuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 279 s. 3172

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleisso-
pimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan voimaansaat-

tamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 314 s. 3253

— Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 355
s. 3363

— Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta,
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden
1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja niiden soveltamisesta N:o 413 s. 3488

— Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen meren-
kulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpi-
toa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 414 s. 3489

— Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä
joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotos-
ta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten
lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 422 s. 3509

— Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn
Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 423 s. 3510

— Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä
avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen
voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 433 s. 3526

— Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpi-
teiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä
yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suoje-
luun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 435
s. 3529

— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaleta-
varana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-
säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien
määräyksien voimaansaattamisesta N:o 438 s. 3537

— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa so-
siaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain voimaantulosta N:o 439 s. 3538

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 476
s. 3663

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 477 s. 3664

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 478 s. 3665

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteis-
työstä uusiutuvan energian strategian kehittämis-
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hankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 555 s. 3881

— Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä
vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 566 s. 3925

— Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infra-
struktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta N:o 672 s. 4209

— Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 673
s. 4210

— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan
Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushan-
kinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 701 s. 4301

— Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 733 s. 4401

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympä-
ristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipan-
kin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmis-
telurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta N:o 795 s. 4605

— Tasavallan presidentin asetus Afrikan Unionin kans-
sa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity-
hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 836 s. 4694

— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-
hitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteis-
työn valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 837 s. 4695

— Tasavallan presidentin asetus epäpuhtauksien pääs-
töjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytä-
kirjan voimaansaattamisesta N:o 838 s. 4696

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 839 s. 4697

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopi-
muksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 878 s. 4781

— Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi
biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuk-
sen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kiel-
tämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudos-
ten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 884 s. 4789

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tsha-
dissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta N:o 890 s. 4803
— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-

kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Af-
rikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) teh-
dyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 891 s. 4804

— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-
panosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 911 s. 4857

— Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 913
s. 4860

— Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 914 s. 4861

— Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotukses-
ta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 915 s. 4862

— Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tulo-
verotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 916 s. 4863

— Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 917 s. 4864

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden
Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 4865

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta
tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 919 s. 4866

— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 920 s. 4867

— Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 921 s. 4868

— Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 924 s. 4873

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
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saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 947
s. 4914

— Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentolii-
kenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin
olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsitte-
lemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 955 s. 4926

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan
yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o
957 s. 4929

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
van sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn
toimenpiteen voimaansaattamisesta N:o 993 s. 5043

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia
koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 994
s. 5044

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin
muutosten voimaansaattamisesta N:o 995 s. 5045

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 996 s. 5046

— Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja So-
juz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruus-
keskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattami-
sesta N:o 997 s. 5047

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Austra-
lian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan
unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekis-
teritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australi-
an tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta an-
netun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 998
s. 5048

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa
tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voi-
maansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1006 s. 5059

— Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1012 s. 5069

— Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1013 s. 5070

— Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1014 s. 5071

— Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1015 s. 5072

— Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityis-
tuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomi-
oiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voi-

maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1039 s. 5124

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutos-
ten voimaansaattamisesta N:o 1149 s. 5524

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1244 s. 5876

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1363 s. 6135

— Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan
vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muu-
tosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1657 s. 6995

— Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspal-
velua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja
yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1658 s. 6996

— Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman
käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1659 s. 6997

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaan-
saattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1662 s. 7007

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1669 s. 7055

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1670 s. 7057

— Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestel-
mien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1671 s. 7058

2010
— Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtu-

vasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön
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alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 27 s. 317

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoitta-
maan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 28 s. 319

— Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 29 s. 320

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun
rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 321

— Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleis-
sopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta N:o
32 s. 323

— Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin
vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voi-
maantulosta N:o 33 s. 324

— Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon
kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mi-
canisme Palestino Europien de Gestion et d Aide
Socio-iconomique (PEGASE) -mekanismin ohjelman
Supporting Palestinian Public Administration and
Services kautta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 48 s. 405

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-
sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan
välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 91 s. 545

— Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeus-
sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
94 s. 549

— Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja ääni-
tesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
95 s. 551

— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 106
s. 565

— Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulu-
tukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 107 s. 567

— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ih-
misarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen

alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien
ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkupe-
rää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen
lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 117 s. 619

— Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä
kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyt-
täjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 145 s. 701

— Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 151
s. 728

— Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 152 s. 729

— Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden
tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 153 s. 730

— Laki Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 159 s. 739

— Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 160
s. 740

— Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 161 s. 741

— Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita kos-
kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 162 s. 742

— Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 163
s. 743

— Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 164
s. 744

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuut-
tarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voi-
maansaattamisesta N:o 188 s. 811

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin
kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 189 s. 812

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaar-
ten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimus-
ten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 813

— Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 244 s. 949

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 261 s. 1021

— Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
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misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 280 s. 1085

— Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 281 s. 1087

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 282
s. 1088

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 283
s. 1089

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 284
s. 1090

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puo-
lesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin oh-
jeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
285 s. 1091

— Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnitte-
lusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 311 s. 1205

— Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon
kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijait-
sevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 316 s. 1229

— Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa ve-
roasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 317 s. 1230

— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 341 s. 1320

— Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 342
s. 1321

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen merilii-
kenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liit-
teen muutosten voimaansaattamisesta N:o 350
s. 1350

— Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten
alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liit-
totasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 411 s. 1529

— Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien
henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 439 s. 1640

— Laki Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 440 s. 1641

— Laki Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasi-
oita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 441 s. 1642

— Laki Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 442 s. 1643

— Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 458 s. 1709

— Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 459 s. 1710

— Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noot-
tienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
460 s. 1711

— Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien
miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen
sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 540
s. 1905

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maan-
tieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä
tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 542 s. 1907

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laitto-
masti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotta-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta se-
kä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 550 s. 1924

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 551
s. 1925

— Tasavallan presidentin asetus strategisesta ympäris-
töarvioinnista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 552 s. 1926

— Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljy-
tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 558 s. 1934

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voi-
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maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 560 s. 1937

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 561 s. 1938

— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran teh-
dyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
586 s. 2029

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin
ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 656 s. 2277

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 672 s. 2321

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

— Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja
eräiden lakien kumoamisesta N:o 722 s. 2471

— Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismää-
räyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankki-
miseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten
kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta N:o 729 s. 2489

— Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa
kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelyta-
voista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 734 s. 2501

— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
735 s. 2502

— Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 783 s. 2619

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 803 s. 2677

— Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valu-
ma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn
kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta N:o
816 s. 2717

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattami-
sesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuk-
sen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin
kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista kos-
kevien asetusten kumoamisesta N:o 817 s. 2718

— Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten
kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta teh-
dyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaatta-
misesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 842 s. 2797

— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja
kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 852 s. 2811

— Laki Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita kos-
kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 853 s. 2812

— Laki Dominican kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 854
s. 2813

— Laki Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 855 s. 2814

— Laki Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 856
s. 2815

— Laki Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 859 s. 2819

— Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 860
s. 2820

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2821

— Laki Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Eu-
roopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuk-
seen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkir-
jan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 876 s. 2861

— Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikka-
kumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 2889

— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-
hitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä
tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehok-
kuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 891 s. 2891
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— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen inves-
tointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleisso-
pimuksen muutoksen voimaansaattamisesta N:o 892
s. 2892

— Laki jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalk-
kioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talous-
arviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tul-
liselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 903 s. 2917

— Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppa-
laisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 906 s. 2920

— Laki Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäi-
sestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 2944

— Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 927 s. 2975

— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-
men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 929 s. 2977

— Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 930
s. 2978

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 3017

— Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain sala-
kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoami-
sesta N:o 956 s. 3049

— Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pi-
dättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia
varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn
keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen
väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 960 s. 3053

— Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön
kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kump-
panuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 984 s. 3117

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan radioviestin-
tätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopi-
muksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaan-
saattamisesta sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1010 s. 3186

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1017 s. 3195

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1018 s. 3196

— Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artik-
lan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouk-
sen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1019 s. 3197

— Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1042 s. 3303

— Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä kos-
kevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja
sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1057 s. 3361

— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin
välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua
koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1097 s. 3454

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1113
s. 3503

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 1114 s. 3504

— Tasavallan presidentin asetus elatusavun perimistä
ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n
muuttamisesta N:o 1164 s. 3817

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1166 s. 3819

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen tele-
viestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen tele-
viestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten
voimaansaattamisesta N:o 1167 s. 3820

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1183 s. 3863

— Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1219 s. 4141

— Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevis-
ta tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1220 s. 4142

— Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 1221
s. 4143

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728
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Kansainvälinen televiestintäliitto
2010
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen tele-

viestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen tele-
viestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten
voimaansaattamisesta N:o 1167 s. 3820

Kansainvälinen työjärjestö
2008
— Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä kos-

kevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 378 s. 989

Kansainvälinen työkonferenssi
2008
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työ-

konferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -ter-
veyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 970 s. 2985

Kansainvälinen Valuuttarahasto
2010
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuut-

tarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voi-
maansaattamisesta N:o 188 s. 811

— Eduskunnan päätös antaa valtuus myöntää valtion-
takaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttara-
hastolle annettavan lainan vakuudeksi N:o 224 s. 860

Kansainvälinen yhteistoiminta
2007
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 231 s. 783

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraa-
muksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansalli-
sesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen sovelta-
misesta N:o 257 s. 860

2008
— Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten lai-

tosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa
koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 407 s. 1125

— Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta N:o 500 s. 1429
2009
— Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvonta-

viranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen
vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston pui-
tepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta N:o 26 s. 77

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenval-
tioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja
tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta teh-
dyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yh-
teyspisteistä N:o 58 s. 218

— Valtioneuvoston asetus eräiden kansainvälisesti suo-
jattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 536 s. 3773

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestö
2008
— Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön

järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjes-
töksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain kumoamisesta N:o 726 s. 2248

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kaup-
patiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hal-
litustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan pre-
sidentin asetuksen kumoamisesta sekä Kansainväli-
sen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustami-
sesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain kumoamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 857 s. 2647

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
2008
— Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön kes-

kuksesta CIMOsta N:o 951 s. 2941
— Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen liikkuvuuden

ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta N:o 1118 s. 3480
Kansainvälisluontoiset perheoikeudelliset suhteet
2010
— Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudel-

lisista suhteista annetun lain kumoamisesta N:o 1081
s. 3403

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden
tutkimuslaitos
2006
— Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin

asioiden tutkimuslaitoksesta N:o 544 s. 1617
Kansalaisopisto
2010
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perus-
opetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yk-
sikköhinnoista vuonna 2011 N:o 862 s. 2822

Kansalaisuus
2008
— Laki kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleis-

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 492 s. 1413

— Laki kansalaisuudettomuuden vähentämisestä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 493 s. 1414

— Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta teh-
dyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaatta-
misesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 673 s. 2140

— Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudettomuu-
den vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 674 s. 2142

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
2007
— Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitii-

kan neuvottelukunnasta N:o 269 s. 887
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
2007
— Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta N:o

1434 s. 5548
2008
— Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaali-

sesta arkistosta N:o 94 s. 276
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— Opetusministeriön asetus Kansallisen audiovisuaali-
sen arkiston suoritteiden maksullisuudesta N:o 1056
s. 3358

Kansanedustaja
2006
— Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen

jaosta vaalipiirien kesken N:o 884 s. 2508
Kansanedustajain vaali
2010
— Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen

jaosta vaalipiirien kesken N:o 958 s. 3051
Kansaneläke
2007
— Kansaneläkelaki N:o 568 s. 1807
— Laki kansaneläkelain voimaanpanosta N:o 569

s. 1836
— Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten

etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta N:o 1182
s. 4640

2009
— Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten

etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta N:o 1234
s. 5854

Kansaneläkeindeksi
2009
— Laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna

2010 N:o 852 s. 4714
Kansaneläkelaitos
2006
— Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö

Petrean muuttamisesta säätiöksi N:o 898 s. 2549
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

2007
— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatus-

turvaa koskevia asiakastietoja N:o 1201 s. 4673
— Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtä-

vistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopi-
musten eräitä säännöksiä N:o 1404 s. 5303

2009
— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vam-

maisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asia-
kastietoja N:o 851 s. 4713

Kansaneläkemaksu
2006
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
N:o 1262 s. 3684

2009
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
annetun lain kumoamisesta N:o 936 s. 4896

Kansanterveys
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterve-

yttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista
ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen val-
vonnasta N:o 181 s. 560

— Valtioneuvoston asetus seulonnoista N:o 1339
s. 4063

— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten
ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten

hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
1452 s. 4445

2010
— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten

ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
118 s. 620

Kantohinta
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 752 s. 2272

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 727 s. 3480

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 551 s. 1738

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 649 s. 4134

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 726 s. 2481

Karibia
2007
— Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o
272 s. 895

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
väliaikaisesta soveltamisesta N:o 395 s. 1286

2008
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 449 s. 1284

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
453 s. 1288

2010
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
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roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran teh-
dyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
586 s. 2029

Karjaan kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin,

Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
N:o 1075 s. 4378

Karjalohjan kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Karjalohjan kunnan liittä-

misestä Lohjan kaupunkiin N:o 390 s. 3428
Karju
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koease-
mille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista
eläinten terveysvaatimuksista annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
260 s. 3131

Karttulan kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Karttulan kunnan liittämi-

sestä Kuopion kaupunkiin N:o 669 s. 4205
Kasvi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen sie-
mentuotannon tuen maksatuksesta N:o 177 s. 542

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2322

— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten
ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
1452 s. 4445

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 717 s. 3462

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta an-
netun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
muuttamisesta N:o 760 s. 3608

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen muuttamisesta N:o 761 s. 3609

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 879
s. 3895

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukas-

vien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 882 s. 3898

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 497 s. 1419

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 498 s. 1423

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2428

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 97 s. 320

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 318 s. 3271

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja mar-
jakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoin-
nista ja maahantuonnista N:o 251 s. 988

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 265 s. 1037

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 557 s. 1931

Kasvihuonetuotanto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-

tuotannon tuesta vuonna 2006 N:o 82 s. 282
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kas-
vihuonetuen ennakon maksatuksesta N:o 232 s. 714

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kas-
vihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta N:o 865
s. 2475

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-

tuotannon tuesta vuonna 2007 N:o 55 s. 189
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kas-
vihuonetuen ennakon maksatuksesta N:o 330 s. 1035

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-

tuotannon tuesta vuonna 2008 N:o 83 s. 240
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-

tuotannon tuesta vuonna 2009 N:o 75 s. 274
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-

tuotannon tuesta vuonna 2010 N:o 74 s. 477
Kasvilajike
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäis-

kasvilajikkeen rekisteröinnistä N:o 499 s. 1524
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden
lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 762 s. 3610

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden
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lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 889 s. 3913

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden
lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 630 s. 1996

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta N:o
678 s. 4215

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden
lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 828 s. 4684

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden
lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 989 s. 3124

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitet-
tyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemen-
kaupasta N:o 1061 s. 3372

Kasvilajikelautakunta
2007
— Valtioneuvoston asetus kasvilajikelautakunnasta an-

netun asetuksen kumoamisesta N:o 837 s. 3821
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 807 s. 2687
Kasvinjalostajanoikeus
2009
— Laki kasvinjalostajanoikeudesta N:o 1279 s. 5945
2010
— Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta

annetun asetuksen kumoamisesta N:o 968 s. 3074
Kasvinsuojelu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 131 s. 422

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 132 s. 423

— Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun
kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 203 s. 645

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 327 s. 1007

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 328 s. 1008

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansa-
kuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO)
vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuoje-
luyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkis-
tetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 432 s. 1289

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
N:o 832 s. 2386

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen
VIII muuttamisesta N:o 833 s. 2387

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdois-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 834 s. 2388

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean
rengasmädän torjunnasta N:o 775 s. 3670

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
N:o 788 s. 3691

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen
VIII muuttamisesta N:o 789 s. 3692

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 920 s. 4008

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 921 s. 4009

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 536 s. 1669

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 537 s. 1670

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
suojelemisesta N:o 641 s. 2040

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
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suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 102 s. 331

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 103 s. 332

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 481 s. 3668

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 882 s. 4787

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden
suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta N:o 103 s. 562

— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten
ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
118 s. 620

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 467 s. 1720

Kasvinsuojeluaine
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdois-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 390 s. 1132

— Laki kasvinsuojeluaineista N:o 1259 s. 3665
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdois-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 258 s. 861

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille
saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoitta-
misesta N:o 259 s. 862

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdois-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 817 s. 3738

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä N:o 1147 s. 4567

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä N:o
1148 s. 4568

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neiden käyttöä koskevasta tutkinnosta, tarkastuksia
suorittavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja
tutkimustoiminnasta N:o 1149 s. 4569

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen lentolevityksestä N:o 1150 s. 4570

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-

neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
340 s. 880

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
79 s. 284

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
538 s. 3776

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
199 s. 824

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä
sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
269 s. 1056

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 807 s. 2687

Kasvintuhooja
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 130 s. 421

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 326 s. 1006

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia so-
lanacearum -tuhoojan torjunnasta N:o 841 s. 3825

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 919 s. 4007

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 535 s. 1668

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
Anoplophora glabripennis -tuhoojan leviämisen es-
tämiseksi Kiinasta (Hongkongia lukuun ottamatta)
annetun päätöksen 85/1999 kumoamisesta N:o 29
s. 91

Kasvintuotanto
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien
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kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien val-
vonnasta N:o 324 s. 998

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta N:o 295 s. 938
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 635 s. 3121

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 419 s. 1191

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 399 s. 3441

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 454 s. 1684

Kasvinviljely
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta li-
säys- ja taimiaineistosta N:o 135 s. 447

Kasvis
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten

kaupan pitämisestä N:o 488 s. 1445
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvisten kau-

pan pitämisestä annetun kauppa- ja teollisuusminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 488 s. 3677

Katsastus
2007
— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen

ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
tyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 262 s. 868

— Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä
varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien
katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymises-
tä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1
muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakun-
nassa N:o 617 s. 3058

— Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen
ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta teh-
dyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 682 s. 3271

2010
— Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista anne-

tun asetuksen kumoamisesta N:o 1242 s. 4234
Kauhavan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauha-

van kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kau-
pungin perustamisesta N:o 217 s. 536

Kaupanvahvistaja
2009
— Laki kaupanvahvistajista N:o 573 s. 3943
— Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista N:o 734

s. 4402

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen
kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna
2010 N:o 827 s. 4681

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen

kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina
2011 ja 2012 N:o 997 s. 3141

Kauppa
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten

kaupan pitämisestä N:o 488 s. 1445
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten

kaupan pitämisestä N:o 489 s. 1447
— Kauppa ja teollisuusministeriön asetus ruokaperu-

nan kaupan pitämisestä N:o 690 s. 2132
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvisten kau-

pan pitämisestä annetun kauppa- ja teollisuusminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 488 s. 3677

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan
kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 681 s. 4223

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja
vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten
valvonnasta N:o 720 s. 4355

— Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliik-
keen aukioloajoista N:o 945 s. 4908

Kauppa-alusluettelo
2006
— Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-

alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 575 s. 1705

2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-

alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja
4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 298 s. 944

Kauppa- ja teollisuusministeriö
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys N:o 89

s. 314
2007
— Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden vir-

kojen lakkauttamisesta N:o 991 s. 4217
Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskaup-

pakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppaka-
marin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 739 s. 3505

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-

kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 107 s. 295

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-

kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 285 s. 3179

Kauppasopimus
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin

välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaan-
saattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulku-
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sopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun
lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamises-
ta N:o 903 s. 3973

— Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin vä-
liaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1119 s. 4461

— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa
tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1135 s. 4549

— Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 1136 s. 4550

Kaupthing Bank
2008
— Eduskunnan päätös Kaupthing Bankin Suomen si-

vuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä
valtiontakuusta N:o 642 s. 2041

Kaupunki
2010
— Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi

eräillä kaupunkiseuduilla N:o 1408 s. 4694
Kaustisen kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
N:o 899 s. 3945

Kazakstan
2007
— Laki Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja

vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 954 s. 4154

2008
— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa

sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 318 s. 825

2009
— Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kak-

sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 733 s. 4401

2010
— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa

tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
735 s. 2502

Kehitysalue
2007
— Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tuki-

alueista N:o 44 s. 161
Kehitysluotto
2009
— Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn

Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 423 s. 3510

Kehitysvammainen
2008
— Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä N:o

1045 s. 3316

Kehitysyhteistyö

2009

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestä-
västä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta
tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 38 s. 133

— Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa
tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä
maankäyttö- ja -hallintahankkeessa koskevan sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 119 s. 401

— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-
hitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteis-
työn valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 837 s. 4695

2010
— Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa

kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelyta-
voista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 734 s. 2501

— Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan ke-
hitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä
tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehok-
kuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 891 s. 2891

Keksintö

2006

— Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöi-
hin N:o 369 s. 1093

Kelpoisuusvaatimukset

2007

— Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kul-
jettajien ammattipätevyydestä N:o 640 s. 3139

— Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja kor-
keakouluopintoja täydentävistä opinnoista N:o 1206
s. 4682

— Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnus-
tamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoi-
suuskokeesta N:o 1207 s. 4683

— Opetusministeriön asetus kelpoisuuskokeeseen liitty-
vistä maksuista N:o 1473 s. 5683

2009
— Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuotta-

masta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoi-
hin N:o 1080 s. 5250

Kemikaali

2006

— Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotar-
vikkeissa ja leluissa N:o 228 s. 703

— Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribent-
seeniä koskevista kielloista ja rajoituksista N:o 1177
s. 3253

— Laki kasvinsuojeluaineista N:o 1259 s. 3665

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien

luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 206 s. 722

— Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten
hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja
maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä N:o 550
s. 1738
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— Laki Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaalivi-
raston välisen toimipaikkasopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1304 s. 5083

2008
— Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaat-

tien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittami-
sesta N:o 19 s. 71

— Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hy-
väksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markki-
noilta poistamisesta ja erityisehdoista N:o 20 s. 73

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja
koskevien tietojen toimittamisesta N:o 553 s. 1741

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien
luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 655 s. 2091

2009
— Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koske-

vista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneu-
voston päätösten ja asetusten kumoamisesta N:o 415
s. 3490

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tun-
netuista pitoisuuksista N:o 557 s. 3883

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen

liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista N:o 5 s. 33
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien

luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 6 s. 243

— Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista
poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamises-
sa N:o 996 s. 3138

Kemiön kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemi-

ön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamises-
ta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
N:o 105 s. 292

Kemiönsaaren kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemi-

ön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamises-
ta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
N:o 105 s. 292

Kenia
2009

— Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1014 s. 5071

Kesannointi

2006

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 pel-
tokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkki-
on maksatuksesta N:o 166 s. 527

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food
-kesannon ehdoista vuonna 2006 N:o 264 s. 809

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food

-kesannon ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttami-
sesta N:o 739 s. 2245

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food
-kesannon ehdoista vuonna 2007 N:o 332 s. 1037

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin

ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista N:o 189 s. 2793

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskaup-

pakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppaka-
marin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 739 s. 3505

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-

kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 107 s. 295

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-

kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 285 s. 3179

Keskusverolautakunta
2006
— Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

N:o 1209 s. 3569
Kestilän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan

kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

Kestävä kehitys
2010
— Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valu-

ma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn
kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta N:o
816 s. 2717

Kestävä metsätalous
2007
— Kestävän metsätalouden rahoituslaki N:o 544 s. 1707
2010
— Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta

ja käytöstä N:o 1234 s. 4181
KHT-tutkinto
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-

tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista N:o 262
s. 646

Kielenkääntäjä
2007
— Laki auktorisoiduista kääntäjistä N:o 1231 s. 4783
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— Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä
N:o 1232 s. 4789

Kielitaito
2007
— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa

valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitai-
dosta N:o 1218 s. 4753

2009
— Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen eräiltä

kirjaamislakimieheltä vaadittavasta kielitaidosta N:o
600 s. 3997

— Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta N:o 1052 s. 5142

Kielitutkinto
2006
— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista

perittävistä maksuista N:o 1341 s. 4068
2008
— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista

perittävistä maksuista N:o 1084 s. 3420
2009
— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista

perittävistä maksuista N:o 1159 s. 5574
Kihlakunta
2007
— Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten

toimialueista N:o 1031 s. 4282
Kiikalan kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Kiimingin kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä N:o
846 s. 3840

2010
— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-

mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

Kiina
2006
— Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten

edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 172 s. 537

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä merilii-
kenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 381
s. 1114

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 946 s. 2630

— Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliike-
toiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä
veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1074 s. 2969

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansain-
välisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta
vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1455 s. 4460

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä
Anoplophora glabripennis -tuhoojan leviämisen es-
tämiseksi Kiinasta (Hongkongia lukuun ottamatta)
annetun päätöksen 85/1999 kumoamisesta N:o 29
s. 91

2010
— Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-

taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 860
s. 2820

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 3017

Kiinan kansantasavalta
2008
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja

sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan
hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 122 s. 324

Kiinnitysluottopankki
2009
— Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitys-

luottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtion-
takauksista perittävistä maksuista N:o 67 s. 259

— Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitys-
luottopankkien varainhankinnalle annettavista valti-
ontakauksista N:o 1079 s. 5249

2010
— Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä
valtiontakauksista perittävistä maksuista N:o 7
s. 265

— Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta N:o 688
s. 2385

Kiinteistö
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen

kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna
2010 N:o 827 s. 4681

Kiinteistönmuodostaminen
2009
— Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsää-

dännön voimaanpanosta N:o 584 s. 3961
Kiinteistörahasto
2007
— Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperi-

markkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahasto-
lain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä N:o 818 s. 3739
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— Valtiovarainministeriön asetus kiinteistörahastolain
nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista
N:o 819 s. 3756

Kiinteistötietojärjestelmä
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-

tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 357 s. 1067

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän tulojen jakamisesta N:o 358 s. 1071

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-

tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 1228 s. 4772

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän tulojen jakamisesta N:o 1230 s. 4778

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-

tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 1063 s. 5171

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän tulojen jakamisesta N:o 1064 s. 5176

Kiinteistötoimitus
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen

kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina
2011 ja 2012 N:o 997 s. 3141

Kiinteistötoimitusmaksu
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-

mitusmaksusta N:o 616 s. 3048
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-

mitusmaksusta N:o 808 s. 2504
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-

mitusmaksusta N:o 1084 s. 3406
Kiinteistövero
2006
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 16 s. 62
— Verohallituksen päätös vuoden 2006 kiinteistövero-

tuksen päättymisestä N:o 758 s. 2283
2007
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 17 s. 51
2008
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 62 s. 171
— Verohallinnon päätös vuoden 2008 kiinteistövero-

tuksen päättymisestä N:o 538 s. 1671
2009
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 89 s. 301
— Verohallinnon päätös vuoden 2009 kiinteistövero-

tuksen päättymisestä N:o 671 s. 4208
2010
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 13 s. 283
— Verohallinnon päätös vuoden 2010 kiinteistövero-

tuksen päättymisestä N:o 793 s. 2655
Kilohaili
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-

hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 N:o 526
s. 1666

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten

harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen
keskeyttämisestä N:o 759 s. 3607

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-
hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suo-
men lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröi-
tyjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin
kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja
metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta N:o
1026 s. 4270

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin
troolikalastuksen rajoituksista vuonna 2007 N:o
1099 s. 4430

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilo-

hailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008 N:o 150
s. 385

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen
keskeyttämisestä N:o 288 s. 740

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja

silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren
pääaltaalla vuonna 2009 N:o 50 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlai-
vauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääal-
taalla N:o 113 s. 375

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 N:o 881
s. 4786

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2010 N:o 1139 s. 5479

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja

kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren
pääaltaalla N:o 86 s. 526

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pää-
altaalla N:o 1015 s. 3192

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2011 N:o 1188 s. 4051

Kioton pöytäkirja
2007
— Laki Kioton mekanismien käytöstä N:o 109 s. 317
— Ympäristöministeriön asetus yhteistoteutushankkeis-

ta N:o 913 s. 3998
— Ulkoasiainministeriön asetus puhtaan kehityksen

mekanismin hankkeista N:o 915 s. 4002
2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian

välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä
päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 89 s. 268

Kirjanpito
2007
— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilin-

päätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitus-
rahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta N:o 820 s. 3759

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityk-

sen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o
614 s. 1923
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— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälinei-
den, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden
merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja
konsernitilinpäätökseen N:o 615 s. 1941

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismeno-
jen aktivoinnista N:o 1066 s. 3385

2009
— Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien

väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain
voimaantulosta N:o 796 s. 4606

Kirjasto
2006
— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1236 s. 3615
— Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteis-

ta perittävistä maksuista N:o 1346 s. 4078
2008
— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 3360
2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammais-

ten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta N:o 1209
s. 4099

Kirjastotoimi
2006
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2007 N:o 835
s. 2389

2007
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 860
s. 3868

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 909
s. 3988

2008
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2009 N:o 605
s. 1899

— Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen
perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun
opetusministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 858
s. 2648

Kirkko
2006
— Laki ortodoksisesta kirkosta N:o 985 s. 2717
2008
— Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki N:o 261 s. 629
Kirkkojärjestys
2007
— Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys N:o 174 s. 611
Kiskon kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Kissa
2010
— Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden

pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta
N:o 674 s. 2329

Kiukaisten kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kiukaisten kunnan liittämi-

sestä Euran kuntaan N:o 145 s. 374
Kivenlouhinta
2010
— Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta N:o 800 s. 2669

Kodisjoen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämi-

sestä Rauman kaupunkiin N:o 525 s. 1568
Koe-eläintoiminta
2006
— Laki koe-eläintoiminnasta N:o 62 s. 231
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoimin-
nasta N:o 623 s. 1896

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoimin-
nasta annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 4 §:n muuttamisesta N:o 178 s. 768

Koira
2010
— Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden

pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta
N:o 674 s. 2329

Kokkolan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan

kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan
kaupunkiin N:o 304 s. 806

Koltta
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mu-

kaisista enimmäistulorajoista annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen kumoamisesta N:o
496 s. 1786

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön päätöksestä kolttalain mu-
kaisista enimmäistulorajoista N:o 497 s. 1788

Komorien liitto
2008
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 243/2008 Komorien liittoon kuuluvan An-
jouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia
koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyt-
töönotosta N:o 220 s. 539

Kone
2008
— Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

N:o 400 s. 1053
Konsernitilinpäätös
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11
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— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta N:o 150 s. 495

Konserniverokeskus

2006

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 4 s. 5

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 33 s. 168

— Verohallituksen päätös Finlandia Vodka Worldwide
Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o
97 s. 337

— Verohallituksen päätös Cidron International Oy:n
verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o 394
s. 1163

— Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD
Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o
585 s. 1747

— Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa ve-
rotettavista verovelvollisista N:o 871 s. 2483

— Verohallituksen päätös Nokia International Oy:n ja
NSN Finland Oy:n verottamisesta Konserniverokes-
kuksessa N:o 931 s. 2604

2007
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 97 s. 272
— Verohallituksen päätös Nokia Asset Management

Oy:n ja Nokia Networks Asset Management Oy:n
verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o 398
s. 1290

— Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa ve-
rotettavista nimetyistä verovelvollisista N:o 853
s. 3850

2008
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 116 s. 316
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 200 s. 508

2009
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 124 s. 412

Kontti

2008

— Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuo-
den 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 487 s. 1399

Korean demokraattinen kansantasavalta

2007

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdis-
tuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o 766 s. 3656

Korkeakoulu

2006

— Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöi-
hin N:o 369 s. 1093

2008
— Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta N:o 1121

s. 3509
— Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakou-

lusta N:o 1124 s. 3521

— Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkea-
koulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
N:o 1125 s. 3525

2009
— Yliopistolaki N:o 558 s. 3885
— Laki yliopistolain voimaanpanosta N:o 559 s. 3906
Korkeakoulujen arviointineuvosto
2009
— Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineu-

vostosta N:o 794 s. 4603
Korkeakouluopinnot
2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja kor-

keakouluopintoja täydentävistä opinnoista N:o 1206
s. 4682

— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-
mista N:o 1332 s. 5164

Korkein hallinto-oikeus
2006
— Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta N:o 1265

s. 3689
— Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajä-

senistä N:o 1266 s. 3693
2007
— Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys N:o 193

s. 676
2010
— Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys N:o 631

s. 2157
Korkein oikeus
2006
— Korkeimman oikeuden työjärjestys N:o 576 s. 1706
Korko
2006
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 434 s. 1291
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 482 s. 1438

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 483 s. 1439

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 537 s. 1592

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
misesta N:o 1055 s. 2916

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1335 s. 4051

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1393 s. 4228

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1428 s. 4340

2007
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 656 s. 3192
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 732 s. 3490
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 847 s. 3841

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 848 s. 3842

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
misesta N:o 1129 s. 4539
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1509 s. 5788

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1510 s. 5789

2008
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 383 s. 1004
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 447 s. 1280
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 456 s. 1294

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 457 s. 1295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 643 s. 2042

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 644 s. 2043

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
misesta N:o 781 s. 2433

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1075 s. 3402

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1076 s. 3403

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1128 s. 3532

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 100 s. 329

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 101 s. 330

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 185 s. 2783

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 186 s. 2784

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 294 s. 3198

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 295 s. 3199

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
minen N:o 396 s. 3436

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 496 s. 3700

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 546 s. 3815

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 547 s. 3816

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 728 s. 4387

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 729 s. 4388

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
misesta N:o 1036 s. 5114

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1376 s. 6176

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1703 s. 7241

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1770 s. 7390

2010
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

minen N:o 486 s. 1771
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 639 s. 2199
— Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta

vuosikorosta N:o 824 s. 2760
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1037 s. 3295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1038 s. 3296

— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-
minen N:o 1045 s. 3311

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1218 s. 4140

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1237 s. 4196

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1395 s. 4644

Korkotuki
2009
— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-

lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

Korkotukilaina
2006
— Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotuki-

lainaksi hyväksymisestä N:o 729 s. 2220
Korkotukivuokra-asunto
2006
— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-

ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 731 s. 2226
— Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotuki-

vuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liit-
teistä N:o 904 s. 2562

2008
— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-

ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 166 s. 421
Korpilahden kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jy-

väskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perus-
tamisesta N:o 426 s. 1214

Korppoon kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Kortesjärven kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauha-

van kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän
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kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kau-
pungin perustamisesta N:o 217 s. 536

Korvaus
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen

virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perus-
teella maksettavista korvauksista annetun ulkoasi-
ainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 1 s. 1

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005
tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o 39 s. 181

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005
muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle,
puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille ai-
heutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuk-
sesta N:o 43 s. 191

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006
maksettavan korvauksen perusteista N:o 70 s. 253

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-
maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2006 N:o 114 s. 381

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemises-
ta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna
2006 N:o 185 s. 586

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksis-
ta luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallinta-
operaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta N:o
220 s. 683

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 241
s. 738

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 242
s. 739

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran
torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 307 s. 960

— Valtioneuvoston asetus vuoden 2005 satovahinkojen
viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 366
s. 1088

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005
puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja
muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahin-
kojen korvausten maksatuksesta N:o 567 s. 1688

— Laki ulkomaanedustuksen korvauksista N:o 596
s. 1783

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinko-
jen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja
normisadoista vuonna 2006 ja satovahinkokorvauk-
siin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
N:o 737 s. 2239

— Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen
korvauksista N:o 854 s. 2439

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten
ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 877
s. 2494

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista
korvauksista N:o 1012 s. 2786

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden
2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o
1048 s. 2898

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuonna 2006
muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle,
puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille ai-
heutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuk-
sesta N:o 1065 s. 2932

— Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkki-
oista ja korvauksista N:o 1096 s. 3025

— Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvit-
tavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavas-
ta korvauksesta N:o 1136 s. 3119

— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista vuonna 2007 N:o 1192 s. 3367

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2007
maksettavan korvauksen perusteista N:o 53 s. 183

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-
maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2007 N:o 168 s. 590

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista
korvauksista N:o 176 s. 638

— Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen
viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 297 s. 943

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemises-
ta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna
2007 N:o 305 s. 959

— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen vir-
kamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta N:o
721 s. 3471

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-
tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 1109
s. 4444

— Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvit-
tavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavas-
ta korvauksesta N:o 1271 s. 4973

— Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen mat-
kakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lu-
kumääristä N:o 1462 s. 5638

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 71 s. 222

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten
ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 275
s. 697

— Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamises-
ta N:o 297 s. 762

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinko-
jen korvaamisesta N:o 331 s. 850
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— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen pal-
velussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedus-
tuksen korvauksista N:o 776 s. 2423

— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-
ten korvauksista vuonna 2009 N:o 833 s. 2563

— Valtiovarainministeriön asetus holhoustoimessa tar-
vittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksetta-
vasta korvauksesta N:o 875 s. 2741

— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterve-
yshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta val-
tion varoista annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1133 s. 3543

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-
rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1136 s. 3547

2009
— Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja

kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa
asiassa N:o 14 s. 40

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-
maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2009 N:o 31 s. 94

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-
neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 91 s. 303

— Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutu-
neiden vahinkojen korjaamisesta N:o 713 s. 4323

— Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustan-
nusten korvaustaksasta N:o 952 s. 4919

— Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkäri-
koulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen
tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista N:o
1351 s. 6106

2010
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 270
s. 1057

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-
tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 617
s. 2103

— Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksami-
seen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten
korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle N:o 784
s. 2620

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinko-
jen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
N:o 791 s. 2649

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 805 s. 2681

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 806 s. 2684

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavis-
ta korvauksista N:o 1204 s. 4086

— Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian kor-
vaustasosta N:o 1258 s. 4265

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 1303 s. 4385

Kosmetiikka
2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisten

valmisteiden eläinkoekielloista N:o 108 s. 360
Kotieläin
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
lostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvi-
tyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta N:o 1169 s. 3224

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hake-
musten toimittamisesta sekä kotieläinten laskenta-
päivistä ja -ajankohdista N:o 84 s. 243

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-

tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2009 N:o 76 s. 277

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-

tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2010 N:o 75 s. 480

Kotieläinjalostus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
lostusjärjestöjen hyväksymisestä annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
N:o 1039 s. 4294

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
lostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvi-
tyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta N:o 1174 s. 5631

Kotieläintuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 233 s. 715

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
N:o 265 s. 810

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien val-
vonnasta N:o 324 s. 998

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisten kotieläintukien maksatuksesta N:o 1009
s. 2779

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 405 s. 1304
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007
kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
N:o 406 s. 1305

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 635 s. 3121

2008
— Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen

valvonnasta vuosina 2008-2013 N:o 418 s. 1187
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 419 s. 1191

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 399 s. 3441

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien

kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 454 s. 1684

Kotihoito
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indek-

sillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
palvelusetelistä N:o 959 s. 4934

Kotikunta
2006
— Valtioneuvoston asetus kotikuntalain muuttamisesta

annetun lain voimaantulosta N:o 1070 s. 2942
Kotilo
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuot-
teista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalos-
teista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista,
vaippaeläimistä ja merikotiloista N:o 592 s. 1765

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
2007
— Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutki-

muskeskuksen suoritteiden maksuista N:o 1260
s. 4901

2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten

kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
N:o 1293 s. 4343

Kotoutuminen
2010
— Laki kotoutumisen edistämisestä N:o 1386 s. 4601
Koulukuljetus
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja

päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suusjärjestelyistä N:o 553 s. 1636

2010
— Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokulje-

tuksissa N:o 1110 s. 3492
Koulumaitotuki
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaito-

tuesta N:o 1026 s. 3272
Koulumatka
2009
— Opetusministeriön asetus eräiden koulumatkakus-

tannusten laskentaperusteista N:o 940 s. 4901

Koulutus
2006
— Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

N:o 694 s. 2147
— Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen pe-

rusteista lukiokoulutuksessa N:o 856 s. 2463
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippu-

jen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta jär-
jestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta N:o
867 s. 2478

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-
muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1044 s. 2890

2007
— Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista

vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa N:o 310 s. 981

— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen tur-
vatarkastajan koulutuksesta N:o 722 s. 3473

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-
muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1030 s. 4281

2009
— Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista N:o

1061 s. 5167
2010
— Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulu-

tukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 107 s. 567

— Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttö-
koulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuk-
sesta N:o 1121 s. 3513

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen
maisteriohjelmista N:o 1306 s. 4409

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen
väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista N:o
1307 s. 4415

Koulutuskeskus
2006
— Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulu-

tuskeskuksesta N:o 1448 s. 4437
2010
— Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehit-

tämiskeskuksesta N:o 646 s. 2258
— Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriön

koulutus- ja kehittämiskeskuksesta N:o 664 s. 2297
Koulutuskorvaus
2007
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen vir-

kamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta N:o
721 s. 3471

Koulutusrahasto
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahas-

tosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkinto-
stipendin suuruudesta N:o 694 s. 3295

Koulutustoimikunta
2006
— Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestel-

mästä N:o 1146 s. 3145
2010
— Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestel-

mästä N:o 882 s. 2873
Koulutusyhteistyö
2008
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
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lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta
pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 189 s. 492

Kouvolan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä N:o
490 s. 3679

Kreikka
2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Kriisinhallinta
2006
— Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta N:o 211 s. 665
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin

sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti
asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviili-
henkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta N:o 219
s. 682

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksis-
ta luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallinta-
operaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta N:o
220 s. 683

— Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhal-
lintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelus-
suhteen ehdoista N:o 254 s. 764

2009
— Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan
unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikun-
nassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta
ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 117 s. 399

2010
— Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallinta-

operaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä me-
rirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä kos-
kevan rikosasian käsittelystä N:o 1034 s. 3265

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaalli-
sen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalan-

tan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryös-
töstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1065 s. 3381

Kriisitilanne
2006
— Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palve-

lujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 445 s. 1323

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan
välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämi-
sestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 601 s. 1795

Kriminaalihuolto
2006
— Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpa-

non hallinnosta N:o 84 s. 293
Kuhmalahden kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittä-

misestä Kangasalan kuntaan N:o 555 s. 1929
Kuivaniemen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perus-
tamisesta N:o 514 s. 1542

Kuljettajantutkinto
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajan-

tutkintotoiminnan järjestämisestä annetun liikenne-
ministeriön päätöksen kumoamisesta N:o 992 s. 2752

Kuljetus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaan-

tuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja
tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa
koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöön-
panosta N:o 971 s. 2672

— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun
lain muuttamisesta N:o 1231 s. 3605

— Laki eläinten kuljetuksesta N:o 1429 s. 4341
2009
— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

lain muuttamisesta N:o 599 s. 3995
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pi-

laantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuk-
sia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiska-
lustoa koskevan sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muutos-
ten voimaantulosta N:o 802 s. 2675

Kuljetusavustus
2006
— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta

vuonna 2006 N:o 1045 s. 2891
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1046 s. 2893
2007
— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta

vuonna 2007 N:o 1220 s. 4756
2008
— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta

vuonna 2008 N:o 695 s. 2181
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 821 s. 2542
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1033 s. 5109
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— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2009 N:o 1035 s. 5112

2010
— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta

vuonna 2010 N:o 826 s. 2765
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1132 s. 3754
Kuljetustuki
2007
— Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tuke-

misesta annetun lain soveltamisalueesta N:o 831
s. 3811

2009
— Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta

N:o 21 s. 65
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

sokerijuurikkaan kuljetustuesta N:o 182 s. 2775
2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

sokerijuurikkaan kuljetustuesta N:o 173 s. 758
Kulttuuriesine
2007
— Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttä-

misestä N:o 1433 s. 5539
Kulttuuriomaisuuden suojelu
2007
— Tasavallan presidentin asetus kulttuuri-ilmaisujen

moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 255 s. 858

— Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttä-
misestä N:o 1433 s. 5539

Kulttuuritoimi
2009
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä va-
paan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista
vuonna 2010 N:o 724 s. 4369

— Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta N:o
1705 s. 7265

— Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta N:o 1766 s. 7371

Kulttuuritoiminta
2006
— Laki kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemis-

ta ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 600 s. 1794

2007
— Tasavallan presidentin asetus kulttuuri-ilmaisujen

moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä teh-
dyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 255 s. 858

Kuluttajaluotto
2010
— Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta

vuosikorosta N:o 824 s. 2760
Kuluttajaneuvonta
2008
— Laki kuluttajaneuvonnasta N:o 800 s. 2477

— Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa
hoitavista maistraateista N:o 871 s. 2714

2009
— Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa

koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1180 s. 5640

Kuluttajansuoja
2008
— Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopi-

mattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asia-
kassuhteissa N:o 601 s. 1891

2010
— Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kulutta-

jalle annettavista tiedoista N:o 789 s. 2635
— Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa an-

nettavista tiedoista N:o 790 s. 2648
Kuluttajariitalautakunta
2007
— Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta

N:o 188 s. 669
Kuluttajavirasto
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajavi-

raston maksullisista suoritteista N:o 1340 s. 4065
2009
— Valtioneuvoston asetus Turvatekniikan keskuksen

tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan
mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevi-
en rajoitusten valvonnassa N:o 350 s. 3352

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviras-
ton maksullisista suoritteista N:o 1375 s. 6173

Kulutustavara
2009
— Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä

biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille
saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen
kieltämisestä N:o 251 s. 3028

Kunnallinen eläke
2009
— Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeis-

tä N:o 15 s. 42
Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä
2007
— Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnissa N:o 449 s. 1419
Kunnallistekniikka
2009
— Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kun-

nallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010 - 2012
myönnettävistä valtionavustuksista N:o 965 s. 4943

Kunnallisvaali
2008
— Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perus-

tajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa
vuoden 2008 kunnallisvaaleissa N:o 350 s. 928

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa
kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevis-
ta Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 533 s. 1659

— Oikeusministeriön päätös ehdokkaan vaalirahoituk-
sen ilmoittamisessa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
käytettävän lomakkeen kaavan vahvistamisesta N:o
611 s. 1914

Kunta
2006
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006
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yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
36 s. 175

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista
korvauksista N:o 1012 s. 2786

— Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleus-
luokituksesta N:o 1214 s. 3576

2007
— Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslu-

kujen eräistä raja-arvoista N:o 172 s. 607
— Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnissa N:o 449 s. 1419
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1131 s. 4542

— Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden
kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo-
kuntaa koskevia säännöksiä N:o 1179 s. 4635

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2008 N:o 1503 s. 5769

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-

taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoi-
tusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen kumoamisesta N:o 397 s. 1049

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
827 s. 2552

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2009 N:o 926 s. 2881

2009
— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-

ta vuonna 2010 N:o 989 s. 5033
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1750 s. 7346

2010
— Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

N:o 210 s. 837
— Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laa-

jakaistatukihankkeessa N:o 240 s. 928
— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-

ta vuonna 2011 N:o 1122 s. 3517
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1133 s. 3756

— Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi
eräillä kaupunkiseuduilla N:o 1408 s. 4694

Kunta- ja palvelurakenneuudistus
2007
— Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta N:o 169

s. 595
— Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuu-

distusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneu-
vostolle N:o 173 s. 608

Kuntajako
2006
— Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolah-

den kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
N:o 414 s. 1265

— Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynä-
mäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen
kunnan perustamisesta N:o 437 s. 1305

— Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämi-
sestä Ylöjärven kaupunkiin N:o 464 s. 1354

— Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liit-
tämisestä Vammalan kaupunkiin N:o 465 s. 1355

— Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Päl-
käneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen
kunnan perustamisesta N:o 477 s. 1425

— Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittä-
misestä Mikkelin kaupunkiin N:o 513 s. 1541

— Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perus-
tamisesta N:o 514 s. 1542

— Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja
Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Pieksämäen kunnan perustamisesta N:o 522 s. 1563

— Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lak-
kauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän
kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin N:o 523 s. 1564

— Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Vii-
alan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kun-
nan perustamisesta N:o 524 s. 1567

— Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämi-
sestä Rauman kaupunkiin N:o 525 s. 1568

— Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämi-
sestä Kajaanin kaupunkiin N:o 526 s. 1569

— Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan
perustamisesta N:o 527 s. 1570

— Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksa-
maan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Mak-
samaan kunnan perustamisesta N:o 535 s. 1590

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 559 s. 1670

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin
välillä N:o 560 s. 1671

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä N:o
564 s. 1684

2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä
N:o 165 s. 584

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Ylihärmän ja Ylistaron kuntien välillä N:o 516
s. 1632

— Valtioneuvoston päätös Leivonmäen kunnan liittä-
misestä Joutsan kuntaan N:o 685 s. 3276

— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Si-
poon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kau-
pungin välillä N:o 746 s. 3517

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä N:o
846 s. 3840

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
N:o 899 s. 3945

— Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nur-
mon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja
uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta N:o 1073
s. 4376

— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon
kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377
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— Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin,
Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
N:o 1075 s. 4378

— Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä
Ylöjärven kaupunkiin N:o 1308 s. 5101

— Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittä-
misestä Saarijärven kaupunkiin N:o 1331 s. 5163

2008
— Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemi-

ön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamises-
ta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
N:o 105 s. 292

— Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja
Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
N:o 144 s. 373

— Valtioneuvoston päätös Kiukaisten kunnan liittämi-
sestä Euran kuntaan N:o 145 s. 374

— Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauha-
van kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kau-
pungin perustamisesta N:o 217 s. 536

— Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan
kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan
kaupunkiin N:o 304 s. 806

— Valtioneuvoston päätös Vampulan kunnan liittämi-
sestä Huittisten kaupunkiin N:o 305 s. 807

— Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin,
Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
N:o 313 s. 820

— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,
Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

— Valtioneuvoston päätös Mäntän kaupungin liittämi-
sestä Vilppulan kuntaan N:o 315 s. 822

— Valtioneuvoston päätös Vahdon kunnan liittämisestä
Ruskon kuntaan N:o 316 s. 823

— Valtioneuvoston päätös Lehtimäen kunnan liittämi-
sestä Alajärven kaupunkiin N:o 317 s. 824

— Valtioneuvoston päätös Lapin kunnan liittämisestä
Rauman kaupunkiin N:o 326 s. 836

— Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Melli-
län kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin N:o
327 s. 837

— Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun
kunnan liittämisestä Maskun kuntaan N:o 328 s. 838

— Valtioneuvoston päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan
perustamisesta N:o 359 s. 948

— Valtioneuvoston päätös Jurvan kunnan liittämisestä
Kurikan kaupunkiin N:o 360 s. 949

— Valtioneuvoston päätös Joutsenon kaupungin liittä-
misestä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 424 s. 1212

— Valtioneuvoston päätös Jämsän kaupungin ja Jäm-
sänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden
Jämsän kaupungin perustamisesta N:o 425 s. 1213

— Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jy-
väskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perus-
tamisesta N:o 426 s. 1214

— Valtioneuvoston päätös Piikkiön kunnan liittämises-
tä Kaarinan kaupunkiin N:o 427 s. 1215

— Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän
kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin N:o 428
s. 1216

— Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittä-
misestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enon-
kosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Sa-
vonlinnan kaupunkiin N:o 465 s. 1329

— Valtioneuvoston päätös Sammatin kunnan liittämi-
sestä Lohjan kaupunkiin N:o 466 s. 1331

— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön
kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan
kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä N:o
478 s. 1378

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 479 s. 1379

— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan
kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

2009
— Valtioneuvoston päätös Himangan kunnan liittämi-

sestä Kalajoen kaupunkiin N:o 282 s. 3175
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

— Valtioneuvoston päätös Noormarkun kunnan liittä-
misestä Porin kaupunkiin N:o 293 s. 3197

— Valtioneuvoston päätös Karjalohjan kunnan liittä-
misestä Lohjan kaupunkiin N:o 390 s. 3428

— Valtioneuvoston päätös Ylämaan kunnan liittämises-
tä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 448 s. 3557

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 489 s. 3678

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä N:o
490 s. 3679

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden
kunnan välillä N:o 491 s. 3681

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kun-
nan välillä N:o 550 s. 3821

— Valtioneuvoston päätös Karttulan kunnan liittämi-
sestä Kuopion kaupunkiin N:o 669 s. 4205

— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta
Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin
välillä N:o 1089 s. 5291

— Kuntajakolaki N:o 1698 s. 7215

2010
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin välillä
N:o 85 s. 522

— Valtioneuvoston päätös Kylmäkosken kunnan liittä-
misestä Akaan kaupunkiin N:o 465 s. 1718

— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä
N:o 466 s. 1719
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— Valtioneuvoston päätös Varpaisjärven kunnan liittä-
misestä Lapinlahden kuntaan N:o 553 s. 1927

— Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan
ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Vöyrin kunnan perustamisesta N:o 554 s. 1928

— Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittä-
misestä Kangasalan kuntaan N:o 555 s. 1929

— Valtioneuvoston päätös Artjärven kunnan liittämi-
sestä Orimattilan kaupunkiin N:o 593 s. 2051

— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-
mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen
jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta N:o 998
s. 3144

Kuntaselvitys
2010
— Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi

eräillä kaupunkiseuduilla N:o 1408 s. 4694
Kuntoutus
2006
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 111
s. 377

2007
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 117
s. 357

— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,
leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1401
s. 5298

2008
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 824
s. 2547

2009
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1267
s. 5924

2010
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1147
s. 3785

— Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian kor-
vaustasosta N:o 1258 s. 4265

Kuntoutusraha
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-

saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

Kuopion kaupunki
2009
— Valtioneuvoston päätös Karttulan kunnan liittämi-

sestä Kuopion kaupunkiin N:o 669 s. 4205
Kuorma-auto
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 met-

rin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli
2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton pe-
rävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaven-
tamisesta N:o 1378 s. 4157

2007
— Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-

tevyydestä N:o 273 s. 896
— Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kul-

jettajien ammattipätevyydestä N:o 640 s. 3139
Kurikan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Jurvan kunnan liittämisestä

Kurikan kaupunkiin N:o 360 s. 949
Kurun kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä

Ylöjärven kaupunkiin N:o 1308 s. 5101
Kuusankosken kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

Kuusjoen kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Kuvanauha
2006
— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1241 s. 3630

2007
— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1357 s. 5217

2008
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2009 N:o 1010 s. 3224

2009
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2010 N:o 1043 s. 5128

2010
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
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tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2011 N:o 1146 s. 3784

Kylmäkosken kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Kylmäkosken kunnan liittä-

misestä Akaan kaupunkiin N:o 465 s. 1718
Kylpylä
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa,

kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskenteleväl-
tä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieeni-
sestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta N:o
1350 s. 4089

Kypros
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Kälviän kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
N:o 899 s. 3945

2008
— Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan

kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan
kaupunkiin N:o 304 s. 806

Käräjäoikeus
2006
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa N:o 753 s. 2273

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä N:o 1110 s. 3046

— Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioi-
den ja istuntopaikkojen sijainnista N:o 1111 s. 3049

2007
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
625 s. 3069

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1323
s. 5146

2008
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä N:o 410 s. 1129
2009
— Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioi-

den ja istuntopaikkojen sijainnista N:o 454 s. 3609
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1772
s. 7394

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
1773 s. 7395

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1774
s. 7396

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
N:o 1775 s. 7398

L
Laajakaista
2009
— Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tu-

esta N:o 451 s. 3561
— Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalu-

eilla N:o 1186 s. 5657
2010
— Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentami-

sen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 49 s. 407

— Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laa-
jakaistatukihankkeessa N:o 240 s. 928

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistara-
kentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa lais-
sa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista N:o 246
s. 951

— Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenet-
telyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta
painotuksesta N:o 616 s. 2102

— Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentami-
sen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 810 s. 2703

Laboratorio
2006
— Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveyden-

suojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratori-
oista N:o 1174 s. 3243

Lahden maistraatti
2007
— Sisäasiainministeriön asetus Lahden maistraatin si-

jaintipaikasta N:o 946 s. 4144
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Lahjavero
2010
— Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhti-

ön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava pe-
rintö- ja lahjaverotusta varten N:o 132 s. 672

Lahjonta
2006
— Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakun-

tien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 466 s. 1357

— Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 605 s. 1805

Lainanhoito
2007
— Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtio-
konttorin hoidettavaksi N:o 78 s. 237

— Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten
hoidon maksullisuudesta N:o 678 s. 3244

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1218 s. 4140

Lainanotto
2009
— Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottoval-

tuuden muuttamisesta N:o 739 s. 4461
2010
— Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainan-

oton rajoista ja ehdoista N:o 1119 s. 3510
Laitoshoito
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja

laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1507 s. 5779
Laivahenkilökunta
2006
— Laki laivaväen luetteloinnista N:o 1360 s. 4117
2009
— Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

N:o 1687 s. 7144
2010
— Laki laivaväen lääkärintarkastuksista N:o 1171

s. 3829
Laivanrakennus
2008
— Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaa-

tioihin myönnettävästä valtionavustuksesta N:o 592
s. 1867

Lammas
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohin TSE-tautien vastustamisesta N:o 500 s. 1464

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 755 s. 3602

2010
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen

omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja

siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

Lammin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

Lamppu

2010

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen
virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen
kumoamisesta N:o 203 s. 830

Lannoite

2006

— Lannoitevalmistelaki N:o 539 s. 1595

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 252 s. 854

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 12 §:n muuttamisesta N:o 102 s. 287

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen liitteen I muuttamisesta N:o 399 s. 1052

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 12/07 muuttamisesta N:o 224 s. 2897

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 12/07 muuttamisesta N:o 589 s. 3978

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen
valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 13/07 muuttamisesta N:o 590 s. 3979

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen
valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 13/07 muuttamisesta N:o 87 s. 527

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-
teita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen
valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 13/07 liitteen III muuttamisesta N:o 1046
s. 3312

Laos

2009

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestä-
västä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta
tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 38 s. 133
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— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteis-
työstä uusiutuvan energian strategian kehittämis-
hankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 555 s. 3881

2010
— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin

kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 189 s. 812

— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin
ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 656 s. 2277

Lapin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Lapin kunnan liittämisestä

Rauman kaupunkiin N:o 326 s. 836
Lapinlahden kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Varpaisjärven kunnan liittä-

misestä Lapinlahden kuntaan N:o 553 s. 1927
Lappeenrannan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Joutsenon kaupungin liittä-

misestä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 424 s. 1212
2009
— Valtioneuvoston päätös Ylämaan kunnan liittämises-

tä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 448 s. 3557
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden
kunnan välillä N:o 491 s. 3681

— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta
Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin
välillä N:o 1089 s. 5291

Lapseksiottaminen
2007
— Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapsek-

siottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksi-
tyisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 828 s. 3791

2008
— Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä

tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta
koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
719 s. 2235

Lapsen hoitotuki
2007
— Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista

alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1487 s. 5727

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
2009
— Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja

kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa
asiassa N:o 14 s. 40

— Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpi-
teiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä
yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suoje-
luun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 435
s. 3529

Lapsen oikeus
2010
— Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppa-

laisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 906 s. 2920

Lapsen oikeuspsykiatrinen tutkimus
2008
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsy-

kiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008
maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteis-
ta N:o 58 s. 165

Lapset ja luovuus -juhlaraha
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Lapset ja luovuus

-juhlarahasta N:o 881 s. 2870
Lapsipornografia
2006
— Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista N:o

1068 s. 2939
Lapsiturvallisuus
2006
— Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien sa-

vukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistami-
sesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavi-
en savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen
kieltämisestä N:o 780 s. 2327

2008
— Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvit-

tämisen järjestämisestä N:o 1009 s. 3221
Laserlaite
2008
— Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tar-

kastuksesta N:o 291 s. 746
Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelu-
kunta
2007
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja

hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 734 s. 3493
Lasten psykiatrian palvelut
2006
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-

seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-
ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
90 s. 325

2007
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-

seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-
ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
205 s. 719

Lastenhoitotarvike
2006
— Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotar-

vikkeissa ja leluissa N:o 228 s. 703
Lastenruoka
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden las-

tenruokia koskevien säädösten kumoamisesta N:o
387 s. 1129

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruoki-

en torjunta-ainejäämistä N:o 1215 s. 4719
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— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidin-
maidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta N:o
1216 s. 4722

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja

pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistos-
ta N:o 267 s. 1052

Lastensuojelu
2006
— Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista N:o

1068 s. 2939
2007
— Lastensuojelulaki N:o 417 s. 1323
2009
— Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpi-

teiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä
yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suoje-
luun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 435
s. 3529

2010
— Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista

lastensuojeluyksiköistä N:o 1379 s. 4589
Lastiviiva
2006
— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansain-

väliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden
1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 454 s. 1337

2008
— Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen lasti-

viivayleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 450 s. 1285

2009
— Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkit-

semisestä suoritettavasta maksusta annetun lain ku-
moamisesta N:o 1691 s. 7163

Latvia
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2008
— Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turval-

lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 120 s. 322

2010
— Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 558 s. 1934

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 672 s. 2321

Lautakunta
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-

talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1145
s. 3141

— Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnasta N:o 1178 s. 3255

— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-
mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

— Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
N:o 1299 s. 3987

— Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnasta N:o 1418 s. 4313

2007
— Laki kuluttajariitalautakunnasta N:o 8 s. 25
— Valtioneuvoston asetus kasvilajikelautakunnasta an-

netun asetuksen kumoamisesta N:o 837 s. 3821
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-

keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1407 s. 5308

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-
vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1408 s. 5310

2008
— Valtioneuvoston asetus metsäalan palkkatilastolau-

takunnasta annetun asetuksen kumoamisesta N:o
691 s. 2177

2009
— Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakun-

nasta N:o 196 s. 2807
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-
vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1212 s. 5776

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-
keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1269 s. 5927

2010
— Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista N:o

53 s. 412
— Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-

nasta N:o 1316 s. 4436
Lehmä
2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista

lypsylehmä- ja nautapalkkioista N:o 272 s. 1059
Lehtimäen kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Lehtimäen kunnan liittämi-

sestä Alajärven kaupunkiin N:o 317 s. 824
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Leivonmäen kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Leivonmäen kunnan liittä-

misestä Joutsan kuntaan N:o 685 s. 3276
Lelu
2006
— Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotar-

vikkeissa ja leluissa N:o 228 s. 703
2008
— Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitus-

merkinnöistä N:o 432 s. 1251
2009
— Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitus-

merkinnöistä annetun valtioneuvoston asetuksen ku-
moamisesta N:o 349 s. 3351

Lempäälän kunta
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 559 s. 1670

Lemun kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun

kunnan liittämisestä Maskun kuntaan N:o 328 s. 838
Lentoasema
2008
— Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan len-

toaseman yhteistyövaltuuskunnasta N:o 431 s. 1249
2010
— Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan len-

toaseman yhteistyövaltuuskunnasta N:o 1422 s. 4729
Lentoliikenne
2006
— Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa teh-

dyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 306 s. 959

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-
ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta kos-
kevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta N:o 424
s. 1279

— Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueis-
ta N:o 929 s. 2599

— Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliike-
toiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä
veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1074 s. 2969

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansain-
välisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta
vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1455 s. 4460

2007
— Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteri-
tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvalto-
jen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
N:o 293 s. 935

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 365 s. 1189

2008
— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-

kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007
PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovelta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 79 s. 233

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 80 s. 235

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
N:o 81 s. 236

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 142 s. 368

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen vä-
lillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 165
s. 420

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-
lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 192
s. 497

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan
välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 319 s. 827

2009
— Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentolii-

kenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin
olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsitte-
lemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 955 s. 4926

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Austra-
lian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan
unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekis-
teritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australi-
an tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta an-
netun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o 998
s. 5048

— Ilmailulaki N:o 1194 s. 5689

Leiv—Lent

101



— Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueis-
ta N:o 1374 s. 6167

2010
— Laki lentoliikenteen päästökaupasta N:o 34 s. 325
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliiken-

teen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien
tarkkailusta, todentamisesta sekä todentajien hyväk-
symismenettelystä N:o 63 s. 426

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta ja-
ettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemises-
ta ja myöntämisestä N:o 64 s. 434

Lentoturvallisuus
2008
— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-

kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007
PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovelta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 79 s. 233

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 80 s. 235

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
N:o 81 s. 236

Lentoyhtiö
2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Ameri-

kan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtä-
misestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden minis-
teriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
N:o 365 s. 1189

Libanon
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
erityisistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdis-
tuvat Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn
murhaan osallisuudesta epäiltyihin tiettyihin henki-
löihin N:o 171 s. 535

— Tasavallan presidentin asetus Libanonin kanssa teh-
dyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 721 s. 2207

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yh-
teistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 936 s. 2611

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta

Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libano-
nissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 968
s. 2665

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpi-
teistä N:o 1030 s. 2844

Liberia
2009
— Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn

Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 423 s. 3510

Liettua
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

— Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
N:o 1354 s. 4101

Liha
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1046 s. 2893
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja
lihasta jalostetuista tuotteista N:o 1140 s. 3124

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan

merkitsemisestä N:o 434 s. 1254
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan

kaupan pitämisestä N:o 435 s. 1256
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 821 s. 2542
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1033 s. 5109
2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

lihan kuljetusavustuksesta N:o 1132 s. 3754
Lihantarkastus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 787 s. 2337
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
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leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä N:o 337 s. 3320

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 451 s. 1679
Lihavalmiste
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja
lihasta jalostetuista tuotteista N:o 1140 s. 3124

Liikelaitos
2010
— Laki valtion liikelaitoksista N:o 1062 s. 3373
— Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainan-

oton rajoista ja ehdoista N:o 1119 s. 3510
Liikenne
2007
— Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-

lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista N:o
349 s. 1117

— Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liiken-
teessä N:o 446 s. 1408

Liikenne- ja logistiikkakumppanuus
2010
— Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikka-

kumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 2889

Liikenne- ja viestintäministeriö
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys N:o 627

s. 3073
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja

viestintäministeriön maksullisista suoritteista N:o
1325 s. 5150

2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja

viestintäministeriön maksullisista suoritteista N:o
1074 s. 5201

Liikennemerkki
2006
— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja

-opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voi-
maansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 597

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eu-
rooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaatta-
misesta N:o 192 s. 599

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eu-
rooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä kä-
sittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 193 s. 600

Liikenneopettajankoulutus
2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopet-

tajaoppilaiden opetusharjoittelusta N:o 1175 s. 3847
Liikenneturvallisuus
2009
— Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtä-

vistä N:o 1664 s. 7011
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta
2008
— Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain

neuvottelukunnasta N:o 964 s. 2975

Liikenneturvallisuusmaksu
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007

liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1334 s. 4050
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008

liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1348 s. 5199
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009

liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1047 s. 3319
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010

liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1352 s. 6107
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011

liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1374 s. 4580
Liikennevakuutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuu-

tuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämises-
tä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää
koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä N:o
1370 s. 4140

Liikennevirasto
2009
— Laki Liikennevirastosta N:o 862 s. 4733
— Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta N:o 864

s. 4739
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikennevi-

raston maksullisista suoritteista N:o 1181 s. 5641
2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikennevi-

raston maksullisista suoritteista N:o 1158 s. 3801
Liikenneväylä
2007
— Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennus-

tuotteiden hyväksynnästä N:o 797 s. 3707
Liikenneyrittäjäkoulutus
2006
— Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

N:o 694 s. 2147
Liikenteen turvallisuusvirasto
2009
— Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta N:o 863

s. 4736
— Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusviras-

tosta N:o 865 s. 4741
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
1696 s. 7180

2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
1185 s. 3871

Liikkumiskielto
2007
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 290 s. 931
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 291 s. 932
2008
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 445 s. 1277
Liljendalin kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
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Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

Linja-auto
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-auton

turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta
kuvamerkillä N:o 290 s. 907

2007
— Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-

tevyydestä N:o 273 s. 896
— Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kul-

jettajien ammattipätevyydestä N:o 640 s. 3139
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen

rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeri-
ön päätöksen kumoamisesta N:o 258 s. 3129

Linja-autoliikenne
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 970 s. 2669
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 390 s. 1029
Linjaliikenne
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 970 s. 2669
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 1381 s. 5256
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 390 s. 1029
Lintu
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta
ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista N:o 867
s. 2698

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja

eräiden muiden lintujen tunnistamisesta N:o 867
s. 2830

Lintuinfluensa
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimen-

piteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä N:o
157 s. 492

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvarai-
sissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen
estämisestä N:o 226 s. 697

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimen-
piteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä N:o
386 s. 1127

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta korkeapato-
geenisen lintuinfluenssan vastustamisesta N:o 218
s. 537

Lippu
2009
— Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä

sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä

annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta N:o 1120
s. 5436

Lissabonin sopimus
2008
— Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Eu-

roopan yhteisön perustamissopimuksen muuttami-
sesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 599 s. 1889

2009
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista

tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 947
s. 4914

Lohi
2008
— Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksis-

ta Pohjanlahdella ja Simojoessa N:o 190 s. 493
Lohjan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Sammatin kunnan liittämi-

sestä Lohjan kaupunkiin N:o 466 s. 1331
2009
— Valtioneuvoston päätös Karjalohjan kunnan liittä-

misestä Lohjan kaupunkiin N:o 390 s. 3428
Lohtajan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan

kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan
kaupunkiin N:o 304 s. 806

Loimaan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Melli-

län kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin N:o
327 s. 837

Loistelamppu
2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen

virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen
kumoamisesta N:o 203 s. 830

Lomituspalvelu
2009
— Laki turkistuottajien lomituspalveluista N:o 1264

s. 5907
— Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta N:o 1265

s. 5918
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajien

lomituspalveluista annetun lain mukaan järjestettävi-
en lomituspalvelujen määrästä vuonna 2010 N:o 205
s. 832

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille
järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä
vuonna 2011 N:o 1309 s. 4421

Louhintatyö
2010
— Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta N:o 800 s. 2669

Loviisan kaupunki
2009
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
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Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

Lukio
2006
— Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen pe-

rusteista lukiokoulutuksessa N:o 856 s. 2463
2007
— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän

yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määrää-
misestä N:o 196 s. 693

— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 392 s. 1272

2008
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä

lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta
pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 189 s. 492

2009
— Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen

kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja am-
matillisessa koulutuksessa myönnettävän valtion-
avustuksen perusteista N:o 1769 s. 7386

— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 1777 s. 7403

— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän
yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määrää-
misestä N:o 1779 s. 7406

2010
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perus-
opetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yk-
sikköhinnoista vuonna 2011 N:o 862 s. 2822

Luodon kunta
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin
välillä N:o 560 s. 1671

Luonnonhaittakorvaus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-

takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006
haussa N:o 14 s. 58

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 107 s. 365

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia
koskevista sopimuskausista N:o 231 s. 709

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden
2000-2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2006 N:o
742 s. 2248

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan mak-
satuksesta N:o 973 s. 2675

— Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista N:o 1440
s. 4389

2007
— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista

ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013
N:o 366 s. 1190

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden
2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötu-
en valvonnasta N:o 492 s. 1512

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 501 s. 1528

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vä-
himmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksy-
misestä vuonna 2007 N:o 504 s. 1561

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja
maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna
2007 N:o 506 s. 1573

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 511 s. 1619

— Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen valvonnasta N:o 660 s. 3204

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 66 s. 206

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja
maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna
2008 N:o 110 s. 302

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 132 s. 342

— Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investoin-
tien tuen valvonnasta N:o 823 s. 2545

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 43 s. 168

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,
maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2009 N:o 216 s. 2879

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2009
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 221 s. 2895

— Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006
luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä oh-
jelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopi-
musten valvonnasta N:o 400 s. 3449

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 40 s. 369

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,
maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
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tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2010 N:o 174 s. 761

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010
haussa ohjelmakaudelta 2000- 2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 186 s. 807

Luonnonmukainen eläintuotanto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukai-
sesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikai-
sesta muuttamisesta N:o 734 s. 2231

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukai-
sesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikai-
sesta muuttamisesta N:o 139 s. 363

Luonnonmukainen viljely
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmu-

kaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden
merkinnöistä ja valvonnasta N:o 846 s. 2612

Luonnonsuojelu
2009
— Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristö-

tutkimuksen yhteenliittymästä N:o 797 s. 4607
Luonnonsuojelualue
2006
— Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuoje-

lualueesta N:o 1381 s. 4183
— Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualu-

eesta N:o 1382 s. 4185
Luontaiselinkeino
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-

ro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista
ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 3 s. 3

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 482 s. 1438

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luon-
taiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päätty-
misestä (Saamenkielinen käännös) N:o 1392 s. 4226

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1393 s. 4228

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 847 s. 3841

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan
päättymisestä (Saamenkielinen käännös) N:o 1414
s. 5325

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1508 s. 5787

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 457 s. 1295

— Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselin-
keinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta (Saamenkielinen käännös) N:o 484
s. 1390

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 644 s. 2043

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkami-
sesta N:o 653 s. 2087

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-
ro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukai-
sista ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 699 s. 2187

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1076 s. 3403

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 101 s. 330

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 186 s. 2784

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 295 s. 3199

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 547 s. 3816

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 729 s. 4388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1376 s. 6176

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-

vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 242 s. 932

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-
ro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukai-
sista ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 619 s. 2107

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1038 s. 3296

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1237 s. 4196

Luontoisetu
2006
— Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavas-

sa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen las-
kentaperusteista N:o 1072 s. 2944

2007
— Verohallituksen päätös vuodelta 2008 toimitettavas-

sa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen las-
kentaperusteista N:o 1214 s. 4713

2008
— Verohallinnon päätös vuodelta 2009 toimitettavassa

verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1017 s. 3256

2009
— Verohallinnon päätös vuodelta 2010 toimitettavassa

verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1020 s. 5080

2010
— Verohallinnon päätös vuodelta 2011 toimitettavassa

verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1025 s. 3211

Luopioisten kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Päl-

käneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen
kunnan perustamisesta N:o 477 s. 1425
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Luotsausliikelaitos
2006
— Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luot-

sausmaksusta N:o 1396 s. 4245
2010
— Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyh-

tiöksi N:o 1008 s. 3175
Luotsausmaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luot-

sausmaksusta N:o 1396 s. 4245
Luottolaitos
2007
— Laki luottolaitostoiminnasta N:o 121 s. 378
— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-

joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
149 s. 483

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta N:o 150 s. 495

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimi-
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä N:o 939
s. 4127

2009
— Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista

ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyri-
tyksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta N:o 231
s. 2951

2010
— Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä N:o 747

s. 2551
— Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-

nasta Suomessa annetun lain kumoamisesta N:o
1358 s. 4542

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä N:o
1372 s. 4564

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
1373 s. 4568

Luottotieto
2007
— Luottotietolaki N:o 527 s. 1667
2010
— Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kulutta-

jalle annettavista tiedoista N:o 789 s. 2635
Luvanvarainen tavaraliikenne
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luvanvarai-

sen tavaraliikenteen vakavaraisuudesta ja yrittäjä-
koulutuksen järjestämisestä N:o 757 s. 2282

Luxemburg
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 921 s. 4868

2010
— Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa

tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noot-
tienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
460 s. 1711

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Längelmäen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lak-

kauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän
kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin N:o 523 s. 1564

Länsi-Suomen verovirasto
2007
— Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja

Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
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koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1289 s. 5041

Länsi-Turunmaan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Lääke
2006
— Valtioneuvoston asetus varmuusvarastoitujen lääk-

keiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyt-
töönoton perusteista N:o 279 s. 883

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käy-
töstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
nässä annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen muuttamisesta N:o 879 s. 2499

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-
talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1145
s. 3141

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käy-
töstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
nässä annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen muuttamisesta N:o 192 s. 675

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääke-

aineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläi-
mille N:o 847 s. 2627

— Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista N:o 979
s. 3001

— Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoin-
nista N:o 1114 s. 3469

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lää-

ketutkimuksista N:o 841 s. 2785
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen mää-

räämisestä N:o 1088 s. 3424
— Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edel-

lyttämästä koulutuksesta N:o 1089 s. 3437
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
2009
— Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukses-

ta N:o 593 s. 3984
— Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja

kehittämiskeskuksesta N:o 616 s. 4046
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan tur-

vallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suo-
ritteista N:o 810 s. 4635

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan tur-

vallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suo-
ritteista N:o 66 s. 441

Lääkelaitos
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen

maksullisista suoritteista N:o 1252 s. 4873
Lääkeluettelo
2006
— Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta N:o 1179

s. 3257
2009
— Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pää-

tös lääkeluettelosta N:o 1095 s. 5303

Lääkemääräys
2007
— Laki sähköisestä lääkemääräyksestä N:o 61 s. 201
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lää-

kemääräyksestä N:o 485 s. 1392
Lääketieteellinen tutkimus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-

rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1390 s. 4216

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudok-

sien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä N:o 1302
s. 5072

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-

rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1136 s. 3547

2009
— Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi

biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuk-
sen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kiel-
tämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudos-
ten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 884 s. 4789

2010
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketie-

teellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta N:o 820
s. 2733

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lää-
ketutkimuksista N:o 841 s. 2785

Lääkkeiden hintalautakunta
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-

talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1127
s. 3529

2009
— Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakun-

nasta N:o 196 s. 2807
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-

talautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintail-
moituksesta N:o 201 s. 2814

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-

talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1233
s. 4177

Lääkäri
2009
— Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

N:o 47 s. 184
Lääkärikoulutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2006 N:o 114 s. 381

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1389 s. 4213

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
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ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2007 N:o 168 s. 590

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1472 s. 5680

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1115 s. 3474

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2009 N:o 31 s. 94

— Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkäri-
koulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen
tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista N:o
1351 s. 6106

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1650 s. 6959

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2010 N:o 67 s. 457

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2011 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1291 s. 4338

Lääkärintarkastus
2010
— Laki laivaväen lääkärintarkastuksista N:o 1171

s. 3829
Lääninhallitus
2007
— Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suorit-

teiden maksuista N:o 1254 s. 4885
2008
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lää-

ninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
N:o 82 s. 237

M
Maahanmuuttaja
2006
— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden

vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 746 s. 2253

2007
— Työministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttami-

sessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta N:o
1256 s. 4894

2010
— Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien

henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 439 s. 1640

— Laki kotoutumisen edistämisestä N:o 1386 s. 4601
Maahanmuuttoasiain toimikunta
2006
— Työministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimi-

kunnasta N:o 315 s. 973
Maahanmuuttovirasto
2007
— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1467 s. 5667
2008
— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 942 s. 2912
2009
— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1354 s. 6109
2010
— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1085 s. 3417
Maailman ilmatieteellinen järjestö
2007
— Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteel-

lisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaan-
saattamisesta N:o 630 s. 3092

Maailman postiliitto
2006
— Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1364 s. 4129

2007
— Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton

yleissopimuksen ja muiden sopimusten voimaansaat-
tamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 226 s. 775

— Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton
perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan voi-
maansaattamisesta N:o 227 s. 776

Maailman terveysjärjestö
2007
— Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen ter-

veyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 254 s. 857

— Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjär-
jestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voi-
maansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 643 s. 3153

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elin-

tarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 1475 s. 5685

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elin-

tarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 1098 s. 3455

Maa- ja metsätalousministeriö
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 210 s. 663
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsäta-
lousministeriön yleiskirjeen 132/96 kumoamisesta
N:o 484 s. 1440

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 574 s. 1704

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 594 s. 1780

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 787 s. 2337

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden
suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
N:o 832 s. 2386

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen
VIII muuttamisesta N:o 833 s. 2387

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön maksullisista suoritteista N:o
1183 s. 3322

2007
— Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtio-
konttorin hoidettavaksi N:o 78 s. 237

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 252 s. 854

— Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys N:o 508
s. 1576

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eräiden tuontira-
joituksista annettujen päätösten kumoamisesta N:o
949 s. 4149

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1303
s. 5082

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta mittausohjeiden
vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta N:o 769
s. 2412

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1041
s. 3307

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 83 s. 292
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtä-

vien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi N:o 322
s. 3289

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön maksullisista suoritteista N:o
1196 s. 5742

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 144 s. 699
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 157 s. 735
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 215 s. 848
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 370 s. 1479
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 451 s. 1679
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 467 s. 1720
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 557 s. 1931

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 807 s. 2687

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-

sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksulli-
sista suoritteista N:o 1229 s. 4776

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-

sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksulli-
sista suoritteista N:o 1090 s. 5292

Maakaari
2009
— Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsää-

dännön voimaanpanosta N:o 584 s. 3961
Maakaasu
2009
— Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turval-

lisuudesta N:o 551 s. 3825
Maakunta
2009
— Valtioneuvoston päätös maakunnista N:o 799 s. 4611
2010
— Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlara-

hoista N:o 825 s. 2763
Maankäyttö
2010
— Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten

kokeilusta N:o 1257 s. 4261
Maanmittauslaitos
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaus-

laitoksen maksuista N:o 1227 s. 4768
2009
— Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsää-

dännön voimaanpanosta N:o 584 s. 3961
— Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen eräiltä

kirjaamislakimieheltä vaadittavasta kielitaidosta N:o
600 s. 3997

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaus-
laitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011 N:o 966
s. 4946

Maanmittaustoimisto
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaus-

toimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallinto-
paikoista N:o 170 s. 502

Maanmittaustoimitus
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen

kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina
2011 ja 2012 N:o 997 s. 3141

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
2009
— Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteelli-

sestä neuvottelukunnasta N:o 1018 s. 5077
Maanpuolustus
2007
— Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta N:o 556

s. 1757
— Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolus-

tuksen neuvottelukunnasta N:o 960 s. 4161
— Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslää-

neihin ja aluetoimistoihin N:o 961 s. 4163
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— Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta N:o 1212 s. 4692

2009
— Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja

virkasuhteen jatkumisesta N:o 305 s. 3237
2010
— Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista

poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamises-
sa N:o 996 s. 3138

Maanpuolustuskorkeakoulu
2008
— Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta N:o 1121

s. 3509
— Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakou-

lusta N:o 1124 s. 3521
— Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkea-

koulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
N:o 1125 s. 3525

— Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja si-
toumuskorvauksista N:o 1126 s. 3527

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta
2006
— Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen

neuvottelukunnasta N:o 329 s. 1009
Maantie
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantie-

lautoista N:o 20 s. 75
Maantielautta
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantie-

lautoista N:o 20 s. 75
Maaoikeus
2009
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
N:o 1775 s. 7398

Maarakentaminen
2006
— Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntä-

misestä maarakentamisessa N:o 591 s. 1756
Maarianhamina
2008
— Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan len-

toaseman yhteistyövaltuuskunnasta N:o 431 s. 1249
2010
— Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan len-

toaseman yhteistyövaltuuskunnasta N:o 1422 s. 4729
Maaseudun kehittäminen
2006
— Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien

hallinnoinnista N:o 532 s. 1580
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun

kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston
tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o
881 s. 2504

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin maa-
seudun kehittämisohjelmiin sisältyvien tukien haku-
ajan päättymisestä N:o 1172 s. 3239

— Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista N:o 1440
s. 4389

— Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
N:o 1443 s. 4405

2007
— Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjel-

man teknisestä avusta N:o 25 s. 73

— Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen
myönnettävistä tuista annetun lain voimaantulosta
N:o 548 s. 1735

— Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen
liittyvien ohjelmien hallinnoinnista N:o 634 s. 3113

— Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan
tukemisesta N:o 829 s. 3793

— Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja
tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutki-
muksen rahoituksesta N:o 1477 s. 5706

2009
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisen maaseudun

kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuksen rahoituksesta N:o 35 s. 111

— Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjel-
man teknisestä avusta N:o 442 s. 3545

Maaseutuelinkeino
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

seutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäis-
tuloista N:o 2 s. 2

2007
— Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan

tukemisesta N:o 632 s. 3095
— Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttami-

sesta annetun lain voimaanpanosta N:o 1480 s. 5719
Maaseutuelinkeinohallinto
2008
— Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

N:o 284 s. 731
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-

keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1407 s. 5308

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-

keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1269 s. 5927

Maaseutuelinkeinolaina
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 100 s. 329

Maaseutuhallinto
2010
— Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

N:o 210 s. 837
Maaseutuvirasto
2006
— Laki Maaseutuvirastosta N:o 666 s. 2057
— Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnos-

ta N:o 872 s. 2485
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuvi-

raston maksullisista suoritteista annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamises-
ta N:o 719 s. 4354

Maatalouden interventiorahasto
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden

interventiorahastosta maksettavista menoista N:o
208 s. 835

Maatalouden ympäristötuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-

takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006
haussa N:o 14 s. 58
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia
koskevista sopimuskausista N:o 231 s. 709

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden
2000-2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2006 N:o
742 s. 2248

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden
ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna
2006 N:o 778 s. 2323

— Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista N:o 1440
s. 4389

2007
— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista

ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013
N:o 366 s. 1190

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden
2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötu-
en valvonnasta N:o 492 s. 1512

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 501 s. 1528

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maata-
louden ympäristötuen erityistuista N:o 503 s. 1534

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vä-
himmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksy-
misestä vuonna 2007 N:o 504 s. 1561

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja
maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna
2007 N:o 506 s. 1573

— Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympä-
ristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten val-
vonnasta N:o 636 s. 3129

— Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen valvonnasta N:o 660 s. 3204

2008
— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja

maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna
2008 N:o 110 s. 302

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 132 s. 342

— Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investoin-
tien tuen valvonnasta N:o 823 s. 2545

2009
— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,

maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2009 N:o 216 s. 2879

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2009

haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 221 s. 2895

2010
— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,

maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2010 N:o 174 s. 761

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010
haussa ohjelmakaudelta 2000- 2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 186 s. 807

Maatalous
2006
— Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamises-

ta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1075 s. 2970

2009
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisen maaseudun

kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuksen rahoituksesta N:o 35 s. 111

Maatalouspolitiikka
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kas-

vulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista
tuen myöntämisen edellytyksistä N:o 329 s. 1032

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien siirroista N:o 367 s. 1227

— Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympä-
ristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten val-
vonnasta N:o 636 s. 3129

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin

ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista N:o 189 s. 2793

Maataloustuki
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 28 s. 131
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 29 s. 141
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 30 s. 157
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 31 s. 164
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien haku-
ajoista ja hakemisesta N:o 40 s. 183

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
N:o 42 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-
tuotannon tuesta vuonna 2006 N:o 82 s. 282

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-
kuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
hakulomakkeista vuonna 2006 N:o 94 s. 333

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta N:o
96 s. 336

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 107 s. 365
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— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta
emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta N:o 109
s. 375

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 pe-
runantuotannon kansallisen tuen maksatuksesta N:o
110 s. 376

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
N:o 122 s. 408

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
energiakasvituen maksatuksesta N:o 152 s. 473

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 val-
kuaiskasvipalkkion maksatuksesta N:o 153 s. 474

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuk-
sesta N:o 154 s. 475

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta N:o 155
s. 476

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 163 s. 517

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 pel-
tokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkki-
on maksatuksesta N:o 166 s. 527

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen sie-
mentuotannon tuen maksatuksesta N:o 177 s. 542

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 178
s. 543

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien
täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden
ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista N:o 183
s. 569

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallin-
nosta N:o 184 s. 575

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemises-
ta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna
2006 N:o 185 s. 586

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 N:o 186 s. 592

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan pel-
tosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista
enimmäiskustannuksista N:o 204 s. 646

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden
investointeja koskevien tukien hakuajan alkamisesta
N:o 205 s. 651

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä
vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen
ennakoiden maksatuksesta N:o 206 s. 652

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia
koskevista sopimuskausista N:o 231 s. 709

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kas-
vihuonetuen ennakon maksatuksesta N:o 232 s. 714

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 233 s. 715

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food
-kesannon ehdoista vuonna 2006 N:o 264 s. 809

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
N:o 265 s. 810

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni-
ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajape-
räistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja
lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien
kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta N:o 266
s. 811

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden
rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnet-
tävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkö-
kustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
N:o 291 s. 908

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran
torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 307 s. 960

— Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuulu-
van salaojituksen tukemisesta vuonna 2006 N:o 322
s. 990

— Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympä-
ristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten val-
vonnasta N:o 323 s. 993

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien val-
vonnasta N:o 324 s. 998

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon viite-
määrän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan
muutos- ja varantohausta vuonna 2006 N:o 325
s. 1002

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta
sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 367 s. 1089

— Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan
myöntämisestä kansallisesta varannosta N:o 368
s. 1090

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilakohtaisen
sokerijuurikkaan lisäosan hakumenettelystä vuonna
2006 N:o 377 s. 1105

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 378 s. 1108

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä-
palkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varan-
toon N:o 405 s. 1250
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien pinta-
alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta N:o
406 s. 1251

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperus-
teisten tukien valvonnasta N:o 407 s. 1256

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien val-
vonnasta N:o 408 s. 1257

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 vil-
jelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuk-
sesta N:o 409 s. 1258

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2006/2007 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
sille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksa-
tuksesta N:o 410 s. 1259

— Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille
maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta
markkinointivuodelta 2005/2006 N:o 474 s. 1417

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopi-
musten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta N:o 494 s. 1454

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
N:o 495 s. 1455

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 566
s. 1687

— Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuot-
teiden valmisteveron palautuksesta N:o 603 s. 1797

— Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tuke-
misesta N:o 612 s. 1829

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta N:o 738
s. 2244

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food
-kesannon ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttami-
sesta N:o 739 s. 2245

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
EU:n suorien tuen modulaatioon (tuen vähentämi-
nen) liittyvän lisämäärän maksatuksesta N:o 740
s. 2246

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
selle suoritettavan jalostustuen ja viljelijätuen mak-
satuksesta N:o 741 s. 2247

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kas-
vihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta N:o 865
s. 2475

— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansalli-
sen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioi-
keuksien vahvistamisesta N:o 887 s. 2511

— Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta ra-
kenneuudistustuesta N:o 940 s. 2616

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien myöntämisestä ja vahvistamisesta N:o 954
s. 2642

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 son-
ni- ja härkäpalkkion ennakoiden maksatuksesta N:o
974 s. 2676

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisten kotieläintukien maksatuksesta N:o 1009
s. 2779

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista
korvauksista N:o 1012 s. 2786

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 pel-
tokasvien tuotantopalkkion maksatuksesta N:o 1024
s. 2809

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 uu-
hipalkkion ja sen LFA-lisän maksatuksesta N:o 1025
s. 2810

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 tila-
tuen maksatuksesta N:o 1026 s. 2811

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1153 s. 3174

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalou-
den rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 N:o
1167 s. 3205

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin maa-
seudun kehittämisohjelmiin sisältyvien tukien haku-
ajan päättymisestä N:o 1172 s. 3239

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 27 s. 81
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 29 s. 96
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 32 s. 100
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 33 s. 116
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien haku-
ajoista ja hakemisesta N:o 35 s. 121

— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatuki-
oikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytös-
tä N:o 46 s. 166

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-
tuotannon tuesta vuonna 2007 N:o 55 s. 189

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta timoteil-
le N:o 94 s. 269

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007
kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta N:o
95 s. 270

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden mak-
satuksesta N:o 96 s. 271

— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-
na 2007 N:o 175 s. 635

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
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tävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista
korvauksista N:o 176 s. 638

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 179 s. 641

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 val-
kuaiskasvipalkkion maksatuksesta N:o 202 s. 715

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuk-
sesta N:o 203 s. 716

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
N:o 204 s. 717

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta
vuonna 2007 N:o 220 s. 764

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
energiakasvituen maksatuksesta N:o 229 s. 781

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 230 s. 782

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta N:o 295 s. 938

— Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen
viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 297 s. 943

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kas-
vulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista
tuen myöntämisen edellytyksistä N:o 329 s. 1032

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kas-
vihuonetuen ennakon maksatuksesta N:o 330 s. 1035

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 vil-
jelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuk-
sesta N:o 331 s. 1036

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food
-kesannon ehdoista vuonna 2007 N:o 332 s. 1037

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen
ehdoista vuonna 2007 N:o 333 s. 1038

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien siirroista N:o 367 s. 1227

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2006 suoritettavan tuen
maksatuksesta N:o 368 s. 1230

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 405 s. 1304

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007
kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
N:o 406 s. 1305

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 son-
ni- ja härkäpalkkion loppuosan maksatuksesta N:o
407 s. 1306

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen

ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 458 s. 1434

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2007/2008 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
sille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksa-
tuksesta N:o 493 s. 1513

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 511 s. 1619

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan
tai osittain rahoittamien pinta alaperusteisten tukien
valvonnasta N:o 591 s. 1908

— Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön koko-
naan rahoittamien eläintukien valvonnasta N:o 592
s. 1914

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 635 s. 3121

— Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön koko-
naan rahoittamien tukien valvonnasta N:o 659
s. 3201

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 717 s. 3462

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalou-
den investointitukien hakuajan päättymisestä N:o
751 s. 3538

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 945 s. 4143

— Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistus-
tuesta markkinointivuonna 2008/2009 N:o 1124
s. 4510

— Laki maatalouden rakennetuista N:o 1476 s. 5687

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 63 s. 173
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 64 s. 184
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 65 s. 201
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 66 s. 206

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 67 s. 214

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-
tuotannon tuesta vuonna 2008 N:o 83 s. 240

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hake-
musten toimittamisesta sekä kotieläinten laskenta-
päivistä ja -ajankohdista N:o 84 s. 243

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 111 s. 304

— Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta
vuosina 2008-2013 N:o 130 s. 333

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hy-
vinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 N:o 133 s. 344

— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-
na 2008 N:o 154 s. 390

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien siirrosta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen kumoamisesta N:o 199 s. 507

— Valtioneuvoston asetus vuoden 2007 satovahinkojen
viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 208 s. 519

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten
ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
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hinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 275
s. 697

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
N:o 282 s. 720

— Valtioneuvoston asetus maatalouden investointitues-
ta ja nuoren viljelijän aloitustuesta N:o 299 s. 773

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallin-
nosta N:o 330 s. 840

— Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen
laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskus-
tannuksista N:o 333 s. 857

— Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen
kohdentamisesta vuonna 2008 N:o 334 s. 862

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan
ja -hampun jalostustuesta N:o 370 s. 964

— Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen
valvonnasta vuosina 2008-2013 N:o 418 s. 1187

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 419 s. 1191

— Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten,
siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisin-
vestointien tukemisesta vuonna 2008 N:o 495 s. 1416

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 497 s. 1419

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 498 s. 1423

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden
rakennetuen perustana olevista rakennusten hyväk-
syttävistä yksikkökustannuksista N:o 542 s. 1686

— Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen
kohdentamisesta vuonna 2009 N:o 649 s. 2061

— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2008 N:o 695 s. 2181

— Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskor-
vauksesta N:o 759 s. 2383

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaito-
tuesta N:o 1026 s. 3272

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 40 s. 135
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 41 s. 147
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 42 s. 163
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 43 s. 168

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 44 s. 176

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 45 s. 179

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-
tuotannon tuesta vuonna 2009 N:o 75 s. 274

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2009 N:o 76 s. 277

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 97 s. 320

— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-
na 2009 N:o 98 s. 325

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 166 s. 493

— Valtioneuvoston asetus vuoden 2008 satovahinkojen
viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 183
s. 2778

— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansalli-
sen varannon käytöstä N:o 187 s. 2785

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
N:o 188 s. 2790

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin
ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista N:o 189 s. 2793

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten,
maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin
tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemi-
sesta vuonna 2009 N:o 216 s. 2879

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2009
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 221 s. 2895

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna
2009 N:o 248 s. 3014

— Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen pa-
rantamisen tukemisesta N:o 302 s. 3233

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 318 s. 3271

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan
asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yk-
sikkökustannuksista N:o 336 s. 3319

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten
ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 339
s. 3322

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 399 s. 3441

— Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006
luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä oh-
jelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopi-
musten valvonnasta N:o 400 s. 3449

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuo-
tantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä
N:o 440 s. 3539

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän
maatilan investointituen kohdentamisesta N:o 735
s. 4404

— Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisen moni-
puolistamistuen kohdentamisesta maatalouden in-
vestointeihin N:o 868 s. 4745

— Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitel-
matuesta N:o 1000 s. 5050

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 37 s. 337
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 38 s. 350
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 39 s. 364
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
N:o 40 s. 369

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta
perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 41 s. 378
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— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta
sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 42 s. 381

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuone-
tuotannon tuesta vuonna 2010 N:o 74 s. 477

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2010 N:o 75 s. 480

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran
torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 102 s. 561

— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-
na 2010 N:o 111 s. 577

— Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten
ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröin-
tiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta N:o
118 s. 620

— Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markki-
natukitoimenpiteestä N:o 138 s. 686

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta
eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta N:o 232
s. 898

— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä N:o
233 s. 900

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-
vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 242 s. 932

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä
ja toiminnallisista vaatimuksista N:o 243 s. 943

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna
2010 N:o 263 s. 1025

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 265 s. 1037

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista
lypsylehmä- ja nautapalkkioista N:o 272 s. 1059

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien
kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintuki-
en valvonnasta N:o 454 s. 1684

— Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden
väliaikaisesta kansallisesta tuesta N:o 574 s. 1955

— Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamises-
ta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 797 s. 2662

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän
maatilan investointituen kohdentamisesta N:o 977
s. 3088

— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopu-
mistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1066 s. 3382

— Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa
oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontateh-
tävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavis-
ta korvauksista N:o 1204 s. 4086

Maataloustuotannon lopettamistuki

2006

— Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamises-
ta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1075 s. 2970

2007
— Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamises-

ta luopumisen tukemisesta N:o 26 s. 76

Maataloustuotanto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 877
s. 2494

Maataloustuote
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalous-

tuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta N:o 907
s. 3984

— Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen
eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräi-
den määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuote-
kauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maansaattamisesta N:o 964 s. 4168

2008
— Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markki-

noinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta
N:o 606 s. 1901

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön osaksi rahoittamista maataloustuotteiden tie-
dotus- ja menekinedistämistoimista N:o 718 s. 4351

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
2006
— Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelai-

toksen ohjesäännöstä N:o 1404 s. 4285
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrit-

täjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vas-
tuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
N:o 1422 s. 4322

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrit-

täjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vas-
tuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
N:o 1065 s. 3384

Maatalousyrittäjän eläke
2006
— Maatalousyrittäjän eläkelaki N:o 1280 s. 3765
— Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta

N:o 1281 s. 3805
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain

täytäntöönpanosta N:o 1407 s. 4294
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1414 s. 4308

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1083 s. 4392

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
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prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 784 s. 2436

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 942 s. 4904

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1000 s. 3147

Maatalousyrittäjän luopumistuki
2006
— Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tuke-

misesta N:o 612 s. 1829
2010
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopu-

mistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1066 s. 3382

Maatalousyrittäjän opintoraha
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maatalousyrit-

täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
162 s. 516

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maatalousyrit-

täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
211 s. 736

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrit-

täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
96 s. 279

2009
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2009 N:o 112 s. 374
2010
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2010 N:o 44 s. 383
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahasta N:o 247 s. 973
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalous-

yrittäjien opintorahan hakemisesta N:o 268 s. 1055
Maatalousyrittäjän työterveyshuolto
2008
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterve-

yshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta val-
tion varoista annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1133 s. 3543

Maatila
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-

nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia
koskevista sopimuskausista N:o 231 s. 709

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 483 s. 1439

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioike-
uksien myöntämisestä ja vahvistamisesta N:o 954
s. 2642

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 tila-
tuen maksatuksesta N:o 1026 s. 2811

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1335 s. 4051

2007
— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatuki-

oikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytös-
tä N:o 46 s. 166

— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-
na 2007 N:o 175 s. 635

— Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä N:o 213
s. 739

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 848 s. 3842

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1509 s. 5788

2008
— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-

na 2008 N:o 154 s. 390
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 456 s. 1294

— Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten,
siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisin-
vestointien tukemisesta vuonna 2008 N:o 495 s. 1416

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 643 s. 2042

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1075 s. 3402

2009
— Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuon-

na 2009 N:o 98 s. 325
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 100 s. 329

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 185 s. 2783

— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansalli-
sen varannon käytöstä N:o 187 s. 2785

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 294 s. 3198

— Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen pa-
rantamisen tukemisesta N:o 302 s. 3233

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan
asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yk-
sikkökustannuksista N:o 336 s. 3319

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 546 s. 3815

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 728 s. 4387

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän
maatilan investointituen kohdentamisesta N:o 735
s. 4404

— Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitel-
matuesta N:o 1000 s. 5050

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1770 s. 7390

2010
— Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä N:o

233 s. 900
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— Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän
maatilan investointituen kohdentamisesta N:o 977
s. 3088

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1037 s. 3295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1218 s. 4140

Maatilan investointituki
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalou-

den investointitukien hakuajan päättymisestä N:o
751 s. 3538

Maatilatalous
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden
rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnet-
tävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkö-
kustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
N:o 291 s. 908

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalou-
den rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 N:o
1167 s. 3205

Maistraatti
2006
— Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuut-

toilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien
jakamisesta maistraattien kesken N:o 1134 s. 3101

2007
— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-

raateista etunimen ja sukunimen muuttamista koske-
vien hakemusten käsittelyssä N:o 189 s. 672

— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-
raateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koske-
vissa asioissa N:o 190 s. 673

— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-
raateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista
koskevissa asioissa N:o 191 s. 674

— Sisäasiainministeriön asetus Seinäjoen maistraatin
sijaintipaikasta ja yksiköistä N:o 864 s. 3874

— Sisäasiainministeriön asetus Lahden maistraatin si-
jaintipaikasta N:o 946 s. 4144

— Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
N:o 1469 s. 5675

— Sisäasiainministeriön asetus maistraattien sijaintipai-
koista ja yksiköistä N:o 1470 s. 5677

— Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuut-
toilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien
jakamisesta maistraattien kesken N:o 1471 s. 5679

2008
— Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa

hoitavista maistraateista N:o 871 s. 2714
— Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suorit-

teiden maksuista N:o 874 s. 2732
2010
— Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maasta-

muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien teh-
tävien jakamisesta maistraattien kesken N:o 61 s. 423

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista
maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä
koskevissa asioissa N:o 99 s. 558

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista
maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista
koskevien hakemusten käsittelyssä N:o 100 s. 559

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista
maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvista-
mista koskevissa asioissa N:o 101 s. 560

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisesta
maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän tietojen
ylläpitoa koskevissa asioissa N:o 124 s. 642

— Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suorit-
teiden maksuista N:o 1211 s. 4103

— Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maasta-
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisteri-
merkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamises-
ta maistraattien kesken N:o 1297 s. 4357

Maito
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, mai-

topohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa
syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotan-
nossa käytettävien eläinten ruokinnassa N:o 19 s. 70

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
N:o 42 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta N:o
96 s. 336

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon viite-
määrän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan
muutos- ja varantohausta vuonna 2006 N:o 325
s. 1002

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiinti-
öistä N:o 562 s. 1675

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja
maitopohjaisista tuotteista N:o 894 s. 2531

— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2006 N:o 1045 s. 2891

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007
kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta N:o
95 s. 270

— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2007 N:o 1220 s. 4756

2008
— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta

vuonna 2008 N:o 695 s. 2181
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuo-

tantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä
N:o 440 s. 3539

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiinti-
öistä N:o 715 s. 4331

— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2009 N:o 1035 s. 5112

2010
— Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markki-

natukitoimenpiteestä N:o 138 s. 686
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, mai-

topohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa
syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotan-
toeläinten ruokinnassa N:o 665 s. 2298

— Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta
vuonna 2010 N:o 826 s. 2765

Maitotuote
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja
maitopohjaisista tuotteista N:o 894 s. 2531
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Majoitus- ja ravitsemistoiminta
2006
— Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta N:o 308

s. 961
Makedonia
2007
— Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäises-

tä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 764 s. 3612

— Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasiois-
sa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 805 s. 3720

Maksamaan kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksa-

maan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Mak-
samaan kunnan perustamisesta N:o 535 s. 1590

Maksamismääräys
2008
— Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelys-

tä N:o 754 s. 2358
Maksu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
296 s. 914

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 357 s. 1067

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005
maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
N:o 508 s. 1510

— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 512
s. 1540

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 543 s. 1616

— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 704 s. 2174

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallinto-
keskuksen maksuista N:o 754 s. 2275

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatievi-
raston maksuista N:o 755 s. 2278

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun
perusmaksusta N:o 756 s. 2281

— Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suorit-
teista perittävistä maksuista N:o 783 s. 2331

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007
työttömyysvakuutusmaksuista N:o 994 s. 2756

— Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjes-
telmistä N:o 995 s. 2757

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliiken-
teen tarkastusmaksun suuruudesta N:o 1027 s. 2812

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallin-
non maksullisista suoritteista N:o 1076 s. 2971

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun
edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o
1077 s. 2990

— Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suo-
ritteiden maksuista N:o 1135 s. 3102

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-
talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1145
s. 3141

— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-
ritteiden maksullisuudesta N:o 1155 s. 3182

— Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokun-
nan suoritteiden maksullisuudesta N:o 1156 s. 3183

— Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1164 s. 3196

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön maksullisista suoritteista N:o
1183 s. 3322

— Opetusministeriön asetus opetusministeriön suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1198 s. 3537

— Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin mak-
sullisista suoritteista N:o 1199 s. 3541

— Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 1200 s. 3543

— Opetusministeriön asetus opetushallituksen suorittei-
den maksullisuudesta N:o 1201 s. 3547

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energia-
markkinaviraston maksullisista suoritteista N:o 1202
s. 3549

— Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1205 s. 3555

— Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston
maksullisista suoritteista N:o 1206 s. 3557

— Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökes-
kuksen maksullisista suoritteista N:o 1207 s. 3559

— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1208 s. 3567

— Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista
N:o 1209 s. 3569

— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-
mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1236 s. 3615

— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1241 s. 3630

— Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston
kanslian suoritteiden maksullisuudesta N:o 1242
s. 3631

— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hä-
täkeskusten maksullisista suoritteista N:o 1245
s. 3635

— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-
lisista suoritteista N:o 1246 s. 3636

— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-
den hallinnonalalla toimivien viranomaisten suorit-
teista perittävistä maksuista N:o 1333 s. 4047

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007
liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1334 s. 4050

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajavi-
raston maksullisista suoritteista N:o 1340 s. 4065

— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista
perittävistä maksuista N:o 1341 s. 4068

— Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteis-
ta perittävistä maksuista N:o 1346 s. 4078

— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suo-
ritteiden maksuista N:o 1347 s. 4079

— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1348 s. 4083

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määrää-
misestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestel-
mää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
N:o 1368 s. 4136

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuu-
tuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämises-
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tä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää
koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä N:o
1370 s. 4140

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinko-
lain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä,
ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koske-
vien osuuksien maksusta ja tilittämisestä N:o 1372
s. 4144

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristöva-
hinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn
suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perus-
teista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien mak-
susta ja tilittämisestä N:o 1374 s. 4148

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun pii-
rihallinnon maksullisista suoritteista N:o 1386
s. 4197

— Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristö-
keskuksen maksullisista suoritteista N:o 1387 s. 4199

— Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston
maksullisista suoritteista N:o 1388 s. 4206

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-
rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1390 s. 4216

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista
suoritteista N:o 1395 s. 4230

— Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luot-
sausmaksusta N:o 1396 s. 4245

— Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun pe-
rusteista N:o 1398 s. 4250

— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1427 s. 4331

— Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1432 s. 4357

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista N:o
1433 s. 4362

2007
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006 N:o 16
s. 50

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuol-
lon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
N:o 56 s. 193

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista N:o 201
s. 706

— Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten
suoritteiden maksullisuudesta N:o 270 s. 889

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä
maksuista N:o 303 s. 956

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-
mitusmaksusta N:o 616 s. 3048

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 657 s. 3193

— Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten
hoidon maksullisuudesta N:o 678 s. 3244

— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-
ta N:o 688 s. 3285

— Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta N:o 706
s. 3411

— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 718
s. 3466

— Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 737 s. 3500

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskaup-
pakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppaka-
marin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 739 s. 3505

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuol-
lon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
N:o 813 s. 3731

— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivära-
hamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentista vuonna 2008 N:o 1035 s. 4287

— Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan
maksuista N:o 1040 s. 4295

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon
maksuista N:o 1132 s. 4543

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulku-
laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1175 s. 4617

— Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten
etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta N:o 1182
s. 4640

— Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun
lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksa-
misesta N:o 1183 s. 4642

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen
laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1210 s. 4687

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaus-
laitoksen maksuista N:o 1227 s. 4768

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 1228 s. 4772

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksulli-
sista suoritteista N:o 1229 s. 4776

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvo-
hallintokeskuksen maksuista N:o 1239 s. 4808

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen
maksullisista suoritteista N:o 1252 s. 4873

— Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suorit-
teiden maksuista N:o 1254 s. 4885

— Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suorittei-
den maksuista N:o 1259 s. 4898

— Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen suoritteiden maksuista N:o 1260
s. 4901

— Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden
maksullisuudesta N:o 1266 s. 4915

— Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suo-
ritteiden maksuista N:o 1272 s. 4974

— Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suorit-
teiden maksuista N:o 1273 s. 4991

— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-
ön maksullisista suoritteista N:o 1274 s. 4993

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusval-
vontaviraston maksullisista suoritteista N:o 1284
s. 5033

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energia-
markkinaviraston maksullisista suoritteista N:o 1290
s. 5046

— Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1299 s. 5067

— Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 1300
s. 5069

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien mak-
sullisista suoritteista N:o 1301 s. 5070

— Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polt-
toainemaksusta N:o 1307 s. 5094

— Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suo-
ritteiden maksuista N:o 1309 s. 5102
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— Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta N:o 1324 s. 5148

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja
viestintäministeriön maksullisista suoritteista N:o
1325 s. 5150

— Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräi-
den julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuis-
ta N:o 1340 s. 5185

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008
liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1348 s. 5199

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1357 s. 5217

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008
työttömyysvakuutusmaksuista N:o 1358 s. 5218

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä N:o
1367 s. 5234

— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden
maksullisuudesta N:o 1380 s. 5254

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja
elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista
perittävistä maksuista N:o 1406 s. 5306

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-
keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1407 s. 5308

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-
vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1408 s. 5310

— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1467 s. 5667

— Opetusministeriön asetus kelpoisuuskokeeseen liitty-
vistä maksuista N:o 1473 s. 5683

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 1475 s. 5685

— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-
den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1493 s. 5740

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 6 s. 41
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian

käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 7 s. 45

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 8 s. 47

— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-
sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007 N:o 61
s. 170

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-
kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 107 s. 295

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-
turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
266 s. 656

— Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen
koulun oppilailta perittävistä maksuista N:o 361
s. 950

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 413 s. 1140

— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-
ta N:o 415 s. 1182

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 436 s. 1257

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 437 s. 1259

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 438 s. 1261

— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 518
s. 1486

— Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta
N:o 523 s. 1612

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusval-
vontaviraston maksullisista suoritteista N:o 619
s. 1960

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Met-
sähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden
maksuista N:o 721 s. 2239

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutki-
muslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 722
s. 2243

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunni-
telman laatimisesta perittävistä maksuista N:o 782
s. 2434

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-
mitusmaksusta N:o 808 s. 2504

— Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon
suoritteiden maksuista N:o 872 s. 2715

— Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikes-
kuksen suoritteiden maksuista N:o 873 s. 2721

— Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suorit-
teiden maksuista N:o 874 s. 2732

— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 876 s. 2743

— Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta N:o 879
s. 2783

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta N:o 924 s. 2875

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 925 s. 2876

— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen
maksullisista suoritteista N:o 941 s. 2911

— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 942 s. 2912

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintävi-
raston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä
maksuista N:o 950 s. 2928

— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden
maksullisuudesta N:o 965 s. 2977

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen
laitoksen suoritteista perittävistä maksuista N:o 966
s. 2979

— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-
lisista suoritteista N:o 1008 s. 3219

— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2009 N:o 1010 s. 3224

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallin-
non maksullisista suoritteista N:o 1011 s. 3225
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— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallinto-
keskuksen maksuista N:o 1014 s. 3248

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatievi-
raston maksuista N:o 1015 s. 3251

— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009
liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1047 s. 3319

— Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräi-
den julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuis-
ta N:o 1048 s. 3320

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista N:o
1049 s. 3322

— Opetusministeriön asetus Kansallisen audiovisuaali-
sen arkiston suoritteiden maksullisuudesta N:o 1056
s. 3358

— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 3360

— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista
perittävistä maksuista N:o 1084 s. 3420

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen
laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1095 s. 3435

— Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan
ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksul-
lisuudesta N:o 1108 s. 3460

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-
naviraston maksullisista suoritteista N:o 1119 s. 3482

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-
talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1127
s. 3529

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-
rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1136 s. 3547

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun pii-

rihallinnon maksullisista suoritteista N:o 3 s. 7
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 22
s. 71

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suo-
ritteista N:o 36 s. 114

— Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitys-
luottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtion-
takauksista perittävistä maksuista N:o 67 s. 259

— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-
sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008 N:o 90
s. 302

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon
maksuista N:o 206 s. 2856

— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suo-
ritteista N:o 283 s. 3176

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-
kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 285 s. 3179

— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön
maksullisista suoritteista N:o 286 s. 3182

— Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toi-
miston maksullisista suoritteista N:o 351 s. 3353

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 441 s. 3541

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2009
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 545 s. 3814

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 548 s. 3817

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 549 s. 3819

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuvi-
raston maksullisista suoritteista annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamises-
ta N:o 719 s. 4354

— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 762
s. 4499

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suo-
ritteista N:o 810 s. 4635

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen
kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna
2010 N:o 827 s. 4681

— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja
työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
annetun lain kumoamisesta N:o 936 s. 4896

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaus-
laitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011 N:o 966
s. 4946

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010
työttömyysvakuutusmaksuista N:o 967 s. 4950

— Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suo-
ritteiden maksuista N:o 986 s. 4993

— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2010 N:o 1043 s. 5128

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskus-
ten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suo-
ritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 5150

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintävi-
raston eräistä maksuista N:o 1058 s. 5157

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1062 s. 5170

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötie-
tojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittä-
vistä maksuista N:o 1063 s. 5171

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja
viestintäministeriön maksullisista suoritteista N:o
1074 s. 5201

— Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden
maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 N:o 1081
s. 5252

— Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa pe-
rittävistä maksuista N:o 1082 s. 5265

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun
perusmaksusta N:o 1084 s. 5269

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekis-
terihallituksen maksullisista suoritteista N:o 1085
s. 5270

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-
naviraston maksullisista suoritteista N:o 1086 s. 5279

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksulli-
sista suoritteista N:o 1090 s. 5292

— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen
maksullisista suoritteista N:o 1091 s. 5293

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1092 s. 5294

— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1093 s. 5299
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— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2010 N:o 1097 s. 5372

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-
veysministeriön maksullisista suoritteista N:o 1100
s. 5382

— Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökes-
kuksen maksullisista suoritteista N:o 1141 s. 5481

— Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1142 s. 5492

— Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o
1143 s. 5494

— Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston mak-
suista N:o 1145 s. 5497

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 1146 s. 5517

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 1154 s. 5564

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 1155 s. 5566

— Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1158 s. 5572

— Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista
perittävistä maksuista N:o 1159 s. 5574

— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-
ritteiden maksullisuudesta N:o 1160 s. 5575

— Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokun-
nan suoritteiden maksullisuudesta N:o 1161 s. 5576

— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden
maksullisuudesta N:o 1162 s. 5577

— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-
mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikennevi-
raston maksullisista suoritteista N:o 1181 s. 5641

— Opetusministeriön asetus opetusministeriön suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1182 s. 5645

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja met-
sätalousministeriön maksullisista suoritteista N:o
1196 s. 5742

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintä-
vahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1212 s. 5776

— Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toi-
minnasta perittävistä maksuista N:o 1230 s. 5807

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelin-
keinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1269 s. 5927

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010
liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1352 s. 6107

— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1354 s. 6109

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviras-
ton maksullisista suoritteista N:o 1375 s. 6173

— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-
ön maksullisista suoritteista N:o 1378 s. 6178

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edis-
tämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o 1631
s. 6896

— Valtiovarainministeriön asetus julkisen notaarin suo-
ritteiden maksuista N:o 1685 s. 7117

— Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuu-
desta ja maksujen suuruudesta N:o 1693 s. 7165

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen
turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
1696 s. 7180

— Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suorit-
teista perittävistä maksuista N:o 1848 s. 7615

2010
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen suorittei-

den maksullisuudesta N:o 1 s. 1
— Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä
valtiontakauksista perittävistä maksuista N:o 7
s. 265

— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-
sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009 N:o 14
s. 284

— Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturva-
maksujen jakautumasta N:o 54 s. 413

— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-
ta N:o 55 s. 415

— Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden
toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkei-
siin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton
majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
N:o 65 s. 439

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suo-
ritteista N:o 66 s. 441

— Opetusministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti
maksullisista koulutusohjelmista N:o 125 s. 643

— Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamises-
ta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain
kumoamisesta N:o 149 s. 726

— Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston
kanslian suoritteiden maksullisuudesta N:o 259
s. 1009

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suo-
ritteista N:o 289 s. 1105

— Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen
maksullisista suoritteista N:o 556 s. 1930

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2010
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 585 s. 2028

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 627 s. 2128

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 628 s. 2130

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 630 s. 2153

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-
turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
638 s. 2178

— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-
ön maksullisista suoritteista N:o 739 s. 2507

— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 865
s. 2828

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastut-
kintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta N:o
908 s. 2926

— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen
maksuprosenteista vuonna 2011 N:o 969 s. 3075

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen
kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuk-
sesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina
2011 ja 2012 N:o 997 s. 3141

— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1027 s. 3220
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoi-
mitusmaksusta N:o 1084 s. 3406

— Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston
suoritteiden maksullisuudesta N:o 1085 s. 3417

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista pe-
rittävistä maksuista N:o 1098 s. 3455

— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2011 N:o 1146 s. 3784

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edis-
tämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o 1149
s. 3788

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikennevi-
raston maksullisista suoritteista N:o 1158 s. 3801

— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-
lisista suoritteista N:o 1176 s. 3850

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien mak-
sullisista suoritteista N:o 1179 s. 3858

— Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 1180
s. 3860

— Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1181 s. 3861

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen
turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
1185 s. 3871

— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1194 s. 4063

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammais-
ten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta N:o 1209
s. 4099

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviras-
ton suoritteiden maksullisuudesta N:o 1210 s. 4101

— Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suorit-
teiden maksuista N:o 1211 s. 4103

— Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikes-
kuksen suoritteiden maksuista N:o 1212 s. 4113

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1214 s. 4127

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 1217 s. 4137

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmak-
suista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suo-
ritteista perittävistä muista maksuista N:o 1222
s. 4144

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hin-
talautakunnan maksullisista suoritteista N:o 1233
s. 4177

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushalli-
tuksen suoritteiden maksullisuudesta N:o 1288
s. 4330

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
N:o 1293 s. 4343

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitok-
sen suoritteiden maksuista N:o 1294 s. 4345

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen
laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1299 s. 4363

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston maksullisista suoritteista N:o 1302
s. 4372

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen
väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista N:o
1307 s. 4415

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011
liikenneturvallisuusmaksusta N:o 1374 s. 4580

— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-
den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1376 s. 4582

— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2011 N:o 1394 s. 4635

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkki-
naviraston maksullisista suoritteista N:o 1398 s. 4664

— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön
maksullisista suoritteista N:o 1418 s. 4709

Maksulaitos
2010
— Maksulaitoslaki N:o 297 s. 1150
— Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suo-

messa N:o 298 s. 1166
Maksupalvelu
2010
— Maksupalvelulaki N:o 290 s. 1121
— Maksulaitoslaki N:o 297 s. 1150
Maksuperuste
2007
— Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten

hoidon maksullisuudesta N:o 678 s. 3244
Maksuväline
2010
— Maksupalvelulaki N:o 290 s. 1121
— Maksulaitoslaki N:o 297 s. 1150
Malesia
2006
— Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa teh-

dyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 306 s. 959

Mallioikeus
2010
— Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä kos-

kevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja
sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1057 s. 3361

Malta
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
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tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Malyj Vysotskij
2006
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän

välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren
huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noot-
tienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta N:o 1083 s. 3000

Mansaaret
2008
— Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta

tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 289 s. 741

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Mansaaren
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 473 s. 1369

Marja
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuk-
sesta N:o 905 s. 2564

Marokko
2006
— Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin

haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
N:o 863 s. 2473

— Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 891 s. 2528

2007
— Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningas-

kunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta
eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta annetun asetuksen kumoamisesta N:o 963
s. 4167

2008
— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä

Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-
lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 192
s. 497

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan
välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 319 s. 827

Marshallinsaaret

2010

— Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevis-
ta tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1220 s. 4142

Maskun kunta

2008

— Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun
kunnan liittämisestä Maskun kuntaan N:o 328 s. 838

2010
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin välillä
N:o 85 s. 522

Matkailun edistämiskeskus

2006

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun
edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o
1077 s. 2990

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edis-

tämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o 1631
s. 6896

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edis-

tämiskeskuksen maksullisista suoritteista N:o 1149
s. 3788

Matkakuluvähennys

2006

— Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa N:o
947 s. 2631

2007
— Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen mää-

rästä vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa N:o
969 s. 4174

2008
— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-

rästä vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa N:o
705 s. 2204

2009
— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-

rästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa N:o
883 s. 4788

2010
— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-

rästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa N:o
980 s. 3108

Matkakustannuksen korvaaminen

2006

— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista vuonna 2007 N:o 1192 s. 3367

2007
— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-

nusten korvauksista vuonna 2008 N:o 1262 s. 4905
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— Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen mat-
kakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lu-
kumääristä N:o 1462 s. 5638

2008
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2009 N:o 833 s. 2563
2009
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2010 N:o 1087 s. 5283
2010
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2011 N:o 1313 s. 4426
Matkalipuntarkastaja
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippu-

jen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta jär-
jestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta N:o
867 s. 2478

Matkustaja-alus
2007
— Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötu-

losta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta
maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta N:o
1278 s. 5027

2008
— Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta

saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyk-
sen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain ku-
moamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 124
s. 326

2009
— Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista N:o

1038 s. 5117
Matkustusoikeus
2006
— Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoitta-

misesta eräissä tapauksissa N:o 706 s. 2179
— Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoitta-

misesta eräissä tapauksissa N:o 1244 s. 3634
Mauritius
2008
— Laki Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 323 s. 833

— Tasavallan presidentin asetus Mauritiuksen kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 664
s. 2114

Mehiläinen
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätösten sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetusten kumoamisesta N:o 704 s. 3324

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
Mehiläistalous
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 163 s. 517

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuot-
teista N:o 896 s. 2541

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 me-
hiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksa-
tuksesta N:o 934 s. 2607

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 179 s. 641

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 111 s. 304

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 166 s. 493

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
N:o 109 s. 572

Mehu
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäys-

mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista N:o
1054 s. 3347

Meijeri
2010
— Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markki-

natukitoimenpiteestä N:o 138 s. 686
Meikon luonnonsuojelualue
2006
— Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualu-

eesta N:o 1382 s. 4185
Mellilän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Melli-

län kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin N:o
327 s. 837

Meluntorjunta
2006
— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta

melusta aiheutuvilta vaaroilta N:o 85 s. 303
Meren pilaantumisen ehkäiseminen
2006
— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 167 s. 529

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 312 s. 970

2008
— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkir-
jaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisä-
tyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 73
s. 225
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— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 121 s. 323

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 227 s. 552

2009
— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutos-
ten voimaansaattamisesta N:o 1149 s. 5524

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1669 s. 7055

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1670 s. 7057

— Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestel-
mien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1671 s. 7058

— Merenkulun ympäristönsuojelulaki N:o 1672 s. 7059
2010
— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 560 s. 1937

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 561 s. 1938

Merenkulkulaitos
2006
— Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta N:o

504 s. 1501
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulku-

laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1175 s. 4617
2009
— Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muut-

tamisesta osakeyhtiöksi N:o 875 s. 4775
Merentutkimuslaitos
2008
— Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoa-

misesta N:o 956 s. 2965
Merilaki
2007
— Valtioneuvoston asetus merilain 6 luvun 9 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 115 s. 355

— Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta an-
netun lain voimaantulosta N:o 1485 s. 5725

2009
— Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta an-

netun lain voimaantulosta N:o 71 s. 266
— Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n

soveltamisesta N:o 72 s. 267
Merimaskun kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja

Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
N:o 144 s. 373

Merimies
2006
— Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden kou-

lutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 375 s. 1103

2007
— Merimiespalvelulaki N:o 447 s. 1412
2009
— Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta,

pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden
1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja niiden soveltamisesta N:o 413 s. 3488

— Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen meren-
kulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpi-
toa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 414 s. 3489

— Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden kou-
lutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 475 s. 3662

— Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
N:o 1277 s. 5941

Merimiesasiain neuvottelukunta
2007
— Työministeriön asetus merimiesasiain neuvottelu-

kunnasta N:o 858 s. 3864
Merimieseläke
2006
— Merimieseläkelaki N:o 1290 s. 3833
— Laki merimieseläkelain voimaanpanosta N:o 1291

s. 3890
— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytän-

töönpanosta N:o 1408 s. 4297
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joi-

den mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän elä-
kelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159
§:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista N:o 1423
s. 4323

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläke-

kassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteis-
ta ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista
vastuunjakoa varten N:o 1213 s. 4695

2008
— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 5 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 126
s. 328

2009
— Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 4 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 675
s. 4212
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Merimieseläkekassa
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläke-
kassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteis-
ta ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista
vastuunjakoa varten N:o 1213 s. 4695

Merimieslääkäri
2009
— Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

N:o 47 s. 184
Merimiespalvelutoimisto
2007
— Työministeriön asetus merimiespalvelutoimistosta

N:o 720 s. 3469
Merioikeus
2006
— Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen eri-

oikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 598 s. 1792

Meripelastus
2006
— Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleis-

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1362 s. 4122

2007
— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansain-

välisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 1483 s. 5723

— Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja
meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukais-
tuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoami-
sesta N:o 1484 s. 5724

— Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa
noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen
suoritettua pelastuksen N:o 1486 s. 5726

2009
— Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan

vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muu-
tosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1657 s. 6995

— Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspal-
velua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja
yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1658 s. 6996

— Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman
käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1659 s. 6997

Merirosvous
2010
— Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallinta-

operaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä me-
rirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä kos-
kevan rikosasian käsittelystä N:o 1034 s. 3265

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaalli-
sen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalan-
tan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryös-

töstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1065 s. 3381

Merityöaika
2009
— Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttami-

sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1001 s. 5052
Merityötulo
2007
— Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötu-

losta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta
maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta N:o
1278 s. 5027

2008
— Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta

saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyk-
sen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain ku-
moamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 124
s. 326

Metsä
2006
— Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä

vuotuisesta tuotosta N:o 983 s. 2707
2007
— Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä

vuotuisesta tuotosta N:o 1043 s. 4302
2008
— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta N:o 730 s. 2256
2009
— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta N:o 861 s. 4729
2010
— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta N:o 1029 s. 3226
— Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta

ja käytöstä N:o 1234 s. 4181
Metsäalan palkkatilastolautakunta
2008
— Valtioneuvoston asetus metsäalan palkkatilastolau-

takunnasta annetun asetuksen kumoamisesta N:o
691 s. 2177

Metsähallitus
2007
— Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräi-

den julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuis-
ta N:o 1340 s. 5185

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Met-

sähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden
maksuista N:o 721 s. 2239

— Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräi-
den julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuis-
ta N:o 1048 s. 3320

Metsäinstituutti
2007
— Laki Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituu-

tin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudelli-
sesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 99 s. 274

— Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja
Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen
henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista
ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
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en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 241 s. 814

Metsäkeskus
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskus-

ten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suo-
ritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 5150

Metsänhakkuu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella
valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta
koneen mittalaitteella N:o 284 s. 892

Metsänhoitomaksu
2006
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2005 N:o 15
s. 61

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 543 s. 1616

2007
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006 N:o 16
s. 50

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 657 s. 3193

2008
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007 N:o 61
s. 170

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 413 s. 1140

2009
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008 N:o 90
s. 302

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2009
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 545 s. 3814

2010
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009 N:o 14
s. 284

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2010
metsänhoitomaksun perusteesta N:o 585 s. 2028

Metsänparannus
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyt-

tö- ja taimikon perustamisilmoituksesta N:o 1308
s. 4419

Metsänsuojelu
2008
— Laki vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta

koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta N:o 409 s. 1128

2010
— Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta

ja käytöstä N:o 1234 s. 4181
Metsäntutkimuslaitos
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutki-

muslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 722
s. 2243

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskus-

ten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suo-
ritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 5150

Metsätalouden ympäristötuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 752 s. 2272

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 727 s. 3480

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 551 s. 1738

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 649 s. 4134

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-

den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 726 s. 2481

Metsätalous
2007
— Kestävän metsätalouden rahoituslaki N:o 544 s. 1707
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsä-
talouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän
suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseksi tehtävien töiden rahoituksesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 85 s. 247

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun
haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen
enimmäismäärästä N:o 186 s. 488

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyt-

tö- ja taimikon perustamisilmoituksesta N:o 1308
s. 4419

Metsävero
2006
— Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoa-

misesta N:o 1451 s. 4444
Mies
2008
— Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä

tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen
euromäärien tarkistamisesta N:o 325 s. 835

Mietoisten kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynä-

mäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen
kunnan perustamisesta N:o 437 s. 1305

Mikkelin kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittä-

misestä Mikkelin kaupunkiin N:o 513 s. 1541
Ministerivastuu
2007
— Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja

ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1
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§:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
835 s. 3819

Mitali
2006
— Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalis-

ta annetun asetuksen muuttamisesta N:o 311 s. 969
2010
— Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalis-

ta annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta N:o 35
s. 333

Mittaus
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta mittausohjeiden
vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta N:o 769
s. 2412

Moldova
2008
— Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 459 s. 1298

— Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 2115

Monaco
2010
— Laki Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 859 s. 2819

— Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1042 s. 3303

Mongolia
2008
— Laki Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 324 s. 834

— Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa si-
joitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 600
s. 1890

Montenegro
2006
— Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron

kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 56 s. 221

2009
— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 109 s. 361

— Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1012 s. 5069

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja

niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 261 s. 1021

— Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 342
s. 1321

Moottoriajoneuvoliikenne
2007
— Tasavallan presidentin asetus moottoriliikenteen an-

siomitalista N:o 284 s. 921
Moottoribensiini
2010
— Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöl-

jyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden
laatuvaatimuksista N:o 1206 s. 4088

Mouhijärven kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin,

Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
N:o 313 s. 820

Munavalmiste
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 81 s. 281

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 175 s. 540

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 262 s. 802

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 319 s. 981

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 383 s. 1123

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 732 s. 2229

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 733 s. 2230

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunis-
ta ja munatuotteista N:o 895 s. 2535

Mita—Muna

131



— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 955 s. 2644

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1008 s. 2778

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 245 s. 819

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 263 s. 869

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 515 s. 1631

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 754 s. 3601

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 814 s. 3734

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 822 s. 3774

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 887 s. 3907

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 967 s. 4171

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1037 s. 4291

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1092 s. 4413

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismää-
ristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 560 s. 1792

Muovi

2006

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-
keen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tar-
vikkeista N:o 762 s. 2293

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-

keen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tar-
vikkeista N:o 1065 s. 4366

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen

kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvik-
keista N:o 107 s. 359

Museo
2009
— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-

ritteiden maksullisuudesta N:o 1160 s. 5575
Museovirasto
2007
— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden

maksullisuudesta N:o 1380 s. 5254
2008
— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden

maksullisuudesta N:o 965 s. 2977
2009
— Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden

maksullisuudesta N:o 1162 s. 5577
2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviras-

ton suoritteiden maksullisuudesta N:o 1210 s. 4101
Muurlan kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Muutto
2007
— Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuut-

toilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien
jakamisesta maistraattien kesken N:o 1471 s. 5679

Muuttoilmoitus
2006
— Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuut-

toilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien
jakamisesta maistraattien kesken N:o 1134 s. 3101

2007
— Sisäasiainministeriön asetus muuttoilmoituksen joh-

dosta tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestel-
mään N:o 522 s. 1662

2010
— Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maasta-

muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien teh-
tävien jakamisesta maistraattien kesken N:o 61 s. 423

— Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maasta-
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisteri-
merkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamises-
ta maistraattien kesken N:o 1297 s. 4357

Myanmar
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toi-
menpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o
798/2004 kumoamisesta N:o 692 s. 2135

2008
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien
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rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittami-
sesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2006 kumoami-
sesta N:o 219 s. 538

Mynämäen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynä-

mäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen
kunnan perustamisesta N:o 437 s. 1305

Mäntän kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Mäntän kaupungin liittämi-

sestä Vilppulan kuntaan N:o 315 s. 822

N
Naantalin kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja

Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
N:o 144 s. 373

2010
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin välillä
N:o 85 s. 522

Nainen
2006
— Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaa-

ehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahas-
ta N:o 1168 s. 3223

2008
— Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä

tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen
euromäärien tarkistamisesta N:o 325 s. 835

Naisjärjestö
2007
— Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta N:o 663

s. 3219
Naudanliha
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan

merkitsemisestä N:o 434 s. 1254
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan

kaupan pitämisestä N:o 435 s. 1256
Nauta
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-
tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa N:o 440
s. 1308

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1153 s. 3174

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä N:o 1391 s. 4218

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta N:o 637 s. 3133

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1235 s. 4794

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusri-
pulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja

metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännös-
ten kumoamisesta N:o 482 s. 1388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta N:o
837 s. 2600

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen tarttu-
van leukoosin vastustamisesta N:o 25 s. 76

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 97 s. 320

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta salmonelloosin
vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksen muuttamisesta N:o 287 s. 3184

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-
taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 745 s. 4476

2010
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen

omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja
siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista
lypsylehmä- ja nautapalkkioista N:o 272 s. 1059

Nauvon kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Nepal
2009
— Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-

jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1013 s. 5070

Neuvosto
2008
— Valtioneuvoston asetus työ-, koulutus- ja elinkei-

noasiain neuvostosta N:o 433 s. 1252
— Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeu-

vostosta N:o 1043 s. 3312
2009
— Valtioneuvoston asetus elinikäisen oppimisen neu-

vostosta N:o 340 s. 3325
2010
— Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuk-

sen soveltamisesta N:o 1077 s. 3397
Neuvostoliitto
2006
— Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hal-

lituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä
Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien
velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 770 s. 2313

Neuvottelukunta
2006
— Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohal-

linnon neuvottelukunnasta N:o 145 s. 462
— Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvotte-

lukunnasta N:o 278 s. 881
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— Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen
neuvottelukunnasta N:o 329 s. 1009

2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin

työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukun-
nasta N:o 156 s. 551

— Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunnasta N:o 269 s. 887

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
N:o 645 s. 3155

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta N:o
683 s. 3273

— Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvot-
telukunnasta N:o 689 s. 3287

— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 734 s. 3493

— Työministeriön asetus merimiesasiain neuvottelu-
kunnasta N:o 858 s. 3864

— Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunnasta N:o 960 s. 4161

— Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terve-
yspalvelujen neuvottelukunnasta N:o 1181 s. 4638

2008
— Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvotte-

lukunnasta N:o 352 s. 930
— Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun

neuvottelukunnasta N:o 591 s. 1865
— Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain

neuvottelukunnasta N:o 964 s. 2975
2009
— Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoin-

nin neuvottelukunnasta N:o 330 s. 3307
— Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnas-

ta N:o 565 s. 3923
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja

terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta N:o 667
s. 4200

— Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteelli-
sestä neuvottelukunnasta N:o 1018 s. 5077

2010
— Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten

hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 1174 s. 3845
Newcastlen tauti
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta viestikyyhkysten
rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan annetun
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätöksen muuttamisesta N:o 371
s. 1480

Nigeria
2006
— Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edis-

tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 655 s. 2021

2007
— Tasavallan presidentin asetus Nigerian kanssa teh-

dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
362 s. 1182

Nikkeli
2007
— Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista,

kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisis-

tä aromaattisista hiilivedyistä N:o 164 s. 573
Nilviäinen
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalo-

jen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien
tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuk-
sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 312
s. 990

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äy-

riäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastus-
tamisesta N:o 470 s. 1341

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyri-

äisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden
eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla N:o 343 s. 1322

Nimi
2007
— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-

raateista etunimen ja sukunimen muuttamista koske-
vien hakemusten käsittelyssä N:o 189 s. 672

2010
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista

maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista
koskevien hakemusten käsittelyssä N:o 100 s. 559

Nimisuoja
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalous-

tuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta N:o 907
s. 3984

Nivalan kaupunki
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä N:o
564 s. 1684

Noormarkun kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Noormarkun kunnan liittä-

misestä Porin kaupunkiin N:o 293 s. 3197
Nordenskiöld A. E.
2007
— Valtiovarainministeriön asetus A. E. Nordenskiöld ja

Koillisväylä -juhlarahasta N:o 51 s. 175
Norja
2006
— Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palve-

lujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 445 s. 1323

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan
välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämi-
sestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 601 s. 1795

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja

Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä kos-
kevan sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 261
s. 867
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— Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen
ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 679 s. 3247

— Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuon-
na 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten
soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasa-
vallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 1050 s. 4335

— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Ve-
näjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sih-
teeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alu-
een yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 1489 s. 5730

2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan
yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o
957 s. 4929

2010
— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728

Norsunluurannikko
2010
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 1032/2010 Norsunluurannikolle annetta-
van sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoitta-
misesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
174/2005 muuttamisesta N:o 1001 s. 3148

Nosturi
2010
— Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja

haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätök-
sen kumoamisesta N:o 1102 s. 3472

Nuori rikoksentekijä
2010
— Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämi-

sestä N:o 633 s. 2167
Nuori työntekijä
2006
— Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityi-

sen haitallisista ja vaarallisista töistä N:o 475 s. 1419
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työnte-

kijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta N:o
302 s. 952

Nuori viljelijä
2008
— Valtioneuvoston asetus maatalouden investointitues-

ta ja nuoren viljelijän aloitustuesta N:o 299 s. 773

Nuoriso
2006
— Nuorisolaki N:o 72 s. 265
2007
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja

hyvinvoinnin neuvottelukunnasta N:o 734 s. 3493
Nuorisotyö
2006
— Nuorisolaki N:o 72 s. 265
— Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

N:o 103 s. 355
Nurmon kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nur-

mon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja
uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta N:o 1073
s. 4376

Näkövammainen
2006
— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1236 s. 3615
2008
— Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1057 s. 3360
2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammais-

ten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta N:o 1209
s. 4099

O
Ohjesääntö
2006
— Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelai-

toksen ohjesäännöstä N:o 1404 s. 4285
Oikeudenkäynti
2006
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leo-

nen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen eri-
tyistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 710 s. 2185

2007
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuo-

mioistuimissa N:o 370 s. 1236
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain

kumoamisesta N:o 371 s. 1245
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-

istuimissa N:o 381 s. 1255
— Ryhmäkannelaki N:o 444 s. 1403
2008
— Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovel-

lettavasta menettelystä N:o 753 s. 2356
2009
— Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnis-

tä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
N:o 136 s. 439

— Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
N:o 362 s. 3373

— Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeuden-
käynnin viivästymisen hyvittämisessä N:o 1109
s. 5420

Oikeusapu
2007
— Oikeusministeriön asetus oikeusapuhakemusten siir-

tämisestä N:o 119 s. 361
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— Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuon-
na 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten
soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasa-
vallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 1050 s. 4335

2008
— Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja

Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 11 s. 52

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tie-
tyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liitty-
vistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 12 s. 53

— Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteis-
ta N:o 290 s. 743

2010
— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-

valtojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun
rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 321

Oikeusaputoimisto
2006
— Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimisto-

jen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen
sijainnista N:o 942 s. 2619

2007
— Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimisto-

jen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen
sijainnista N:o 1049 s. 4332

2008
— Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimisto-

jen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen
sijainnista N:o 540 s. 1679

— Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen
edunvalvonta-alueista N:o 637 s. 2024

2009
— Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oike-

usaputoimistojen toimipaikoista N:o 13 s. 36
— Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oike-

usaputoimistojen toimipaikoista N:o 819 s. 4661
Oikeusasiamies
2007
— Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamie-

hestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 836 s. 3820

Oikeushallinto
2007
— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-

den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1493 s. 5740

2010
— Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjes-

telmästä N:o 372 s. 1482
— Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oi-

keushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rat-
kaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään N:o 1024
s. 3208

— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-
den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1376 s. 4582

Oikeushallintoviranomainen
2008
— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden

oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta N:o 924 s. 2875

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 925 s. 2876

2010
— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden

oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1214 s. 4127

Oikeuslääketieteellinen tutkimus
2008
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsy-

kiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008
maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteis-
ta N:o 58 s. 165

Oikeusministeriö
2006
— Oikeusministeriön työjärjestys N:o 670 s. 2066
— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-

den hallinnonalalla toimivien viranomaisten suorit-
teista perittävistä maksuista N:o 1333 s. 4047

2007
— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-

den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1493 s. 5740

2009
— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjär-

jestyksestä N:o 539 s. 3777
2010
— Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräi-

den hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksul-
lisista suoritteista N:o 1376 s. 4582

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
2007
— Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta N:o

1139 s. 4555
— Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimus-

laitoksesta N:o 1241 s. 4815
Ojitussuunnitelma
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunni-

telman laatimisesta perittävistä maksuista N:o 782
s. 2434

Oleskelukielto
2007
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 290 s. 931
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 291 s. 932
2008
— Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oles-

kelukielloista N:o 445 s. 1277
Oleskelulupa
2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin

työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukun-
nasta N:o 156 s. 551

2010
— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laitto-

masti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotta-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta se-
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kä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 550 s. 1924

Oliiviöljy
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn

kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnas-
ta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 848 s. 2805

Omistusasuntolaina
2006
— Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotuki-

lainaksi hyväksymisestä N:o 729 s. 2220
— Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä

omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen tarkem-
masta arvioinnista N:o 730 s. 2223

Onnettomuus
2008
— Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista ai-

heutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta N:o 541
s. 1682

Opetusalan koulutuskeskus
2009
— Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta

osakeyhtiöksi N:o 249 s. 3025
Opetushallitus
2006
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen suorittei-

den maksullisuudesta N:o 1201 s. 3547
2008
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lää-

ninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
N:o 82 s. 237

— Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta N:o 805
s. 2496

2010
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen suorittei-

den maksullisuudesta N:o 1 s. 1
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushalli-

tuksen suoritteiden maksullisuudesta N:o 1288
s. 4330

Opetus- ja kulttuuriministeriö
2010
— Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeri-

östä N:o 310 s. 1201
— Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys N:o 329

s. 1276
Opetusministeriö
2006
— Opetusministeriön asetus opetusministeriön suorit-

teiden maksullisuudesta N:o 1198 s. 3537
2009
— Opetusministeriön asetus opetusministeriön suorit-

teiden maksullisuudesta N:o 1182 s. 5645
Opetustoimi
2006
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2007 N:o 835
s. 2389

2007
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 860
s. 3868

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 909
s. 3988

2008
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2009 N:o 605
s. 1899

— Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen
perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun
opetusministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 858
s. 2648

2009
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä va-
paan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista
vuonna 2010 N:o 724 s. 4369

— Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta N:o
1705 s. 7265

— Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta N:o 1766 s. 7371

Opetusyhteistyö
2006
— Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron

kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 56 s. 221

Opintoraha
2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maatalousyrit-

täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
211 s. 736

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrit-

täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
96 s. 279

2009
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2009 N:o 112 s. 374
2010
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2010 N:o 44 s. 383
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahasta N:o 247 s. 973
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalous-

yrittäjien opintorahan hakemisesta N:o 268 s. 1055
Opintososiaalinen etu
2007
— Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista

vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa N:o 310 s. 981

— Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa
olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tieto-
puolisen opetuksen aikana N:o 799 s. 3711

— Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkea-
koulun opiskelijan opintososiaalisista eduista N:o
1250 s. 4868

Oppisopimuskoulutus
2007
— Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa

olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tieto-
puolisen opetuksen aikana N:o 799 s. 3711

Oravaisten kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan

ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Vöyrin kunnan perustamisesta N:o 554 s. 1928
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Orgaaninen aine
2006
— Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista

aineista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoa-
misesta N:o 139 s. 454

2007
— Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yh-

disteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liit-
teen voimaansaattamisesta N:o 294 s. 937

Orimattilan kaupunki

2010

— Valtioneuvoston päätös Artjärven kunnan liittämi-
sestä Orimattilan kaupunkiin N:o 593 s. 2051

Oriveden kaupunki

2006

— Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lak-
kauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän
kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin N:o 523 s. 1564

Ortodoksinen kirkko

2006

— Laki ortodoksisesta kirkosta N:o 985 s. 2717

2007
— Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys N:o 174 s. 611

Osake

2007

— Valtiovarainministeriön asetus osakkeen likvidistä
markkinasta N:o 941 s. 4137

Osakehuoneisto

2010

— Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan
mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta N:o 365
s. 1389

Osakeyhtiö

2006

— Osakeyhtiölaki N:o 624 s. 1898
— Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta N:o 625 s. 1964
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa N:o 753 s. 2273

2009
— Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta

osakeyhtiöksi N:o 249 s. 3025
— Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyh-

tiöstä N:o 944 s. 4907
— Asunto-osakeyhtiölaki N:o 1599 s. 6779
— Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta N:o

1600 s. 6850
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1772
s. 7394

2010
— Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta

osakeyhtiöksi N:o 69 s. 469
— Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraus-

toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojen-
nuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyh-

tiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 959 s. 3052

Osamaksukauppa
2010
— Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa an-

nettavista tiedoista N:o 790 s. 2648
Osuuskunta
2006
— Eurooppaosuuskuntalaki N:o 906 s. 2565
Otsonikerros
2009
— Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä

aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisäl-
tävien laitteiden huollosta N:o 452 s. 3564

Oulun kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös Ylikiimingin kunnan liittä-

misestä Oulun kaupunkiin N:o 877 s. 3893
2010
— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-

mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

Oulunsalon kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-

mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

P
Pacius. Fredrik
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Fredrik Pacius -juhla-

rahasta N:o 27 s. 80
Paikkatieto
2009
— Laki paikkatietoinfrastruktuurista N:o 421 s. 3504
— Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista

N:o 725 s. 4371
Pakaste
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus pakastettu-

jen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näyt-
teenotto- ja mittausmenetelmistä N:o 101 s. 348

Pakastin
2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien

sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden
yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 204 s. 831

Pakkaus
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvik-

keen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja
kartongista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen kumoamisesta N:o 389 s. 1131

Pakkokeino
2008
— Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2

§:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
233 s. 576

Palestiinalaisalue
2007
— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon

presidentin kanslian kanssa Suomen avustuksesta
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kansainväliselle erityismekanismille tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 73 s. 231

2009
— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon

kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 9 s. 29

2010
— Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon

kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mi-
canisme Palestino Europien de Gestion et d Aide
Socio-iconomique (PEGASE) -mekanismin ohjelman
Supporting Palestinian Public Administration and
Services kautta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 48 s. 405

— Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon
kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijait-
sevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 316 s. 1229

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
2006
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1232 s. 3607

2007
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1344 s. 5192

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

2008
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

Palkka
2006
— Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulos-

mittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1017 s. 2795

2010
— Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä

määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
N:o 972 s. 3082

Palkkaturva
2006
— Tasavallan presidentin asetus palkkaturva-asioiden

hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 346
s. 1050

2009
— Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta N:o 1276

s. 5939
— Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta

N:o 1277 s. 5941
Palkkio
2008
— Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteis-

ta N:o 290 s. 743
2009
— Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edus-

tajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoa-
misesta N:o 270 s. 3153

Palonilmaisulaite
2009
— Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoit-

tamisesta ja kunnossapidosta N:o 239 s. 2978
— Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä

ominaisuuksista N:o 291 s. 3190
Palosuojelurahasto
2010
— Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston

työjärjestyksestä N:o 947 s. 3023
Paloturvallisuus
2008
— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien palo-

tarkastustoiminnasta valtakunnan turvallisuuden
vuoksi salassa pidettävissä kohteissa N:o 363 s. 952

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden
paloturvallisuudesta N:o 1064 s. 3383

2009
— Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoit-

tamisesta ja kunnossapidosta N:o 239 s. 2978
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
N:o 456 s. 1701

Palvelujen tarjoaminen
2009
— Laki palvelujen tarjoamisesta N:o 1166 s. 5585
Palvelusarvo
2006
— Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusar-

voista N:o 1355 s. 4102
2007
— Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusar-

voista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta N:o
1490 s. 5731

Palveluseteli
2009
— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

N:o 569 s. 3930
— Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indek-

sillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
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kasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
palvelusetelistä N:o 959 s. 4934

Panama
2009
— Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1015 s. 5072

2010
— Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoi-

tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 930
s. 2978

Pankki
2008
— Eduskunnan päätös suomalaisille pankeille myönnet-

tävistä väliaikaisista valtiontakauksista N:o 839
s. 2603

2009
— Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitys-

luottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtion-
takauksista perittävistä maksuista N:o 67 s. 259

— Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitys-
luottopankkien varainhankinnalle annettavista valti-
ontakauksista N:o 1079 s. 5249

— Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
N:o 1171 s. 5601

— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista
talletuspankkeihin N:o 1749 s. 7344

2010
— Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä
valtiontakauksista perittävistä maksuista N:o 7
s. 265

— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista
talletuspankkeihin N:o 413 s. 1533

— Laki talletuspankkien yhteenliittymästä N:o 599
s. 2061

— Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta N:o 688
s. 2385

— Laki Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn
isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 1381
s. 4595

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Inves-
tointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1382 s. 4596

Paraisten kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön

kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Pa-
raisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-
Turunmaan kaupungin perustamisesta N:o 467
s. 1332

Paristo
2008
— Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista N:o 422

s. 1201
Parturi
2009
— Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliik-

keen aukioloajoista N:o 945 s. 4908
Passi
2006
— Passilaki N:o 671 s. 2081

— Valtioneuvoston asetus passeista N:o 705 s. 2177
— Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henki-

löllisyyttä osoittavista asiakirjoista N:o 707 s. 2180
— Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta N:o

708 s. 2181
— Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin

haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
N:o 863 s. 2473

2007
— Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin

tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumi-
velvollisuudesta N:o 777 s. 3672

Patentti
2006
— Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuk-

sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 142 s. 457

— Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta
annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta N:o
143 s. 458

2007
— Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien

myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamis-
kirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1116
s. 4456

— Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta
annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta N:o
1117 s. 4457

Patentti- ja rekisterihallitus
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja

rekisterihallituksen maksullisista suoritteista N:o
1433 s. 4362

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja

rekisterihallituksen maksullisista suoritteista N:o 201
s. 706

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekis-

terihallituksen maksullisista suoritteista N:o 1085
s. 5270

Patoturvallisuus
2009
— Patoturvallisuuslaki N:o 494 s. 3689
2010
— Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta N:o 319

s. 1232
Pegase-mekanismi
2009
— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon

kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 9 s. 29

Peitetoiminta
2008
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankin-

nan järjestämisestä ja valvonnasta N:o 174 s. 432
Pelastusauto
2010
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista N:o 818

s. 2720
Pelastusopisto
2006
— Laki Pelastusopistosta N:o 607 s. 1813
— Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta N:o 658

s. 2024
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— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-
lisista suoritteista N:o 1246 s. 3636

2007
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja

Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henki-
lökortista N:o 687 s. 3278

2008
— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-

lisista suoritteista N:o 1008 s. 3219
2010
— Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksul-

lisista suoritteista N:o 1176 s. 3850
Pelastustoimi
2007
— Laki pelastustoimen laitteista N:o 10 s. 33
— Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden

varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja
säteilyvaarasta tiedottamisesta N:o 520 s. 1658

Pelastusviranomainen
2007
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja

Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henki-
lökortista N:o 687 s. 3278

2008
— Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien

tutkinnasta N:o 662 s. 2109
Pellava
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä
vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen
ennakoiden maksatuksesta N:o 206 s. 652

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
N:o 495 s. 1455

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kui-
tupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden mak-
satuksesta N:o 96 s. 271

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan

ja -hampun jalostustuesta N:o 370 s. 964
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta pellavan kylvö-
siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poik-
keuksesta N:o 296 s. 3200

Pelto
2006
— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 984 s. 2712
2007
— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1044 s. 4306
2008
— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 729 s. 2252
2009
— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 860 s. 4725
2010
— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1028 s. 3222

Peltoalatuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperus-
teisten tukien valvonnasta N:o 407 s. 1256

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuk-
sesta N:o 203 s. 716

Peltokasvi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 pel-
tokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkki-
on maksatuksesta N:o 166 s. 527

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 pel-
tokasvien tuotantopalkkion maksatuksesta N:o 1024
s. 2809

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta
eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1153 s. 3174

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1235 s. 4794

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta N:o 232
s. 898

Peltosalaojitus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan pel-

tosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista
enimmäiskustannuksista N:o 204 s. 646

Perheoikeudelliset suhteet
2010
— Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudel-

lisista suhteista annetun lain kumoamisesta N:o 1081
s. 3403

Perintä
2006
— Valtioneuvoston asetus valtion perimiskuitista anne-

tun asetuksen kumoamisesta N:o 1021 s. 2799
Perintö
2007
— Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman

omaisuuden luovuttamisesta N:o 1257 s. 4895
Perintö- ja lahjavero
2010
— Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhti-

ön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava pe-
rintö- ja lahjaverotusta varten N:o 132 s. 672

Pernajan kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

Perniön kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
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kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Perttelin kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Peru
2006
— Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa tehdyn

velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen
voimaansaattamisesta N:o 372 s. 1100

— Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisö-
metsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Val-
leyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumevilje-
lylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
N:o 446 s. 1324

Peruna
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä
vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen
ennakoiden maksatuksesta N:o 206 s. 652

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 210 s. 663

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685

— Kauppa ja teollisuusministeriön asetus ruokaperu-
nan kaupan pitämisestä N:o 690 s. 2132

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperu-
nan tuottajalle vuodelta 2006 suoritettavan tuen
maksatuksesta N:o 368 s. 1230

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean
rengasmädän torjunnasta N:o 775 s. 3670

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 67 s. 214
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan
kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta N:o 162
s. 416

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 83 s. 292
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan
kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 681 s. 4223

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 41 s. 378
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan
markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen
siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
104 s. 563

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 144 s. 699

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 467 s. 1720

Perunanviljely
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 31 s. 164
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 pe-
runantuotannon kansallisen tuen maksatuksesta N:o
110 s. 376

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 33 s. 116
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

perunantuotannon kansallisesta tuesta N:o 44 s. 176
Perunkirjoitus
2007
— Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maist-

raateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista
koskevissa asioissa N:o 191 s. 674

2010
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista

maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvista-
mista koskevissa asioissa N:o 101 s. 560

Peruskorko
2006
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 434 s. 1291
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 1055 s. 2916
2007
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 656 s. 3192
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 1129 s. 4539
2008
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 383 s. 1004
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 781 s. 2433
2009
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

minen N:o 396 s. 3436
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

misesta N:o 1036 s. 5114
2010
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

minen N:o 486 s. 1771
— Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvista-

minen N:o 1045 s. 3311
Perusopetus
2007
— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-

menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 392 s. 1272

2009
— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-

menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 1777 s. 7403
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— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän
yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämi-
sestä N:o 1778 s. 7405

Peruspalvelutoiminta
2009
— Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta N:o

1704 s. 7244
— Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen val-

tionosuudesta N:o 1732 s. 7314
Perustuslaki
2006
— Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1149 s. 3169

Perusvapaus
2006
— Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaami-

seksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 159 s. 513

2010
— Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja pe-

rusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 341 s. 1320

Pesu- ja puhdistusaine
2006
— Valtioneuvoston asetus pesu- ja puhdistusaineiden

markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
N:o 140 s. 455

— Valtioneuvoston asetus pesuaineasetuksen kumoami-
sesta N:o 141 s. 456

Petoeläin
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 877
s. 2494

Petoeläinvahinko
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 275
s. 697

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten

ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysva-
hinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä
eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista N:o 339
s. 3322

Petrea. Kuntoutusyhtiö
2006
— Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö

Petrean muuttamisesta säätiöksi N:o 898 s. 2549
Peura
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 574 s. 1704

2010
— Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suoje-

lusta N:o 590 s. 2042
Pieksämäen kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja

Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Pieksämäen kunnan perustamisesta N:o 522 s. 1563

Pieksänmaan kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja

Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Pieksämäen kunnan perustamisesta N:o 522 s. 1563

Pientyönantajan ilmoituspalvelujärjestelmä
2006
— Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja

ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun
lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 75 s. 272

— Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmästä N:o 76 s. 273

— Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 98 s. 338

2008
— Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja

ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 293 s. 754

— Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja il-
moituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 1155 s. 3603

2009
— Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja il-

moituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 800 s. 4614

2010
— Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja il-

moituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 264 s. 1035

Pietari-säätiö
2009
— Eduskunnan päätös valtuuden myöntämiseksi Pieta-

ri-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan li-
sälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle
N:o 938 s. 4898

Pietarsaaren kaupunki
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin
välillä N:o 560 s. 1671

Piikkiön kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Piikkiön kunnan liittämises-

tä Kaarinan kaupunkiin N:o 427 s. 1215
Piippolan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan

kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

Pinta-alalisä/-tuki
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuk-
sesta N:o 154 s. 475
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien pinta-
alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta N:o
406 s. 1251

2007
— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan

tai osittain rahoittamien pinta alaperusteisten tukien
valvonnasta N:o 591 s. 1908

Pirkkalan kunta
2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 489 s. 3678

Pohjan kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin,

Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
N:o 1075 s. 4378

Pohjanlahti
2008
— Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksis-

ta Pohjanlahdella ja Simojoessa N:o 190 s. 493
Pohjoinen tuki
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 29 s. 141
2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 32 s. 100
2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 64 s. 184
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 41 s. 147
2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

pohjoisesta tuesta N:o 38 s. 350
Pohjois-Irlanti
2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

Pohjois-Kalotti
2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja

Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä kos-
kevan sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 261
s. 867

Pohjoismaat
2006
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä

pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-

muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1044 s. 2890

2007
— Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapsek-

siottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksi-
tyisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 828 s. 3791

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopi-
muksen muuttamista koskevan sopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 1030 s. 4281

— Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Poh-
joismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1382 s. 5259

— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä N:o 1383
s. 5260

2008
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä

lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta
pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 189 s. 492

— Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten lai-
tosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa
koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 407 s. 1125

— Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä
tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta
koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
719 s. 2235

— Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 762 s. 2399

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1142 s. 3560

2009
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisen ham-

mashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännös-
tä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätök-
sen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoa-
misesta N:o 894 s. 4807

2010
— Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulu-

tukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 107 s. 567

— Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikka-
kumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 2889

— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin
välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
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säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

Pohjoismaiden Investointipankki
2009
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympä-

ristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipan-
kin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmis-
telurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta N:o 795 s. 4605

2010
— Laki Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn

isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 1381
s. 4595

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Inves-
tointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1382 s. 4596

Pohjoismaiden neuvosto
2006
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden minis-

terineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvos-
ton puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta
asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
937 s. 2612

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö
2009
— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympä-

ristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipan-
kin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmis-
telurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta N:o 795 s. 4605

Poikkeusolot
2007
— Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta N:o 408

s. 1307
Poliisi
2006
— Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henki-

löllisyyttä osoittavista asiakirjoista N:o 707 s. 2180
— Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta N:o

841 s. 2405
2007
— Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

N:o 100 s. 275
— Valtioneuvoston asetus poliisilain 53 §:n muuttami-

sesta annetun lain voimaantulosta N:o 666 s. 3224
— Valtioneuvoston asetus henkilötietojen käsittelystä

poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosta N:o 667 s. 3225

— Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten
toimialueista N:o 1031 s. 4282

— Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten ja niiden
palvelutoimistojen sijaintipaikoista N:o 1038 s. 4292

— Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden
maksullisuudesta N:o 1266 s. 4915

2008
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankin-

nan järjestämisestä ja valvonnasta N:o 174 s. 432
— Valtioneuvoston asetus poliisilain 31 d §:n muuttami-

sesta annetun lain voimaantulosta N:o 234 s. 577
— Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henki-

löiden kohtelusta N:o 645 s. 2045
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien

henkilöiden kohtelusta N:o 646 s. 2050

— Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien
tutkinnasta N:o 662 s. 2109

2009
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolai-

toksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä
N:o 406 s. 3471

— Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnasta N:o 687 s. 4231

— Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden
maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 N:o 1081
s. 5252

— Sisäasiainministeriön asetus aluehallintovirastojen
poliisitoimen vastuualueista N:o 1110 s. 5421

— Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä
sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä
annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta N:o 1120
s. 5436

— Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartio-
laitoksen yhteistoiminnasta N:o 1126 s. 5445

— Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 1177 s. 5636

Poliisikoulutus
2007
— Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkea-

koulun opiskelijan opintososiaalisista eduista N:o
1250 s. 4868

Polttoaine
2007
— Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liiken-

teessä N:o 446 s. 1408
2009
— Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen

aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta si-
viilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleisso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 39 s. 134

2010
— Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden

jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista N:o
444 s. 1645

— Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöl-
jyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden
laatuvaatimuksista N:o 1206 s. 4088

Polttoainemaksu
2007
— Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polt-

toainemaksusta N:o 1307 s. 5094
Polttolaitos
2010
— Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50

megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristön-
suojeluvaatimuksista N:o 445 s. 1651

Porin kaupunki
2009
— Valtioneuvoston päätös Noormarkun kunnan liittä-

misestä Porin kaupunkiin N:o 293 s. 3197
Poronhoito
2006
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
542 s. 1612

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakuajasta ja hakemisesta N:o 563 s. 1682

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuo-
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delta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen
maksatuksesta N:o 789 s. 2339

2007
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
271 s. 891

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2007/2008 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
N:o 328 s. 1030

2008
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
209 s. 520

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2008/2009 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 322 s. 832

2009
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
111 s. 372

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2009/2010 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 361 s. 3372

— Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta N:o 1265
s. 5918

2010
— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta

2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
108 s. 568

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille
järjestettävän sijaisavun enimmäismääristä vuonna
2011 N:o 1310 s. 4422

Porotalous
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-

ro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista
ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 3 s. 3

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 482 s. 1438

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
(Saamenkielinen käännös) N:o 1001 s. 2764

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luon-
taiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päätty-
misestä (Saamenkielinen käännös) N:o 1392 s. 4226

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1393 s. 4228

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 847 s. 3841

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
(saamenkielinen käännös) N:o 1041 s. 4297

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan
päättymisestä (Saamenkielinen käännös) N:o 1414
s. 5325

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1508 s. 5787

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 457 s. 1295

— Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselin-
keinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta (Saamenkielinen käännös) N:o 484
s. 1390

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 644 s. 2043

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkami-
sesta N:o 653 s. 2087

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-
ro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukai-
sista ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 699 s. 2187

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
N:o 756 s. 2361

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1076 s. 3403

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 101 s. 330

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 186 s. 2784

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 295 s. 3199

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 547 s. 3816

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 729 s. 4388

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuot-
toperusteista (Saamenkielinen käännös) N:o 977
s. 4962

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1376 s. 6176

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-

vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 242 s. 932

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 320 s. 1235

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireis-
tä ja suurimmista sallituista poromääristä N:o 450
s. 1675

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä po-
ro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukai-
sista ulkopuolisista enimmäistuloista N:o 619 s. 2107

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuot-
toperusteista N:o 994 s. 3132

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1038 s. 3296

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1237 s. 4196

Portugali
2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
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Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Porvoon valtiopäivät -juhlaraha
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Porvoon valtiopäivät

-juhlarahasta N:o 134 s. 431
Postiliitto
2006
— Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1364 s. 4129

Postipalvelu
2007
— Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-

lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista N:o
349 s. 1117

Potilasasiakirja
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakir-

joista N:o 298 s. 3202
Potilasturvallisuus
2007
— Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta tervey-

denhuollon työtaistelun aikana N:o 1027 s. 4271
Potilasvahinko
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinko-

lain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä,
ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koske-
vien osuuksien maksusta ja tilittämisestä N:o 1372
s. 4144

Presidentin vaali
2006
— Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin

vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta N:o 21 s. 79
— Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaa-

lin toisen vaalin tuloksesta N:o 91 s. 328
Psykiatrian palvelut
2006
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-

seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-
ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
90 s. 325

2007
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-

seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-

ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
205 s. 719

2010
— Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian kor-

vaustasosta N:o 1258 s. 4265
Pulkkilan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan

kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

Puna-apila
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kyl-
vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 178 s. 472

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kyl-
vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 261 s. 3132

Punakampela
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun

alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttä-
misestä N:o 800 s. 3713

Puola
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2007
— Laki Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon

vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1199 s. 4663

2008
— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turval-

lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 228 s. 553

2009
— Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-

taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
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estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 913
s. 4860

2010
— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tulove-

roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 106
s. 565

Puolustushallinnon palvelukeskus
2007
— Valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelu-

keskuksesta N:o 402 s. 1297
Puolustushallinnon rakennuslaitos
2007
— Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon ra-

kennuslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 1300
s. 5069

2010
— Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon ra-

kennuslaitoksen maksullisista suoritteista N:o 1180
s. 3860

Puolustusmateriaaliyhteistyö
2008
— Laki Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puo-

lustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallin-
noimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistora-
dioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 458 s. 1297

— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-
ta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjär-
jestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolus-
tusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
494 s. 1415

— Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöor-
ganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-
ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 631 s. 1997

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja puolustus-
materiaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) vä-
lisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turval-
lisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 789
s. 2442

Puolustusministeriö
2007
— Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1299 s. 5067
2010
— Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1181 s. 3861
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta
2008
— Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta

annetun lain kumoamisesta N:o 226 s. 551
Puolustustarvike
2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumises-

ta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyö-

järjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puo-
lustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR)
tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
188 s. 491

2009
— Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä

vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 566 s. 3925

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan
Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushan-
kinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 701 s. 4301

— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan
yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o
957 s. 4929

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

Puolustusvoimat

2007

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-
tun lain 8 d §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 64
s. 212

— Laki puolustusvoimista N:o 551 s. 1739
— Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luon-

taissuorituksista annetun lain kumoamisesta N:o 552
s. 1753

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-
tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 1109
s. 4444

— Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvis-
ta, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suo-
rittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammat-
tisotilaan perustaidoista ja kunnosta N:o 1253
s. 4881

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien mak-
sullisista suoritteista N:o 1301 s. 5070

— Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista N:o 1319
s. 5129

— Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista N:o 1444
s. 5590
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— Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusar-
voista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta N:o
1490 s. 5731

2008
— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien palo-

tarkastustoiminnasta valtakunnan turvallisuuden
vuoksi salassa pidettävissä kohteissa N:o 363 s. 952

— Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja si-
toumuskorvauksista N:o 1126 s. 3527

2010
— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-

tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 617
s. 2103

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien mak-
sullisista suoritteista N:o 1179 s. 3858

Puutarhatalous
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien haku-
ajoista ja hakemisesta N:o 40 s. 183

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallin-
nosta N:o 184 s. 575

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien haku-
ajoista ja hakemisesta N:o 35 s. 121

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hake-
musten toimittamisesta sekä kotieläinten laskenta-
päivistä ja -ajankohdista N:o 84 s. 243

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallin-
nosta N:o 330 s. 840

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-

tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2009 N:o 76 s. 277

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna
2009 N:o 248 s. 3014

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-

tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toi-
mittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja
-ajankohdista vuonna 2010 N:o 75 s. 480

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna
2010 N:o 263 s. 1025

— Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden
väliaikaisesta kansallisesta tuesta N:o 574 s. 1955

Puutarhatuote
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
N:o 122 s. 408

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005
puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja

muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahin-
kojen korvausten maksatuksesta N:o 567 s. 1688

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
N:o 204 s. 717

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 230 s. 782

Puutavaranmittaus
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella
valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta
koneen mittalaitteella N:o 284 s. 892

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta laserskannauk-
seen perustuvasta puutavaran kehyskuvamittaukses-
ta N:o 788 s. 2338

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta puutavarapölk-
kyjen kappaleittaisten mittausmenetelmien vahvista-
misesta annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen liitteen muuttamisesta N:o 950 s. 4150

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa an
käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään
pidossa N:o 768 s. 2411

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kuormain-
vaa[00b4]an käytöstä puutavaran mittauksessa ja
erien erillään pidosta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 169 s. 752

Pyhtään kunta
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-

taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoi-
tusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen kumoamisesta N:o 397 s. 1049

2009
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

Pyhäselän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän

kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin N:o 428
s. 1216

Pylkönmäen kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittä-

misestä Saarijärven kaupunkiin N:o 1331 s. 5163
Pysäköintivirhemaksu
2006
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 505 s. 1504
2007
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 688 s. 3285
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2008
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 415 s. 1182

2009
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 404 s. 3467
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 449 s. 3558

2010
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 55 s. 415
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 583 s. 1969

Päihdehuolto

2006

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tahdosta riippu-
mattomaan päihdehoitoon käytettävistä lomakkeista
N:o 993 s. 2753

2007
— Valtioneuvoston asetus päihdepalvelujen kehittämi-

seen vuosina 2007-2009 maksettavan valtionavustuk-
sen myöntämisperusteista N:o 719 s. 3467

Päivähoito

2006

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suusjärjestelyistä N:o 553 s. 1636

Päiväraha

2006

— Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaa-
ehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahas-
ta N:o 1168 s. 3223

— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1232 s. 3607

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

2007
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1344 s. 5192

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-

vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

2008
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

Pälkäneen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Päl-

käneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen
kunnan perustamisesta N:o 477 s. 1425

Pätevyysvaatimukset
2006
— Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhal-

lintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelus-
suhteen ehdoista N:o 254 s. 764

2007
— Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-

tevyydestä N:o 273 s. 896
— Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta N:o 1093

s. 4415
2009
— Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä N:o 695

s. 4285
— Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammatti-

pätevyydestä N:o 825 s. 4675
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
N:o 1369 s. 6151

— Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluk-
senmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
N:o 1796 s. 7469

— Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja lai-
vaväen pätevyydestä N:o 1797 s. 7471

Pääkaupunkiseutu
2009

— Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja
joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta N:o
829 s. 4685

Pääliikenneväylä

2008

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä päälii-
kenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 68 s. 217
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— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä päälii-
kenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(AGR) liitteen I muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 790 s. 2443

Pääomasijoitustoiminta
2009
— Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

N:o 1171 s. 5601
— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista

talletuspankkeihin N:o 1749 s. 7344
2010
— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista

talletuspankkeihin N:o 413 s. 1533
Päästökauppa
2006
— Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuone-

kaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien
hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 87 s. 309

2007
— Valtioneuvoston asetus päästökaupasta N:o 194

s. 683
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidi-

päästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja to-
dentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakau-
della 2008-2012 N:o 888 s. 3908

2010
— Laki lentoliikenteen päästökaupasta N:o 34 s. 325
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta ja-

ettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemises-
ta ja myöntämisestä N:o 64 s. 434

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien
kaupan järjestelmään ensi kertaa vuonna 2013 tule-
vien laitosten päästötietojen toimittamisesta ja to-
dentamisesta N:o 84 s. 520

Pörssi
2006
— Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottami-

sesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista N:o 840
s. 2402

2007
— Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottami-

sesta pörssilistalle N:o 940 s. 4134
Pöytyän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan
perustamisesta N:o 359 s. 948

R
Raaseporin kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin,

Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
N:o 1075 s. 4378

Radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitos
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja te-

lepäätelaitteiden arviointilaitoksesta N:o 131 s. 340
Radiolaite
2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

Radiotoiminta
2007
— Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan

sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen
taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta N:o 680
s. 3248

2009
— Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista N:o

462 s. 3637
— Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja

taajuussuunnitelmasta N:o 1169 s. 5593
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaa-

juuksien käyttösuunnitelmasta N:o 1799 s. 7489
Raha
2006
— Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juh-

larahasta N:o 92 s. 329
— Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demi-

litarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta N:o 93 s. 331
— Valtiovarainministeriön asetus eduskuntauudistuk-

sen juhlarahasta N:o 320 s. 982
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheen-

johtajuuden juhlarahoista N:o 584 s. 1745
2007
— Valtiovarainministeriön asetus A. E. Nordenskiöld ja

Koillisväylä -juhlarahasta N:o 51 s. 175
— Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja

suomen kieli -juhlarahasta N:o 327 s. 1028
— Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan kä-

teisrahan valvonnasta N:o 653 s. 3187
— Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden 90-vuo-

tisjuhlarahoista N:o 851 s. 3845
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen lippu -juhla-

rahasta N:o 60 s. 168
— Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tiede ja

tutkimus -juhlarahasta N:o 301 s. 799
— Valtiovarainministeriön asetus Mika Waltari -juhla-

rahasta N:o 515 s. 1479
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen sota ja au-

tonomian synty -juhlarahasta N:o 636 s. 2022
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Fredrik Pacius -juhla-

rahasta N:o 27 s. 80
— Valtiovarainministeriön asetus Porvoon valtiopäivät

-juhlarahasta N:o 134 s. 431
— Valtiovarainministeriön asetus Rauha ja turvallisuus

-juhlarahasta N:o 537 s. 3774
— Valtiovarainministeriön asetus Valtioneuvosto 200

vuotta -juhlarahasta N:o 670 s. 4206
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja ark-

kitehtuuri -juhlarahasta N:o 73 s. 475
— Valtiovarainministeriön asetus Minna Canth ja tasa-

arvo -juhlarahasta N:o 156 s. 733
— Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen raha

150 vuotta -juhlarahasta N:o 214 s. 846
— Valtiovarainministeriön asetus Konsta Jylhä ja kan-

sanmusiikki -juhlarahasta N:o 649 s. 2263
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— Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlara-
hoista N:o 825 s. 2763

— Valtiovarainministeriön asetus Lapset ja luovuus
-juhlarahasta N:o 881 s. 2870

Rahankeräys
2006
— Rahankeräyslaki N:o 255 s. 773
— Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä N:o 503

s. 1498
Rahanpesu
2008
— Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpe-

sun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialal-
la tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen re-
kisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa
lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suo-
menkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamises-
ta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisu-
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 92 s. 273

— Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misestä ja selvittämisestä N:o 503 s. 1449

— Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä N:o 616
s. 1945

2009
— Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousaluee-

seen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvit-
tämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset N:o
78 s. 283

— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 123 s. 411

2010
— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 492 s. 1781

— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 1022 s. 3206

Rahapelitoiminta
2009
— Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuu-

desta ja maksujen suuruudesta N:o 1693 s. 7165
Rahasto
2006
— Laki valtion eläkerahastosta N:o 1297 s. 3977
— Rakennerahastolaki N:o 1401 s. 4261
— Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hal-

linnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävis-
tä tuista N:o 1447 s. 4430

2007
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta N:o

286 s. 925
— Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista N:o 311

s. 983

— Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoi-
tettavien menojen tukikelpoisuudesta N:o 1079
s. 4385

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden

interventiorahastosta maksettavista menoista N:o
208 s. 835

— Henkilöstörahastolaki N:o 934 s. 2985
— Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston

työjärjestyksestä N:o 947 s. 3023
— Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista N:o

988 s. 3122
Rahastoesite
2007
— Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja

yksinkertaistetusta rahastoesitteestä N:o 821 s. 3770
Rahastoyhtiö
2007
— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilin-

päätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitus-
rahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta N:o 151 s. 520

— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säi-
lytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä sel-
vityksistä N:o 938 s. 4118

2009
— Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista

ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyri-
tyksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta N:o 231
s. 2951

Rahoitusavustus
2008
— Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja in-

novaatiotoiminnan rahoituksesta N:o 298 s. 765
Rahoituslaitos
2007
— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-

joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
149 s. 483

2010
— Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-

nasta Suomessa annetun lain kumoamisesta N:o
1358 s. 4542

Rahoitustarkastus
2008
— Laki Finanssivalvonnasta N:o 878 s. 2754
Rahoitustoiminta
2010
— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,

Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Rajajokisopimus
2010
— Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
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voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja
eräiden lakien kumoamisesta N:o 722 s. 2471

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattami-
sesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuk-
sen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin
kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista kos-
kevien asetusten kumoamisesta N:o 817 s. 2718

Rajanylityspaikka
2006
— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-

men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuk-
sen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta N:o 549 s. 1628

— Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä ra-
jatarkastustehtävien jakamisesta niillä N:o 901
s. 2554

2007
— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuu-

samo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kan-
sainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 301 s. 951

2010
— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-

men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 929 s. 2977

Rajavartiointi
2006
— Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä ra-

jatarkastustehtävien jakamisesta niillä N:o 901
s. 2554

2008
— Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkas-

tusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta N:o
312 s. 819

Rajavartiolaitos
2006
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen tur-

vamiehen koulutuksesta N:o 385 s. 1125
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suo-

ritteiden maksuista N:o 1347 s. 4079
2007
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen vir-

kamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta N:o
721 s. 3471

— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen tur-
vatarkastajan koulutuksesta N:o 722 s. 3473

— Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suo-
ritteiden maksuista N:o 1309 s. 5102

2008
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen pal-

velussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedus-
tuksen korvauksista N:o 776 s. 2423

2009
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolai-

toksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä
N:o 406 s. 3471

— Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnasta N:o 687 s. 4231

— Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suo-
ritteiden maksuista N:o 986 s. 4993

— Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartio-
laitoksen yhteistoiminnasta N:o 1126 s. 5445

Rakennerahasto
2006
— Rakennerahastolaki N:o 1401 s. 4261
2007
— Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista N:o 311

s. 983
— Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoi-

tettavien menojen tukikelpoisuudesta N:o 1079
s. 4385

2008
— Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lää-

ninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
N:o 82 s. 237

Rakennus
2006
— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-

hankinta-arvon perusteista N:o 1034 s. 2850
2007
— Laki rakennuksen energiatodistuksesta N:o 487

s. 1504
— Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälait-

teiden energiatehokkuuden tarkastamisesta N:o 489
s. 1508

— Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiato-
distuksesta N:o 765 s. 3613

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 1091 s. 4407

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden

rakennetuen perustana olevista rakennusten hyväk-
syttävistä yksikkökustannuksista N:o 542 s. 1686

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 666 s. 2116

2009
— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-

hankinta-arvon perusteista N:o 1701 s. 7234
2010
— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-

hankinta-arvon perusteista N:o 1295 s. 4348
Rakennusinvestointi
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-

vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 727 s. 4376

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-

vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 242 s. 932

Rakennusmaa
2006
— Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1366 s. 4131
2007
— Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1445 s. 5593
2008
— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1067 s. 3387
2009
— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1702 s. 7240
2010
— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1404 s. 4687
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Rakennussuojelu
2010
— Laki rakennusperinnön suojelemisesta N:o 498

s. 1789
Rakennustaiteellinen perintö
2010
— Laki rakennusperinnön suojelemisesta N:o 498

s. 1789
Rakennustoiminta
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa raken-
tamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja
toiminnallisista vaatimuksista annetun asetuksen
muuttamisesta N:o 17 s. 63

— Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntä-
misestä maarakentamisessa N:o 591 s. 1756

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suo-
situsten soveltamisesta N:o 657 s. 2094

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-
vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 658 s. 2095

2009
— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-

lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

— Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden
asuinrakennusten korjauksiin N:o 178 s. 2769

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisin-
vestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
N:o 727 s. 4376

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suo-
situsten soveltamisesta N:o 763 s. 4500

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevista hevostalousrakennusten ra-
kennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
N:o 764 s. 4501

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä
ja toiminnallisista vaatimuksista N:o 243 s. 943

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
N:o 456 s. 1701

Rakennustuote
2007
— Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennus-

tuotteiden hyväksynnästä N:o 797 s. 3707
Rakennustyö
2006
— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveys-

kortista rakennustyössä N:o 1176 s. 3251
2009
— Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudes-

ta N:o 205 s. 2824
Rakentamismääräys
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suo-
situsten soveltamisesta N:o 657 s. 2094

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suo-
situsten soveltamisesta N:o 763 s. 4500

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevista hevostalousrakennusten ra-
kennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
N:o 764 s. 4501

2010
— Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten

kokeilusta N:o 1257 s. 4261
Rangaistus
2006
— Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpa-

non hallinnosta N:o 84 s. 293
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
erityisistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdis-
tuvat Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn
murhaan osallisuudesta epäiltyihin tiettyihin henki-
löihin N:o 171 s. 535

— Valtioneuvoston asetus vankeudesta N:o 509 s. 1513
— Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden val-

vonnasta N:o 511 s. 1537
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
presidentti Lukashenkaan ja tiettyihin Valko-Venä-
jän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimen-
piteistä N:o 691 s. 2134

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toi-
menpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o
798/2004 kumoamisesta N:o 692 s. 2135

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpi-
teistä N:o 1030 s. 2844

2007
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdis-
tuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o 766 s. 3656

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o
767 s. 3657

2008
— Valtioneuvoston asetus rikemaksun ja seuraamus-

maksun täytäntöönpanosta N:o 1082 s. 3417
2010
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 1284/2009 tietyistä Guinean tasavaltaan
kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä N:o 23
s. 299

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä N:o 973 s. 3083

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista ra-
joittavista toimenpiteistä N:o 974 s. 3084

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-
sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
(EU) N:o 1032/2010 Norsunluurannikolle annetta-
van sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoitta-
misesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
174/2005 muuttamisesta N:o 1001 s. 3148

Ranska
2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
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lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-

saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Rantsilan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan

kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

Raskaus
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus raskauden kes-

keyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista
N:o 1063 s. 3372

Ratahallintokeskus
2006
— Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta N:o

669 s. 2063
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallinto-

keskuksen maksuista N:o 754 s. 2275
2007
— Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoitta-

jille tarjottavista palveluista N:o 1059 s. 4348
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallinto-

keskuksen maksuista N:o 1014 s. 3248
Ratamaksu
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun

perusmaksusta N:o 1084 s. 5269
Rataverkko
2007
— Ratalaki N:o 110 s. 329
— Valtioneuvoston asetus radoista N:o 962 s. 4165
Rauha ja turvallisuus -juhlaraha
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Rauha ja turvallisuus

-juhlarahasta N:o 537 s. 3774
Rauman kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämi-

sestä Rauman kaupunkiin N:o 525 s. 1568
2008
— Valtioneuvoston päätös Lapin kunnan liittämisestä

Rauman kaupunkiin N:o 326 s. 836
Rautatie
2006
— Rautatielaki N:o 555 s. 1641
— Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvalli-

suudesta ja yhteentoimivuudesta N:o 750 s. 2259
— Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulu-

kaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta N:o 751
s. 2270

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun
perusmaksusta N:o 756 s. 2281

2007
— Ratalaki N:o 110 s. 329
— Valtioneuvoston asetus radoista N:o 962 s. 4165
— Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoitta-

jille tarjottavista palveluista N:o 1059 s. 4348
2009
— Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtä-

vistä N:o 1664 s. 7011
Rautatiekuljetus
2006
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatie-

kuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF)
muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuk-
sen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
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räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 551 s. 1633

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatie-
kuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liit-
teeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaatta-
misesta N:o 1358 s. 4109

2007
— Laki Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen

matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroi-
den kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 77 s. 236

2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten

aineiden kuljetuksesta rautatiellä N:o 172 s. 1667
Rautatievirasto
2006
— Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta N:o 668

s. 2061
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatievi-

raston maksuista N:o 755 s. 2278
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatievi-

raston maksuista N:o 1015 s. 3251
Rautatieyhdysliikenne
2007
— Laki Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen

matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroi-
den kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 77 s. 236

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän
rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran,
kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaan-
saattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 268 s. 886

Ravintoarvo
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkei-

den ravintoarvomerkinnöistä N:o 588 s. 3973
Ravintolisä
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä

N:o 78 s. 501
Ravintovalmiste
2009
— Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein

vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa
käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustan-
nuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan
72 tai 42 prosenttia N:o 197 s. 2809

Ravitsemistoiminta
2006
— Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta N:o 308

s. 961
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja

muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta N:o 964
s. 2655

REACH
2009
— Valtioneuvoston asetus Turvatekniikan keskuksen

tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan
mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevi-
en rajoitusten valvonnassa N:o 350 s. 3352

— Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden,
seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saat-

tamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-
asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
N:o 647 s. 4130

Rehu
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
N:o 32 s. 167

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta rehujen valvon-
nan järjestämisestä N:o 176 s. 541

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta N:o 316 s. 975

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
N:o 520 s. 1559

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 594 s. 1780

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
selle suoritettavan jalostustuen ja viljelijätuen mak-
satuksesta N:o 741 s. 2247

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 2
muuttamisesta N:o 36 s. 127

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2007/2008 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
sille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksa-
tuksesta N:o 493 s. 1513

2008
— Rehulaki N:o 86 s. 249
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

N:o 282 s. 720
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa N:o 519 s. 1487

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi
tarkoitetuista rehuista N:o 520 s. 1488

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi
tarkoitetuista rehuista N:o 595 s. 1872

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 1041
s. 3307

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta rehujen virallisen
valvonnan järjestämisestä N:o 450 s. 3560

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
455 s. 3612

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteii-

nin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun maa- ja
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metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksen kumoamisesta N:o 206 s. 833

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista ai-
neista, tuotteista ja eliöistä rehuissa N:o 667 s. 2304

Rehuala
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta markkinointi-
vuoden 2006/2007 kuivattujen rehujen jalostusyrityk-
sille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksa-
tuksesta N:o 410 s. 1259

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toi-

minnanharjoittamisesta N:o 712 s. 2213
Rehukasvi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukas-
vin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksen kumoamisesta N:o 317 s. 976

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2322

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 879
s. 3895

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2428

Rekisterihallinto
2006
— Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suo-

ritteiden maksuista N:o 1135 s. 3102
2007
— Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suo-

ritteiden maksuista N:o 1272 s. 4974
Rekisteröinti
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäis-

kasvilajikkeen rekisteröinnistä N:o 499 s. 1524
— Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

N:o 893 s. 3918
2009
— Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekis-

teröinnistä N:o 743 s. 4469
2010
— Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä N:o 747

s. 2551
— Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden re-

kisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämi-
sestä N:o 778 s. 2607

Rengas
2007
— Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten

hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja

maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä N:o 550
s. 1738

Rengon kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

Riistaeläin
2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riista-

eläimen ohjeellisista arvoista N:o 241 s. 929
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja ka-

latalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä
maksuista N:o 303 s. 956

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja ka-

latalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1062 s. 5170

Riistavahinko
2009
— Riistavahinkolaki N:o 105 s. 345
2010
— Valtioneuvoston asetus riistavahingoista N:o 367

s. 1395
Riita-asia
2006
— Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-

asioiden sovittelusta N:o 267 s. 813
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa N:o 753 s. 2273

2008
— Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovel-

lettavasta menettelystä N:o 753 s. 2356
2009
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1772
s. 7394

Rikesakko
2008
— Valtioneuvoston asetus rikemaksun ja seuraamus-

maksun täytäntöönpanosta N:o 1082 s. 3417
2010
— Laki sakon ja rikesakon määräämisestä N:o 754

s. 2565
— Laki rikesakkorikkomuksista N:o 756 s. 2579
Rikkipitoisuus
2006
— Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen

polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöl-
jyn rikkipitoisuudesta N:o 689 s. 2128

Rikoksen ehkäiseminen
2006
— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden

vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 745 s. 2252

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan
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lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 746 s. 2253

2007
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

2008
— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä

Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen
vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan
torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 778 s. 2429

2010
— Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-

räysten täytäntöönpanosta N:o 742 s. 2523
Rikoksentorjuntaneuvosto
2007
— Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta

N:o 396 s. 1287
Rikosasia
2006
— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikos-

tuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 74 s. 271

— Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-
asioiden sovittelusta N:o 267 s. 813

2007
— Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista

koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Poh-
joismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1382 s. 5259

— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä N:o 1383
s. 5260

2008
— Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 9 s. 49

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä
kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimuk-
seen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 10 s. 51

— Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tie-
tyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liitty-
vistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 12 s. 53

— Valtioneuvoston asetus rikoslain 34 a luvun muutta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 232 s. 575

— Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvit-
tämisen järjestämisestä N:o 1009 s. 3221

2009
— Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta an-

netun lain voimaantulosta N:o 55 s. 215
2010
— Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtu-

vasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Ameri-
kan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 27 s. 317

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoitta-
maan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 28 s. 319

— Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 29 s. 320

— Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdys-
valtojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun
rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 321

— Laki CE-merkintärikkomuksesta N:o 187 s. 809
— Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämi-

sestä N:o 633 s. 2167
— Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismää-

räyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankki-
miseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten
kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta N:o 729 s. 2489

— Laki rikesakkorikkomuksista N:o 756 s. 2579
— Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallinta-

operaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä me-
rirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä kos-
kevan rikosasian käsittelystä N:o 1034 s. 3265

— Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaalli-
sen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalan-
tan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryös-
töstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1065 s. 3381

Rikoslaki
2007
— Valtioneuvoston asetus rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40

luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 669 s. 3227

2008
— Valtioneuvoston asetus rikoslain 34 a luvun muutta-

misesta annetun lain voimaantulosta N:o 232 s. 575
2009
— Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta an-

netun lain voimaantulosta N:o 55 s. 215
Rikosoikeudellinen seuraamus
2008
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin
päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta N:o
222 s. 541

Riko—Riko

158



— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitse-
mista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta N:o 692 s. 2178

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
2006
— Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta N:o

1316 s. 4021
— Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulu-

tuskeskuksesta N:o 1448 s. 4437
Rikosseuraamuslaitos
2009
— Laki Rikosseuraamuslaitoksesta N:o 953 s. 4921
— Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

N:o 1108 s. 5414
2010
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

kaksikielisistä osastoista N:o 575 s. 1957
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

tunnuskuvasta ja virkamerkistä N:o 576 s. 1958
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaa-
tetuksesta N:o 577 s. 1960

Rikosvahinko
2008
— Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta N:o 819
s. 2540

Rintama-avustus
2007
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 116 s. 356

— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-
ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1403 s. 5302

2008
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 825 s. 2549

2009
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1268 s. 5926

2010
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1148 s. 3787

Rintamasotilas
2007
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 116 s. 356

— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-
ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1403 s. 5302

2008
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 825 s. 2549

2009
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1268 s. 5926

2010
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1148 s. 3787

Ritarikunta
2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan rita-

rikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n
muuttamisesta N:o 134 s. 349

Romania
2006
— Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan

unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 652
s. 2017

— Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuk-
sen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain kumoamisesta N:o 654 s. 2020

— Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan
tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
N:o 1138 s. 3121

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1435 s. 4373

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian
kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaat-
tamislakien kumoamisesta annettujen lakien voi-
maantulosta N:o 1436 s. 4375

— Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Ro-
maniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta
eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta N:o
1437 s. 4376

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian

välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä
päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 89 s. 268

Romanikieli
2007
— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-

menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 392 s. 1272

2009
— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-

menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 1777 s. 7403

Ruokamyrkytysepidemia
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden

tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrky-
tysepidemioiden selvittämisestä N:o 251 s. 851

Ruokolahden kunta
2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden
kunnan välillä N:o 491 s. 3681

Ruotsi
2006
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
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räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja

Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä kos-
kevan sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 261
s. 867

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 652 s. 3186

— Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen
eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräi-
den määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuote-
kauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voi-
maansaattamisesta N:o 964 s. 4168

— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Ve-
näjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sih-
teeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alu-
een yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 1489 s. 5730

2008
— Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnas-

ta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin eh-
käisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä an-
netun lain kumoamisesta N:o 201 s. 509

— Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimassaolon lakkauttamisesta N:o 221
s. 540

2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan
yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o
957 s. 4929

— Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradiotekno-
logiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Rans-
kan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1147 s. 5521

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä to-
dettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 256 s. 1004

— Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja
eräiden lakien kumoamisesta N:o 722 s. 2471

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin
välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattami-
sesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuk-
sen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta
annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin
kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista kos-
kevien asetusten kumoamisesta N:o 817 s. 2718

— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin
välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728

Ruotsinpyhtään kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Lovii-

san kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupun-
gin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä
Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan N:o 292
s. 3192

Ruskon kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Vahdon kunnan liittämisestä

Ruskon kuntaan N:o 316 s. 823
Ruukin kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan
perustamisesta N:o 527 s. 1570

Ryhmäkanne
2007
— Ryhmäkannelaki N:o 444 s. 1403
Rymättylän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja

Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
N:o 144 s. 373

Räjähde
2009
— Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä N:o

772 s. 4531
— Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaa-

timustenmukaisuuden toteamisesta N:o 1102 s. 5386
Räjähdysvaarallinen aine
2009
— Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaa-

timustenmukaisuuden toteamisesta N:o 1102 s. 5386
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S
Saamelaisalueen koulutuskeskus
2010
— Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta N:o 252

s. 993
Saamelaiskäräjät
2006
— Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa

noudatettavasta menettelystä N:o 965 s. 2657
Saamen kieli
2007
— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-

menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 392 s. 1272

2009
— Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen

kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja am-
matillisessa koulutuksessa myönnettävän valtion-
avustuksen perusteista N:o 1769 s. 7386

— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 1777 s. 7403

Saarijärven kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittä-

misestä Saarijärven kaupunkiin N:o 1331 s. 5163
Saarinen, Eero
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja ark-

kitehtuuri -juhlarahasta N:o 73 s. 475
Saaristokunta
2007
— Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden

kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo-
kuntaa koskevia säännöksiä N:o 1179 s. 4635

2008
— Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden

kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo-
kuntaa koskevia säännöksiä N:o 608 s. 1909

Saimaa
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalas-

tusrajoituksista Saimaalla N:o 223 s. 2899
Saimaan kanava
2006
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän

välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren
huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noot-
tienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta N:o 1083 s. 3000

Saint Kitts ja Nevis
2010
— Laki Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita

koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 440 s. 1641

Saint Lucia
2010
— Laki Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tie-

doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-

luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 856
s. 2815

Saint Vincent ja Grenadiinit
2010
— Laki Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasi-

oita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 441 s. 1642

Sairaanhoito
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sai-

raanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä N:o
767 s. 2306

— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja
työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
N:o 1262 s. 3684

2007
— Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtä-

vistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopi-
musten eräitä säännöksiä N:o 1404 s. 5303

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja
laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1507 s. 5779

2009
— Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja

sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1179 s. 5639

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja
laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1806 s. 7520

2010
— Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista N:o

629 s. 2133
— Terveydenhuoltolaki N:o 1326 s. 4458
Sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-

rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1390 s. 4216

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopii-

rin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävis-
tä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korva-
uksista N:o 1136 s. 3547

Sairaankuljetus
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 709 s. 2183
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 1270 s. 4971
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 2 s. 6
— Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustan-

nusten korvaustaksasta N:o 952 s. 4919
Sairaus
2009
— Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein

vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa
käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustan-
nuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan
72 tai 42 prosenttia N:o 197 s. 2809

— Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein
vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista,
joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutus-
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lain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan
72 tai 100 prosenttia N:o 198 s. 2810

— Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairau-
den todistamisesta N:o 645 s. 4127

Sairausvakuutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

2009
— Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein

vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa
käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustan-
nuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan
72 tai 42 prosenttia N:o 197 s. 2809

— Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein
vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista,
joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutus-
lain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan
72 tai 100 prosenttia N:o 198 s. 2810

— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun
9 §:n 5 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden
perimistä koskevasta poikkeuksesta N:o 199 s. 2812

Sairausvakuutusmaksu
2006
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
N:o 1262 s. 3684

2007
— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivära-

hamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentista vuonna 2008 N:o 1035 s. 4287

2008
— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivära-

hamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentista vuonna 2009 N:o 741 s. 2309

2009
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
annetun lain kumoamisesta N:o 936 s. 4896

— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen
maksuprosentista vuonna 2010 N:o 939 s. 4899

2010
— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen

maksuprosenteista vuonna 2011 N:o 969 s. 3075
Sakko
2006
— Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksus-

ta N:o 505 s. 1504

2008
— Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen

enimmäismääristä N:o 840 s. 2604
2010
— Laki sakon ja rikesakon määräämisestä N:o 754

s. 2565
Saksa
2007

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman
muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta N:o
277 s. 911

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

2009
— Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian,

Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Itali-
an, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistora-
dioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan so-
veltamisesta N:o 904 s. 4833

2010
— Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnitte-

lusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 311 s. 1205

— Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten
alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liit-
totasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 411 s. 1529

— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-
lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
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sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Salakuljetus
2006
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-

täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien
salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaan-
saattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2471

2010
— Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain sala-

kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoami-
sesta N:o 956 s. 3049

Salaojitus
2006
— Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuulu-

van salaojituksen tukemisesta vuonna 2006 N:o 322
s. 990

— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 984 s. 2712

2007
— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1044 s. 4306
2008
— Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen

laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskus-
tannuksista N:o 333 s. 857

2009
— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 860 s. 4725
2010
— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-

tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1028 s. 3222
Salmonella
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broi-

lereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjel-
masta N:o 1148 s. 3150

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen sal-

monellavalvontaohjelmasta N:o 1172 s. 5605
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja

kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta N:o
1173 s. 5619

Salmonellavalvonta
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumis-

toiminnasta N:o 118 s. 392
Salmonelloosi
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta salmonelloosin

vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksen muuttamisesta N:o 287 s. 3184

Salon kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Sambia
2006
— Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1106 s. 3041

Sammakonreisi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakon-
reisistä ja etanoista N:o 897 s. 2545

Sammatin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Sammatin kunnan liittämi-

sestä Lohjan kaupunkiin N:o 466 s. 1331
Samoa
2010
— Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista

tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 161 s. 741

San Marino
2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 163
s. 743

— Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 459 s. 1710

Sanomalehdistö
2008
— Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta N:o

389 s. 1027
Sastamalan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin,

Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
N:o 313 s. 820

Satovahinko
2006
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2005 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 366
s. 1088

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 vil-
jelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuk-
sesta N:o 409 s. 1258

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinko-
jen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja
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normisadoista vuonna 2006 ja satovahinkokorvauk-
siin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
N:o 737 s. 2239

2007
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 297 s. 943
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 vil-
jelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuk-
sesta N:o 331 s. 1036

2008
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2007 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 208 s. 519
— Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamises-

ta N:o 297 s. 762
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinko-

jen korvaamisesta N:o 331 s. 850
2009
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2008 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 183
s. 2778

2010
— Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen

viljelmäkohtaisista korvausosuuksista N:o 270
s. 1057

Savonlinnan kaupunki
2008
— Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittä-

misestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enon-
kosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Sa-
vonlinnan kaupunkiin N:o 465 s. 1329

Savonrannan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittä-

misestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enon-
kosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Sa-
vonlinnan kaupunkiin N:o 465 s. 1329

Savuke
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden

paloturvallisuudesta N:o 1064 s. 3383
Seinäjoen kaupunki
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä
N:o 165 s. 584

— Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nur-
mon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja
uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta N:o 1073
s. 4376

Seinäjoen maistraatti
2007
— Sisäasiainministeriön asetus Seinäjoen maistraatin

sijaintipaikasta ja yksiköistä N:o 864 s. 3874
Seksuaalirikos
2008
— Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvit-

tämisen järjestämisestä N:o 1009 s. 3221
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta
2007
— Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvot-

telukunnasta N:o 689 s. 3287
Senaatti-kiinteistöt
2010
— Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä N:o

1292 s. 4341
Serbia
2006
— Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron

kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 56 s. 221

Seulonta
2006
— Valtioneuvoston asetus seulonnoista N:o 1339

s. 4063
Seurakunta
2006
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
36 s. 175

2007
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
34 s. 119

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1131 s. 4542

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2008 N:o 1503 s. 5769

2008
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
827 s. 2552

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2009 N:o 926 s. 2881

2009
— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-

ta vuonna 2010 N:o 989 s. 5033
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1750 s. 7346

2010
— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-

ta vuonna 2011 N:o 1122 s. 3517
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1133 s. 3756

Seutuyhteistyökokeilu
2008
— Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain kumoa-

misesta N:o 715 s. 2230
— Laki seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoa-

misesta N:o 716 s. 2231
Siemen
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kyl-
vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 178 s. 472

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kyl-
vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 255 s. 3036

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kyl-
vösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta
poikkeuksesta N:o 261 s. 3132
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta pellavan kylvö-
siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poik-
keuksesta N:o 296 s. 3200

Siemenkauppa
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 210 s. 663
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2322

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkai-
den siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamises-
ta N:o 1377 s. 4156

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen muuttamisesta N:o 761 s. 3609

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen muuttamisesta N:o 878 s. 3894

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 879
s. 3895

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen muuttamisesta N:o 880 s. 3896

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen muuttamisesta N:o 881 s. 3897

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukas-
vien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 882 s. 3898

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta N:o
152 s. 388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehu-
kasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 777
s. 2428

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 83 s. 292
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta N:o
678 s. 4215

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 144 s. 699
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 557 s. 1931

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitet-
tyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemen-
kaupasta N:o 1061 s. 3372

Siementuotanto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta N:o 155
s. 476

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen sie-
mentuotannon tuen maksatuksesta N:o 177 s. 542

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 178
s. 543

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 566
s. 1687

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta timoteil-
le N:o 94 s. 269

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 717 s. 3462

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 497 s. 1419

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 498 s. 1423

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta
kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 225
s. 2912

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 318 s. 3271

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 265 s. 1037

Sieni
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten

kaupan pitämisestä N:o 489 s. 1447
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006
metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuk-
sesta N:o 905 s. 2564

Sierra Leone
2006
— Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen

välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeu-
denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi
tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittami-
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sesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 599 s. 1793

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leo-
nen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen eri-
tyistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina
olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeen-
vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 710 s. 2185

2009
— Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-

panosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 911 s. 4857

— Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityis-
tuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomi-
oiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1039 s. 5124

Siikajoen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan
perustamisesta N:o 527 s. 1570

2010
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä
N:o 466 s. 1719

Siikalatvan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan

kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lak-
kauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perusta-
misesta N:o 468 s. 1333

Siipikarja
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimen-

piteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä N:o
157 s. 492

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 233 s. 715

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimen-
piteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä N:o
386 s. 1127

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 574 s. 1704

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 405 s. 1304

2008
— Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten,

siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisin-
vestointien tukemisesta vuonna 2008 N:o 495 s. 1416

— Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskor-
vauksesta N:o 759 s. 2383

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta
ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista N:o 867
s. 2698

2010
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen

omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja
siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja
eräiden muiden lintujen tunnistamisesta N:o 867
s. 2830

Sijoituspalveluyritys
2007
— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-

joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
149 s. 483

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta N:o 150 s. 495

— Laki sijoituspalveluyrityksistä N:o 922 s. 4011
— Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityk-

sen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
N:o 937 s. 4110

— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säi-
lytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä sel-
vityksistä N:o 938 s. 4118

2009
— Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista

ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyri-
tyksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta N:o 231
s. 2951

2010
— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja si-

joituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä N:o
1372 s. 4564

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
1373 s. 4568

Sijoitusrahasto
2007
— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilin-

päätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitus-
rahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta N:o 151 s. 520

— Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja
yksinkertaistetusta rahastoesitteestä N:o 821 s. 3770

2008
— Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahastolain 11

luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä N:o 391
s. 1031

Sijoitusten edistäminen
2006
— Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan

kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 194 s. 601
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— Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistä-
misestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 195 s. 602

— Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 655 s. 2021

— Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 656 s. 2022

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 946 s. 2630

— Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1106 s. 3041

— Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa
tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koske-
van sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
1338 s. 4062

2007
— Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn

sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 163 s. 572

— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa teh-
dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
355 s. 1160

— Tasavallan presidentin asetus Nigerian kanssa teh-
dyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
362 s. 1182

— Tasavallan presidentin asetus Dominikaanisen tasa-
vallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suo-
jaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamises-
ta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 364 s. 1187

— Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 534
s. 1690

— Laki Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 951 s. 4151

— Laki Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 952 s. 4152

— Laki Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 953 s. 4153

— Laki Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 954 s. 4154

2008
— Laki Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä

ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 141 s. 367

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 311
s. 818

— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa
sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 318 s. 825

— Laki Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 323 s. 833

— Laki Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 324 s. 834

— Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa si-
joitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 501
s. 1438

— Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa si-
joitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 600
s. 1890

— Tasavallan presidentin asetus Mauritiuksen kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 664
s. 2114

2009
— Laki Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 277 s. 3169

— Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 355
s. 3363

— Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1012 s. 5069

— Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1013 s. 5070
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— Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1014 s. 5071

— Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1015 s. 5072

2010
— Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa

sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 342
s. 1321

— Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 930
s. 2978

Sika
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 233 s. 715

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koease-
mille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista
eläinten terveysvaatimuksista N:o 186 s. 666

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 405 s. 1304

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-
tartunnan seurannasta N:o 51 s. 191

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koease-
mille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista
eläinten terveysvaatimuksista annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
260 s. 3131

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta salmonelloosin
vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksen muuttamisesta N:o 287 s. 3184

2010
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen

omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja
siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

Sikala
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa raken-
tamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja

toiminnallisista vaatimuksista annetun asetuksen
muuttamisesta N:o 17 s. 63

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä
ja toiminnallisista vaatimuksista N:o 243 s. 943

Sikarutto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
Sikatalous
2008
— Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden

tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskor-
vauksesta N:o 759 s. 2383

Silakka
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja

silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren
pääaltaalla vuonna 2009 N:o 50 s. 190

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlai-
vauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääal-
taalla N:o 113 s. 375

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja
kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 N:o 881
s. 4786

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2010 N:o 1139 s. 5479

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja

kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren
pääaltaalla N:o 86 s. 526

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pää-
altaalla N:o 1015 s. 3192

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja
silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna
2011 N:o 1188 s. 4051

Silli
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden silli-

valmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ku-
moamisesta N:o 388 s. 1130

Simojoki
2008
— Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksis-

ta Pohjanlahdella ja Simojoessa N:o 190 s. 493
Simpukka
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuot-
teista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalos-
teista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista,
vaippaeläimistä ja merikotiloista N:o 592 s. 1765

Sinetti
2009
— Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista N:o 19

s. 61
— Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sine-

teistä ja leimoista N:o 346 s. 3345
Singapore
2010
— Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
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tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 152 s. 729

— Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 281 s. 1087

Sipoon kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Si-

poon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kau-
pungin välillä N:o 746 s. 3517

Sisäasiainministeriö
2006
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1348 s. 4083
2007
— Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä

sisäasiainministeriöön N:o 988 s. 4210
— Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden vir-

kojen lakkauttamisesta N:o 991 s. 4217
2008
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

työjärjestyksen muuttamisesta N:o 362 s. 951
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

työjärjestyksen muuttamisesta N:o 596 s. 1873
2009
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

työjärjestyksen muuttamisesta N:o 33 s. 106
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

maksullisista suoritteista N:o 286 s. 3182
— Sisäasiainministeriön työjärjestys N:o 1379 s. 6180
2010
— Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1418 s. 4709
Siviilipalvelus
2007
— Siviilipalveluslaki N:o 1446 s. 5595
— Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta N:o 1461

s. 5636
— Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen mat-

kakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lu-
kumääristä N:o 1462 s. 5638

Slovakia
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2007
— Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon

vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1052 s. 4338

— Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1488 s. 5729

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Slovenia
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2008
— Laki Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon

vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 727 s. 2249

2009
— Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tur-

vallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vasta-
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vuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 279 s. 3172

2010
— Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasaval-

lan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasaval-
lan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa-
vallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien
tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen väli-
sen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta N:o 669
s. 2307

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kunin-
gaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suo-
men tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan
rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voiman-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 691
s. 2407

Snellman J.V.

2006

— Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juh-
larahasta N:o 92 s. 329

Sokeri

2006

— Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille
maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta
markkinointivuodelta 2005/2006 N:o 474 s. 1417

— Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta ra-
kenneuudistustuesta N:o 940 s. 2616

Sokerijuurikas

2006

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta
sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 367 s. 1089

— Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan
myöntämisestä kansallisesta varannosta N:o 368
s. 1090

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilakohtaisen
sokerijuurikkaan lisäosan hakumenettelystä vuonna
2006 N:o 377 s. 1105

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 29 s. 96
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 945 s. 4143

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 45 s. 179
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

sokerijuurikkaan kuljetustuesta N:o 182 s. 2775

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta N:o 42 s. 381

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta
sokerijuurikkaan kuljetustuesta N:o 173 s. 758

Sokerituotanto
2007
— Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistus-

tuesta markkinointivuonna 2008/2009 N:o 1124
s. 4510

2009
— Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisen moni-

puolistamistuen kohdentamisesta maatalouden in-
vestointeihin N:o 868 s. 4745

Sonnipalkkio
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni-
ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajape-
räistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja
lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien
kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta N:o 266
s. 811

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 son-
ni- ja härkäpalkkion ennakoiden maksatuksesta N:o
974 s. 2676

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 son-
ni- ja härkäpalkkion loppuosan maksatuksesta N:o
407 s. 1306

Sosiaalihuolto
2006
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

vuoden 2007 voimavaroista N:o 779 s. 2325
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyys-
kertoimista N:o 1052 s. 2908

2007
— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

sähköisestä käsittelystä N:o 159 s. 555
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
N:o 645 s. 3155

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta N:o
683 s. 3273

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
vuoden 2008 voimavaroista N:o 855 s. 3852

2008
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

kehittämishankkeiden valtionavustuksista N:o 287
s. 738

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
vuoden 2009 voimavaroista N:o 728 s. 2250

2009
— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

N:o 569 s. 3930
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja

terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta N:o 667
s. 4200

— Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indek-
sillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
palvelusetelistä N:o 959 s. 4934
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— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja
laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1806 s. 7520

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista
suoritteista N:o 1395 s. 4230

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
2008
— Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-

tosta N:o 669 s. 2129
— Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa-

ja valvontavirastosta N:o 676 s. 2145
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja ter-

veysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suo-
ritteista N:o 36 s. 114

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja ter-

veysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suo-
ritteista N:o 289 s. 1105

Sosiaali- ja terveysministeriö
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-

veysministeriön suoritteista N:o 1191 s. 3364
2008
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeri-

östä N:o 90 s. 269
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-

veysministeriön maksullisista suoritteista N:o 1100
s. 5382

Sosiaalipalvelut
2007
— Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terve-

yspalvelujen neuvottelukunnasta N:o 1181 s. 4638
Sosiaaliturva
2006
— Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 412 s. 1263

— Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain
kumoamisesta N:o 413 s. 1264

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn
sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 919 s. 2586

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 920 s. 2587

— Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
N:o 1299 s. 3987

— Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
N:o 1354 s. 4101

— Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnasta N:o 1418 s. 4313

2007
— Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-

sen eräiden määräysten hyväksymisestä N:o 1133
s. 4547

— Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä an-
netun lain voimaantulosta N:o 1134 s. 4548

— Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtä-
vistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopi-
musten eräitä säännöksiä N:o 1404 s. 5303

2008
— Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 752 s. 2355

2009
— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa so-

siaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain voimaantulosta N:o 439 s. 3538

2010
— Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista

koskevan Euroopan unionin lainsäädännön sovelta-
misesta N:o 352 s. 1357

Sosiaaliturvamaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 57
s. 222

2007
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 47
s. 170

2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 22
s. 71

2010
— Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturva-

maksujen jakautumasta N:o 54 s. 413
— Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamises-

ta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain
kumoamisesta N:o 149 s. 726

Sotainvalidi
2006
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 111
s. 377

2007
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 117
s. 357

— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,
leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1401
s. 5298

2008
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 824
s. 2547

2009
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1267
s. 5924

2010
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1147
s. 3785

Sotaleski
2006
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 111
s. 377

2007
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 117
s. 357
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— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,
leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1401
s. 5298

2008
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 824
s. 2547

2009
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1267
s. 5924

2010
— Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden,

leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta N:o 1147
s. 3785

Sotatarvike
2009
— Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä N:o

772 s. 4531
Sotavoimat
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin

sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti
asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviili-
henkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta N:o 219
s. 682

2007
— Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luon-

taissuorituksista annetun lain kumoamisesta N:o 552
s. 1753

Sotilasajoneuvo
2006
— Valtioneuvoston asetus sotilasajoneuvoasetuksen ku-

moamisesta N:o 179 s. 545
— Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista N:o

180 s. 546
2009
— Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekis-

teröinnistä N:o 743 s. 4469
— Puolustusministeriön asetus eräiden liikenteessä käy-

tettävien sotilasajoneuvojen liikennekelpoisuuden
valvonnasta N:o 744 s. 4473

Sotilasarvo
2006
— Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusar-

voista N:o 1355 s. 4102
2007
— Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusar-

voista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta N:o
1490 s. 5731

Sotilaskäskyasia
2007
— Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta so-

tilaskäskyasioissa N:o 1089 s. 4402
Sotilaslääni
2007
— Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslää-

neihin ja aluetoimistoihin N:o 961 s. 4163
Sotilasvamma
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvamma-

lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkis-
tamisesta N:o 122 s. 640

Sperma
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koease-
mille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista
eläinten terveysvaatimuksista annetun maa- ja met-

sätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
260 s. 3131

Sri Lanka
2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

Steriloiminen
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus raskauden kes-

keyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista
N:o 1063 s. 3372

Stipendi
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahas-

tosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkinto-
stipendin suuruudesta N:o 694 s. 3295

Strutsi
2010
— Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta N:o

676 s. 2342
Sumiaisten kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolah-

den kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
N:o 414 s. 1265

Suodenniemen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liit-

tämisestä Vammalan kaupunkiin N:o 465 s. 1355
Suolahden kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolah-

den kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
N:o 414 s. 1265

Suomalainen tiede ja tutkimus -juhlaraha
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tiede ja

tutkimus -juhlarahasta N:o 301 s. 799
Suomen Akatemia
2006
— Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suorit-

teista perittävistä maksuista N:o 783 s. 2331
2009
— Laki Suomen Akatemiasta N:o 922 s. 4869
— Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta N:o

979 s. 4967
— Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suorit-

teista perittävistä maksuista N:o 1848 s. 7615
Suomen autonomia
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen sota ja au-

tonomian synty -juhlarahasta N:o 636 s. 2022
Suomen kieli
2007
— Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja

suomen kieli -juhlarahasta N:o 327 s. 1028
Suomen Leijonan ritarikunta
2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan rita-

rikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n
muuttamisesta N:o 134 s. 349
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Suomen lippu
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Suomen lippu -juhla-

rahasta N:o 60 s. 168
Suomen Pankki
2010
— Eduskunnan päätös antaa valtuus myöntää valtion-

takaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttara-
hastolle annettavan lainan vakuudeksi N:o 224 s. 860

Suomen säädöskokoelma
2010
— Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suo-

men säädöskokoelmassa N:o 1198 s. 4076
Suomen Teollisuussijoitus Oy
2007
— Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus

Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista N:o
215 s. 747

Suomen ympäristökeskus
2006
— Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökes-

kuksen maksullisista suoritteista N:o 1207 s. 3559
2009
— Laki Suomen ympäristökeskuksesta N:o 1069 s. 5194
— Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuk-

sesta N:o 1828 s. 7557
Suomenlahti
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja

kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 N:o 881
s. 4786

Suomenlinnan hoitokunta
2006
— Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokun-

nan suoritteiden maksullisuudesta N:o 1156 s. 3183
2009
— Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokun-

nan suoritteiden maksullisuudesta N:o 1161 s. 5576
Suomusjärven kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Suu- ja sorkkatauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
2007
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja

sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan so-
pimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 806 s. 3721

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sork-

kataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 207 s. 834

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 215 s. 848

Suuronnettomuus
2008
— Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista ai-

heutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta N:o 541
s. 1682

— Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien
tutkinnasta N:o 662 s. 2109

Suuronnettomuusvaaran torjunta
2008
— Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä N:o 379

s. 990
Sveitsi
2006
— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 866 s. 2477

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1049 s. 2901

2008
— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä

Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen
vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan
torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 778 s. 2429

2009
— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 920 s. 4867

2010
— Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien

henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 439 s. 1640

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laitto-
masti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotta-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta se-
kä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 550 s. 1924

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1166 s. 3819

Swine vesicular -tauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 428 s. 1283
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta swine vesicular
-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätöksen muuttamisesta N:o 276 s. 700

Sytytin
2006
— Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien sa-

vukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistami-
sesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavi-
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en savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen
kieltämisestä N:o 780 s. 2327

Syyttäjä
2007
— Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta N:o 88

s. 257
2009
— Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelu-

toimistoista N:o 467 s. 3651
Syyttäjänvirasto
2010
— Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimi-

alueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 1 §:n muuttamisesta N:o 613 s. 2097

— Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelu-
toimistoista N:o 1375 s. 4581

Sähköinen allekirjoitus
2009
— Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-

sistä allekirjoituksista N:o 617 s. 4049
Sähköinen asiointi
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lää-

kemääräyksestä N:o 485 s. 1392
2009
— Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä

sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista N:o
393 s. 3432

— Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä allekirjoituksista N:o 617 s. 4049

Sähkölaite
2007
— Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteisto-

jen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta N:o
1466 s. 5661

Sähkömarkkinat
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitus-

ten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta N:o 809
s. 2515

2009
— Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista N:o 65

s. 232
— Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityk-

sestä ja mittauksesta N:o 66 s. 235
Sähköntuotanto
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjake-

luverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaati-
muksista N:o 922 s. 2589

— Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytet-
tävyyden varmistamisesta N:o 1082 s. 2996

2007
— Valtioneuvoston asetus sähköntuotannon siirtomak-

suista sähkönjakeluverkoissa N:o 691 s. 3291
2010
— Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä

tuotetun sähkön tuotantotuesta N:o 1397 s. 4660
Sähköturvallisuus
2007
— Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteisto-

jen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta N:o
1466 s. 5661

Säilöntäaine
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukas-

vin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksen kumoamisesta N:o 317 s. 976

Särkisalon kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon

kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muur-
lan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan,
Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin
perustamisesta N:o 1074 s. 4377

Säteily
2007
— Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden

varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja
säteilyvaarasta tiedottamisesta N:o 520 s. 1658

2010
— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi

optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroil-
ta N:o 146 s. 703

Säädöskokoelma
2010
— Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suo-

men säädöskokoelmassa N:o 1198 s. 4076
Säästämissopimus
2009
— Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä N:o 1183

s. 5649
— Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästä-

miseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovel-
vollisuudesta N:o 1748 s. 7342

Säätiö
2006
— Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö

Petrean muuttamisesta säätiöksi N:o 898 s. 2549
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön

erinäisistä säännöksistä N:o 1352 s. 4097
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan
eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista N:o 509
s. 1591

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön
eläkevastuun laskuperusteista N:o 567 s. 1779

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön
työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista
laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun mää-
rittämiseksi N:o 615 s. 3045

2009
— Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä elä-

kesäätiöissä ja eläkekassoissa N:o 173 s. 2753
2010
— Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituut-

tisäätiölle N:o 1284 s. 4325

T
Tadzikistan
2006
— Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteis-
työsopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 597 s. 1791

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja

niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan
välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön
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alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 91 s. 545

Taidekilpailu
2006
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1215 s. 3581
2007
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1346 s. 5194
2008
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 975 s. 2993
2009
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1368 s. 6148
2010
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1298 s. 4359
Taidemuseo
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-

ritteiden maksullisuudesta N:o 1155 s. 3182
2009
— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-

ritteiden maksullisuudesta N:o 1160 s. 5575
Taideopetus
2010
— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-

na käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perus-
opetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yk-
sikköhinnoista vuonna 2011 N:o 862 s. 2822

Taidetoimikunta
2008
— Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan

ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksul-
lisuudesta N:o 1108 s. 3460

Taimiaineisto
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta li-
säys- ja taimiaineistosta N:o 135 s. 447

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta an-
netun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
muuttamisesta N:o 760 s. 3608

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja mar-
jakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoin-
nista ja maahantuonnista N:o 251 s. 988

Taiteen keskustoimikunta
2008
— Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan

ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksul-
lisuudesta N:o 1108 s. 3460

Taksa
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta

N:o 481 s. 1435
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reit-

titaksasta N:o 499 s. 1461
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 709 s. 2183

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-
teen sarjalipputaksoista N:o 970 s. 2669

2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta

N:o 780 s. 3675
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 1270 s. 4971
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 1381 s. 5256
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 390 s. 1029
— Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahin-

noista N:o 443 s. 1273
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankulje-

tuksen taksoista N:o 2 s. 6
— Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustan-

nusten korvaustaksasta N:o 952 s. 4919
Taksi
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta

N:o 481 s. 1435
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reit-

titaksasta N:o 499 s. 1461
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta

N:o 780 s. 3675
2009
— Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammatti-

pätevyydestä N:o 825 s. 4675
Taksiliikenne
2007
— Taksiliikennelaki N:o 217 s. 752
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliiken-

teen yrittäjäkurssin opetussisällöstä N:o 730 s. 3483
2008
— Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahin-

noista N:o 443 s. 1273
2009
— Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahin-

noista N:o 444 s. 3549
— Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä N:o 695

s. 4285
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliiken-

teessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaati-
muksista N:o 723 s. 4367

2010
— Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahin-

noista N:o 615 s. 2099
Takuueläke
2010
— Laki takuueläkkeestä N:o 703 s. 2441
Talletuspankki
2009
— Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle annettavista valti-
ontakauksista N:o 1079 s. 5249

— Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
N:o 1171 s. 5601

— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista
talletuspankkeihin N:o 1749 s. 7344

2010
— Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä
valtiontakauksista perittävistä maksuista N:o 7
s. 265

— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista
talletuspankkeihin N:o 413 s. 1533
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— Laki talletuspankkien yhteenliittymästä N:o 599
s. 2061

Taloudenhallinnan neuvottelukunta

2006

— Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvotte-
lukunnasta N:o 278 s. 881

Talousarvio

2006

— Vuoden 2006 lisätalousarvio N:o 501 s. 1465
— Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio N:o 1028 s. 2813
— Vuoden 2006 kolmas lisätalousarvio N:o 1189 s. 3357
— Valtion talousarvio vuodelle 2007 N:o 1193 s. 3373

2007
— Vuoden 2007 lisätalousarvio N:o 52 s. 177
— Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715 s. 3427
— Vuoden 2007 kolmas lisätalousarvio N:o 1028 s. 4275
— Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio N:o 1121 s. 4463
— Valtion talousarvio vuodelle 2008 N:o 1432 s. 5395

2008
— Vuoden 2008 lisätalousarvio N:o 108 s. 297
— Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio N:o 414 s. 1141
— Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio N:o 745 s. 2317
— Valtion talousarvio vuodelle 2009 N:o 983 s. 3013

2009
— Vuoden 2009 lisätalousarvio N:o 165 s. 469
— Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio N:o 737 s. 4417
— Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottoval-

tuuden muuttamisesta N:o 739 s. 4461
— Valtion talousarvio vuodelle 2010 N:o 1382 s. 6201

2010
— Vuoden 2010 lisätalousarvio N:o 335 s. 1297
— Vuoden 2010 toinen lisätalousarvio N:o 349 s. 1346
— Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio N:o 640 s. 2201
— Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio N:o 1032 s. 3233
— Valtion talousarvio vuodelle 2011 N:o 1186 s. 3909

Talous- ja velkaneuvonta

2008

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-
neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 71 s. 222

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 91 s. 303

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 126 s. 647

Talousvesi

2007

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden
tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrky-
tysepidemioiden selvittämisestä N:o 251 s. 851

Tammisaaren kaupunki

2007

— Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin,
Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttami-

sesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
N:o 1075 s. 4378

Tampereen kaupunki
2006
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 559 s. 1670

2008
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 479 s. 1379

2009
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin
välillä N:o 489 s. 3678

Tanska
2006
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

2007
— Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 994 s. 4222

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suo-
men ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä
Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä
vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräys-
ten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta an-
netun lain voimaantulosta N:o 1020 s. 4257

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1137 s. 4551

2009
— Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkai-
luoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansal-
lisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta N:o 700 s. 4300

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan
yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o
957 s. 4929

2010
— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
2010
— Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-

nasta N:o 1316 s. 4436
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Tapaturmakorvaus
2009
— Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta N:o 276

s. 3162
Tapaturmavakuutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-

kuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määrää-
misestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestel-
mää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
N:o 1368 s. 4136

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä N:o
1367 s. 5234

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-

kuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta N:o
1649 s. 6931

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-

kuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 805 s. 2681

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 806 s. 2684

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmava-
kuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittara-
han kertakorvauksen perusteista N:o 1303 s. 4385

Tarjousasiakirja
2006
— Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan si-

sällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalu-
eella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta
tunnustamisesta N:o 479 s. 1427

Tarkastus
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliiken-

teen tarkastusmaksun suuruudesta N:o 1027 s. 2812
2007
— Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tie-

donsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta
N:o 598 s. 3018

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neiden käyttöä koskevasta tutkinnosta, tarkastuksia
suorittavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja
tutkimustoiminnasta N:o 1149 s. 4569

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuk-
sesta N:o 1413 s. 5322

2008
— Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tar-

kastuksesta N:o 291 s. 746
2010
— Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden

tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 153 s. 730

— Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta
käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta N:o 1101 s. 3469

— Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkas-
tuksesta Suomessa N:o 1241 s. 4230

Tasa-arvo
2008
— Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä

tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen
euromäärien tarkistamisesta N:o 325 s. 835

Tasavallan presidentti
2006
— Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin

vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta N:o 21 s. 79
— Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaa-

lin toisen vaalin tuloksesta N:o 91 s. 328
Tekijänoikeus
2010
— Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeus-

sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
94 s. 549

— Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja ääni-
tesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
95 s. 551

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
2007
— Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja inno-

vaatioiden kehittämiskeskuksesta N:o 299 s. 945
2008
— Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittä-

miskeskuksesta N:o 717 s. 2232
Teknologinen tutkimus
2010
— Valtioneuvoston asetus Teknologian tutkimuskeskus

VTT:stä N:o 1012 s. 3188
Teletoiminta
2007
— Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan

sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen
taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta N:o 680
s. 3248

Televerkko
2009
— Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista N:o

462 s. 3637
Televisiomaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 512

s. 1540
2007
— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 718

s. 3466
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2008
— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 518

s. 1486
2009
— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 762

s. 4499
2010
— Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista N:o 865

s. 2828
Televisiotoiminta
2007
— Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittä-

vien tapahtumien televisioinnista N:o 199 s. 699
— Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan

sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen
taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta N:o 680
s. 3248

Teollisoikeus
2010
— Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä kos-

kevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja
sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1057 s. 3361

Terrorismi
2007
— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,

Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 664 s. 3221

— Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan,
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakun-
nan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi teh-
dyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voi-
maansaattamisesta N:o 671 s. 3229

— Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroo-
pan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1369 s. 5239

2008
— Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaeh-

käisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 231
s. 573

— Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misestä ja selvittämisestä N:o 503 s. 1449

— Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä N:o 616
s. 1945

— Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvä-
lisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 723 s. 2245

2009
— Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torju-

misesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 54 s. 213

— Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousaluee-
seen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvit-
tämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset N:o
78 s. 283

— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 123 s. 411

2010
— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 492 s. 1781

— Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja
selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansain-
välisiä velvoitteita N:o 1022 s. 3206

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2008
— Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta N:o 668

s. 2125
— Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksesta N:o 675 s. 2143
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja

hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista N:o
1049 s. 3322

2010
— Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista

lastensuojeluyksiköistä N:o 1379 s. 4589
Terveydenhoito
2009
— Laki terveyden edistämisen määrärahasta N:o 333

s. 3315
— Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen mää-

rärahasta N:o 535 s. 3771
— Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja

sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan
maakunnassa N:o 1179 s. 5639

Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta
2009
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja

terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta N:o 667
s. 4200

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuol-

lon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
N:o 56 s. 193

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuol-
lon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
N:o 813 s. 3731

Terveydenhuolto
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä ter-

veydenhuollosta N:o 7 s. 37
— Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon

valtakunnallisista valvontaohjelmista N:o 664 s. 2051
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— Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveyden-
huollon valvontasuunnitelmasta N:o 665 s. 2054

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
vuoden 2007 voimavaroista N:o 779 s. 2325

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyys-
kertoimista N:o 1052 s. 2908

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista
suoritteista N:o 1395 s. 4230

2007
— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

sähköisestä käsittelystä N:o 159 s. 555
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuol-

lon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja ter-
veysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta
N:o 307 s. 967

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
N:o 645 s. 3155

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta N:o
683 s. 3273

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
vuoden 2008 voimavaroista N:o 855 s. 3852

— Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta tervey-
denhuollon työtaistelun aikana N:o 1027 s. 4271

— Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terve-
yspalvelujen neuvottelukunnasta N:o 1181 s. 4638

— Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista N:o 1444
s. 5590

2008
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

kehittämishankkeiden valtionavustuksista N:o 287
s. 738

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
vuoden 2009 voimavaroista N:o 728 s. 2250

2009
— Laki terveyden edistämisen määrärahasta N:o 333

s. 3315
— Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu-

ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta N:o 380
s. 3403

— Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen mää-
rärahasta N:o 535 s. 3771

— Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
N:o 569 s. 3930

— Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indek-
sillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
palvelusetelistä N:o 959 s. 4934

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja
laitoshoidon määrittelyn perusteista N:o 1806 s. 7520

2010
— Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista N:o

629 s. 2133
— Terveydenhuoltolaki N:o 1326 s. 4458
Terveydensuojelu
2006
— Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveyden-

suojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratori-
oista N:o 1174 s. 3243

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisö-

tilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuol-
losta N:o 405 s. 3469

Terveystieteellinen tutkimus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2006 N:o 114 s. 381

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2007 N:o 168 s. 590

2009
— Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkäri-

koulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen
tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista N:o
1351 s. 6106

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2010 N:o 67 s. 457

Teurasruho
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen

luokittelusta ja hintaseurannasta N:o 1058 s. 3362
Teurastamo
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-
tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa N:o 440
s. 1308

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä N:o 337 s. 3320

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 425 s. 1607

Teurastus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teu-
rastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja
sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä
nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintu-
en maksatuksesta N:o 405 s. 1304

Teurastuspalkkio
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista
palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 170
s. 534

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni-
ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajape-
räistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja
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lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien
kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta N:o 266
s. 811

Tiehallinto
2007
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon

maksuista N:o 1132 s. 4543
2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon

maksuista N:o 206 s. 2856
Tiekuljetus
2006
— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä N:o 693

s. 2137
— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

lain muuttamisesta N:o 1231 s. 3605
— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 1357 s. 4108

2008
— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 933 s. 2896

2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten

aineiden kuljetuksesta tiellä N:o 171 s. 505
— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

lain muuttamisesta N:o 599 s. 3995
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luotettavasta

todisteesta eräissä Suomen sisäisissä tavaran tiekul-
jetuksissa N:o 1668 s. 7053

Tieliikelaitos
2007
— Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

N:o 1126 s. 4531
Tieliikenne
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantie-

lautoista N:o 20 s. 75
— Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan

yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 189 s. 596

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voi-
maansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 597

— Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa
yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopi-
muksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutos-
ten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
191 s. 598

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eu-
rooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaatta-
misesta N:o 192 s. 599

— Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja
-opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eu-
rooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä kä-
sittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 193 s. 600

— Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista ole-
vien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suo-
men sisäistä liikennettä N:o 305 s. 958

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suusjärjestelyistä N:o 553 s. 1636

— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä N:o 693
s. 2137

— Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta
N:o 694 s. 2147

— Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjes-
telmistä N:o 995 s. 2757

— Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun
lain muuttamisesta N:o 1231 s. 3605

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 met-
rin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli
2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton pe-
rävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaven-
tamisesta N:o 1378 s. 4157

2007
— Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisteristä

annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 668 s. 3226

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-
teen sarjalipputaksoista N:o 1381 s. 5256

2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliiken-

teen sarjalipputaksoista N:o 390 s. 1029
— Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta N:o 439

s. 1265
— Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahin-

noista N:o 443 s. 1273
— Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-

oikeudesta N:o 474 s. 1370
— Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain

neuvottelukunnasta N:o 964 s. 2975
2009
— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa

kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopi-
muksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 878 s. 4781

2010
— Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien

miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen
sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta N:o 540
s. 1905

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maan-
tieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä
tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 542 s. 1907

— Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen N:o
1109 s. 3489

— Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokulje-
tuksissa N:o 1110 s. 3492

Tieteellisten seurain valtuuskunta
2006
— Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta N:o 938

s. 2613
Tietohallinto
2007
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta N:o
683 s. 3273

Tietosuojavaltuutettu
2009
— Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toi-

miston maksullisista suoritteista N:o 351 s. 3353
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Tietoturva
2010
— Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtion-

hallinnossa N:o 681 s. 2360
Tietoverkkorikollisuus
2007
— Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 539
s. 1699

— Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston
tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 768 s. 3659

Tietulli
2006
— Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjes-

telmistä N:o 995 s. 2757
Tilaneuvontajärjestelmä
2006
— Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täy-

täntöönpanosta N:o 1011 s. 2784
Tilastokeskus
2006
— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1208 s. 3567
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1093 s. 5299
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1027 s. 3220
Tilaviini
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimi-

tyksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätöksen kumoamisesta N:o 1809 s. 7529

Tilinpäätös
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläke-

kassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o 6 s. 11

— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta N:o 150 s. 495

— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitus-
rahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta N:o 151 s. 520

— Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitus-
rahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta N:o 820 s. 3759

Tilintarkastus
2007
— Tilintarkastuslaki N:o 459 s. 1435
— Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta N:o 735

s. 3495
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppa-

kamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakama-
rin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suorit-
teista N:o 107 s. 295

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-
tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista N:o 262
s. 646

— Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastajista N:o 1083 s. 3418

2009
— Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -ta-

louden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
N:o 1369 s. 6151

Todistusaineisto
2010
— Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismää-

räyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankki-
miseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten
kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta N:o 729 s. 2489

Toijalan kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Vii-

alan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kun-
nan perustamisesta N:o 524 s. 1567

Toimeentulotuki
2010
— Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden

toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkei-
siin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton
majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
N:o 65 s. 439

Toimikunta
2006
— Työministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimi-

kunnasta N:o 315 s. 973
2010
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketie-

teellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta N:o 820
s. 2733

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eet-
tisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteelli-
sen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perit-
tävistä maksuista N:o 840 s. 2783

Tonnistovero
2008
— Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain 8 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 129 s. 331
Torjunta-aine
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 81 s. 281

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 175 s. 540

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 262 s. 802

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 319 s. 981

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 383 s. 1123

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

Tiet—Torj

181



— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 732 s. 2229

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 733 s. 2230

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 955 s. 2644

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1008 s. 2778

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 245 s. 819

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 263 s. 869

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 515 s. 1631

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 754 s. 3601

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 814 s. 3734

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 822 s. 3774

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 887 s. 3907

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 967 s. 4171

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1037 s. 4291

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1092 s. 4413

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruoki-
en torjunta-ainejäämistä N:o 1215 s. 4719

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa N:o 235 s. 578

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismää-
ristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa anne-

tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 560 s. 1792

Traktori
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien,

moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden
perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta
ja varusteista N:o 274 s. 827

2010
— Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävau-

nujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevi-
en laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä N:o 1100
s. 3460

Trukki
2010
— Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja

haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätök-
sen kumoamisesta N:o 1102 s. 3472

Tsekin tasavalta
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

2008
— Laki Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon

vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 943 s. 2917

2009
— Tasavallan presidentin asetus Tsekin kanssa turvalli-

suusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroi-
sesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 705 s. 4305

TSE-tauti
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohin TSE-tautien vastustamisesta N:o 500 s. 1464

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 755 s. 3602

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
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leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä N:o 337 s. 3320

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja
leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toi-
menpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta N:o 425 s. 1607

Tshad
2009
— Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan
unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikun-
nassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta
ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 117 s. 399

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tsha-
dissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 4803

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Af-
rikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) teh-
dyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 891 s. 4804

Tukholman yleissopimus
2007
— Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yh-

disteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liit-
teen voimaansaattamisesta N:o 294 s. 937

Tulkkipalvelu
2009
— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vam-

maisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asia-
kastietoja N:o 851 s. 4713

2010
— Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

N:o 133 s. 673
Tulli
2006
— Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksin-

kertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta teh-
dyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaan-
saattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
67 s. 249

— Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleis-
sopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan
perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1212 s. 3574

2007
— Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäises-

tä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 764 s. 3612

— Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasiois-
sa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 805 s. 3720

— Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 §:n muut-
tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 875
s. 3891

2008
— Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpe-

sun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialal-
la tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen re-
kisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa
lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suo-
menkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamises-
ta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisu-
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 92 s. 273

— Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b §:n muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 93 s. 275

— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 876 s. 2743

2009
— Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta

tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 203
s. 2822

— Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä
avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen
voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 433 s. 3526

— Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 673
s. 4210

— Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnasta N:o 687 s. 4231

— Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartio-
laitoksen yhteistoiminnasta N:o 1126 s. 5445

2010
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhtei-

sön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliit-
toa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
roopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta N:o 72 s. 474

— Laki jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalk-
kioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talous-
arviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tul-
liselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 903 s. 2917

— Laki Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäi-
sestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 2944

— Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pi-
dättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia
varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn
keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen
väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta sovel-
tamisesta N:o 960 s. 3053

Tullihallitus

2006

— Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista
N:o 1209 s. 3569
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Tullilaitos
2006
— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-

teiden maksullisuudesta N:o 1427 s. 4331
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtä-

vien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi N:o 791
s. 3695

2008
— Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen viran ja

toimen haltijain virkapuvusta annetun asetuksen ku-
moamisesta N:o 203 s. 511

— Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta N:o 205 s. 513
2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtä-

vien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi N:o 322
s. 3289

2010
— Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suorit-

teiden maksullisuudesta N:o 1194 s. 4063
Tullivero
2008
— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa

tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
517 s. 1485

Tulliyleissopimus
2006
— Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksin-

kertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta teh-
dyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaan-
saattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
67 s. 249

2007
— Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tul-

lialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tulli-
tutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 874 s. 3890

2008
— Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuo-

den 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 487 s. 1399

Tulo- ja varallisuusvero
2006
— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 866 s. 2477

— Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusvero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 892 s. 2529

— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varal-
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 893 s. 2530

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1049 s. 2901

— Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1050 s. 2903

2007
— Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja kos-

kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 884 s. 3900

— Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo-
ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 1506 s. 5778

2008
— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-

jen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 18 s. 69

— Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 762 s. 2399

— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1142 s. 3560

2009
— Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 917 s. 4864

— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 920 s. 4867

— Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 921 s. 4868

2010
— Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa

tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
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tamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noot-
tienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
460 s. 1711

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1166 s. 3819

Tulovero
2006
— Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 891 s. 2528

— Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1037 s. 2861

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2007 N:o 1130 s. 3091

— Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki N:o 1217 s. 3586
2007
— Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tulo-

veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 15
s. 49

— Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 883 s. 3899

— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1056
s. 4344

— Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki N:o 1140 s. 4557
— Valtioneuvoston asetus tuloverolain 20 §:n muutta-

misesta annetun lain voimaantulosta N:o 1288
s. 5040

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2008 N:o 1503 s. 5769

2008
— Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan

kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 183 s. 478

— Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta
tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 289 s. 741

— Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 385 s. 1013

— Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-

sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 459 s. 1298

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Mansaaren
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 473 s. 1369

— Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 486
s. 1397

— Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 2115

— Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehty-
jen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 921 s. 2872

— Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 922 s. 2873

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2009 N:o 926 s. 2881

— Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki N:o 945 s. 2919

2009
— Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alu-

een kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopi-
musten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 204 s. 2823

— Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 733 s. 4401

— Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 913
s. 4860

— Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 914 s. 4861

— Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotukses-
ta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 915 s. 4862

— Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tulo-
verotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 916 s. 4863

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden
Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 4865

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta
tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 919 s. 4866

— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-
ta vuonna 2010 N:o 989 s. 5033

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa
tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voi-
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maansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1006 s. 5059

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1244 s. 5876

— Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki N:o 1250 s. 5889
— Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja

varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä N:o
1738 s. 7326

2010
— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tulove-

roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 106
s. 565

— Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 152 s. 729

— Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 164
s. 744

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaar-
ten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimus-
ten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 190 s. 813

— Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 281 s. 1087

— Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 458 s. 1709

— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
735 s. 2502

— Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 860
s. 2820

— Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 927 s. 2975

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 3017

— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-
ta vuonna 2011 N:o 1122 s. 3517

— Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki N:o 1409 s. 4697
Tulvavahinko
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005

tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o 39 s. 181
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005
muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle,
puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille ai-
heutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuk-
sesta N:o 43 s. 191

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemises-
ta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna
2006 N:o 185 s. 586

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005
maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
N:o 508 s. 1510

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005
puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja
muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahin-
kojen korvausten maksatuksesta N:o 567 s. 1688

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden
2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o
1048 s. 2898

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuonna 2006
muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle,
puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille ai-
heutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuk-
sesta N:o 1065 s. 2932

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemises-
ta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna
2007 N:o 305 s. 959

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden

2006 ja alkuvuoden 2007 tulvavahinkokorvausten
maksamisesta N:o 151 s. 386

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinko-
korvauksista ja arviointiperusteista N:o 698 s. 2186

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008

tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o 244
s. 2997

2010
— Laki tulvariskien hallinnasta N:o 620 s. 2109
— Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta N:o

659 s. 2282
Tunnusmerkki
2008
— Laki Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden

tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuo-
den 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 944 s. 2918

2009
— Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä

joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotos-
ta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten
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lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 422 s. 3509

— Valtioneuvoston asetus eräiden kansainvälisesti suo-
jattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 536 s. 3773

— Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä
sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä
annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta N:o 1120
s. 5436

2010
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

tunnuskuvasta ja virkamerkistä N:o 576 s. 1958
Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano
2009
— Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-

panosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 911 s. 4857

— Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityis-
tuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomi-
oiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1039 s. 5124

Tuomioistuin
2006
— Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjeste-

lyistä N:o 147 s. 465
— Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen eri-

oikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 598 s. 1792

— Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen
välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeu-
denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi
tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittami-
sesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 599 s. 1793

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioi-
keustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 722 s. 2209

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa N:o 753 s. 2273

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä N:o 1110 s. 3046

— Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioi-
den ja istuntopaikkojen sijainnista N:o 1111 s. 3049

— Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajä-
senistä N:o 1266 s. 3693

2007
— Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys N:o 193

s. 676
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuo-

mioistuimissa N:o 370 s. 1236
— Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-

istuimissa N:o 381 s. 1255
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
625 s. 3069

— Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja
ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1
§:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
835 s. 3819

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1323
s. 5146

2008
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin
päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta N:o
222 s. 541

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä N:o 410 s. 1129

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitse-
mista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta N:o 692 s. 2178

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta N:o 924 s. 2875

— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 925 s. 2876

2009
— Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnis-

tä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
N:o 136 s. 439

— Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopii-
reistä N:o 180 s. 2773

— Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioi-
den ja istuntopaikkojen sijainnista N:o 454 s. 3609

— Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-
panosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen so-
veltamisesta N:o 911 s. 4857

— Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityis-
tuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomi-
oiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 1039 s. 5124

— Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeuden-
käynnin viivästymisen hyvittämisessä N:o 1109
s. 5420

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-
asioissa annetun asetuksen kumoamisesta N:o 1772
s. 7394

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
1773 s. 7395

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1774
s. 7396

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
N:o 1775 s. 7398

2010
— Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräis-

tä ratkaisuistaan N:o 373 s. 1488
— Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys N:o 631

s. 2157
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— Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista N:o 1214 s. 4127

Tuontirajoitus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta eräiden tuontira-
joituksista annettujen päätösten kumoamisesta N:o
949 s. 4149

Tuotannollinen toiminta
2009
— Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien

väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain
voimaantulosta N:o 796 s. 4606

Tuotantoeläin
2009
— Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoin-

nin neuvottelukunnasta N:o 330 s. 3307
Tuotantopalkkio
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1153 s. 3174

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 1235 s. 4794

2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
N:o 97 s. 320

Tuoteturvallisuus
2009
— Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä

biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille
saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen
kieltämisestä N:o 251 s. 3028

— Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markki-
navalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Eu-
roopan komissiolle N:o 1197 s. 5745

2010
— Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suun-

nittelulle asetettavista vaatimuksista N:o 1043 s. 3304
Tupakkatuote
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden

paloturvallisuudesta N:o 1064 s. 3383
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuottei-

den ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä N:o
99 s. 327

Tupakointi
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja

muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta N:o 964
s. 2655

Tupakointiväline
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuottei-

den ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä N:o
99 s. 327

Turkiseläintarhaus
2008
— Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten,

siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisin-
vestointien tukemisesta vuonna 2008 N:o 495 s. 1416

2009
— Laki turkistuottajien lomituspalveluista N:o 1264

s. 5907

Turkistuottaja
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajien

lomituspalveluista annetun lain mukaan järjestettävi-
en lomituspalvelujen määrästä vuonna 2010 N:o 205
s. 832

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille
järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä
vuonna 2011 N:o 1309 s. 4421

Turkki
2010
— Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-

taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 927 s. 2975

Turks- och Caicossaaret
2010
— Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita kos-

kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 162 s. 742

Turska
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalas-

tuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja
lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006
N:o 182 s. 565

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 972 s. 2674

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalas-

tuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja
lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007
N:o 19 s. 53

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
N:o 801 s. 3714

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen vuo-
den 2007 turskakiintiön käyttämisestä N:o 869
s. 3882

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20
metristen kalastusalusten harjoittaman turskan ka-
lastuksen keskeyttämisestä N:o 1025 s. 4269

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun

alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
tuksen keskeyttämisestä N:o 552 s. 1739

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvasta vuonna 2009 N:o 683 s. 2161

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 N:o 773
s. 2420

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen eri-
tyisluvasta vuonna 2008 annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 774
s. 2421

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun
alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-
metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalas-
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tuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen kumoamisesta N:o 775
s. 2422

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-

kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 114 s. 376

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 22-24 N:o 118 s. 400

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
N:o 544 s. 3813

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvista vuonna 2010 N:o 853 s. 4715

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES
osa-alueilla 25-32 annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen kumoamisesta N:o 1028 s. 5099

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella
vuonna 2010 N:o 1140 s. 5480

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-

kisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoit-
taman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-
osa-alueilla 25-32 N:o 131 s. 671

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa re-
kisteröityjen kalastusalusten harjoittaman turskan-
kalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22-
24 N:o 815 s. 2716

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalas-
tuksen erityisluvista N:o 949 s. 3038

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turs-
kakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011 N:o 1187
s. 4050

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

2010

— Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta N:o 1261
s. 4269

— Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastosta N:o 1266 s. 4288

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston maksullisista suoritteista N:o 1302
s. 4372

Turvallisuusluokiteltu tieto

2007

— Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1052 s. 4338

— Laki Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 1199 s. 4663

— Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vas-
tavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1310 s. 5107

— Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1488 s. 5729

2008
— Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvalli-

suusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamises-
ta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 87 s. 265

— Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turval-
lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 120 s. 322

— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turval-
lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 228 s. 553

— Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöor-
ganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-
ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 631 s. 1997

— Laki Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 677 s. 2149

— Laki Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 727 s. 2249

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja puolustus-
materiaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) vä-
lisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turval-
lisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 789
s. 2442

— Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 932 s. 2895

— Laki Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 943 s. 2917

2009
— Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tur-

vallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vasta-
vuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 279 s. 3172

— Tasavallan presidentin asetus Tsekin kanssa turvalli-
suusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroi-
sesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 705 s. 4305

— Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
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lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 924 s. 4873

2010
— Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa tur-

vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 280 s. 1085

Turvallisuussopimus
2010
— Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1083 s. 3405

— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen
turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta N:o
1421 s. 4728

Turvapaikanhakija
2010
— Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden

toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkei-
siin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton
majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
N:o 65 s. 439

Turvatarkastus
2008
— Laki turvatoimista eduskunnassa N:o 364 s. 953
Turvavarastointi
2006
— Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

vuonna 2006 N:o 169 s. 531
— Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

vuonna 2007 N:o 1349 s. 4085
2007
— Laki polttoturpeen turvavarastoista N:o 321 s. 1015
— Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastois-

ta N:o 498 s. 1521
2008
— Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

vuonna 2008 N:o 143 s. 369
2009
— Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

vuonna 2009 N:o 86 s. 295
2010
— Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

vuonna 2010 N:o 129 s. 665
Turvavyö
2006
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-auton

turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta
kuvamerkillä N:o 290 s. 907

Turve
2007
— Laki polttoturpeen turvavarastoista N:o 321 s. 1015
— Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuo-

tetun sähkön syöttötariffista N:o 322 s. 1018
— Valtioneuvoston asetus polttoturpeesta lauhdutus-

voimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
N:o 324 s. 1024

— Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastois-
ta N:o 498 s. 1521

Tutkijalautakunta
2008
— Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien

tutkinnasta N:o 662 s. 2109
Tutkimus
2006
— Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveyden-

suojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratori-
oista N:o 1174 s. 3243

2007
— Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja

tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutki-
muksen rahoituksesta N:o 1477 s. 5706

2008
— Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja in-

novaatiotoiminnan rahoituksesta N:o 298 s. 765
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja ham-

maslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terve-
ystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perus-
teista vuonna 2009 N:o 31 s. 94

— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisen maaseudun
kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuksen rahoituksesta N:o 35 s. 111

— Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristö-
tutkimuksen yhteenliittymästä N:o 797 s. 4607

Tutkimuseettinen toimikunta
2010
— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketie-

teellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta N:o 820
s. 2733

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
2008
— Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeu-

vostosta N:o 1043 s. 3312
Tutkimuslaitos
2006
— Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin

asioiden tutkimuslaitoksesta N:o 544 s. 1617
2007
— Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian ana-

lyysipalvelujen yhtiöittämisestä N:o 741 s. 3509
— Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta N:o

1139 s. 4555
— Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimus-

laitoksesta N:o 1241 s. 4815
Tutkimusyhteistyö
2010
— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja

kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o 852 s. 2811

— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-
jen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2821

Tutkintavankeus
2006
— Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta N:o 510

s. 1530
Tutkinto
2006
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 1170 s. 3225
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— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-
mista N:o 1359 s. 4110

2007
— Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista

vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa N:o 310 s. 981

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluai-
neiden käyttöä koskevasta tutkinnosta, tarkastuksia
suorittavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja
tutkimustoiminnasta N:o 1149 s. 4569

— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-
mista N:o 1332 s. 5164

2008
— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-

mista N:o 767 s. 2404
2010
— Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta N:o 24 s. 301

— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen
maisteriohjelmista N:o 1306 s. 4409

Tuuloksen kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan

kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuu-
loksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupun-
kiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan
kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin N:o 480 s. 1380

Tyynenmeren alue
2007
— Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta N:o
272 s. 895

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
väliaikaisesta soveltamisesta N:o 395 s. 1286

2008
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-
panuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 449 s. 1284

— Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä teh-
dyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäi-
sen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
453 s. 1288

2010
— Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kump-

panuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran teh-
dyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta N:o
586 s. 2029

Työaika
2009
— Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttami-

sesta annetun lain voimaantulosta N:o 1001 s. 5052
Työehtosopimus
2008
— Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoi-

tettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkista-
misesta N:o 1007 s. 3218

Työeläkevakuutusmaksu
2006
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1232 s. 3607

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1414 s. 4308

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 1082
s. 4391

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1083 s. 4392

— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1344 s. 5192

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
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vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 783
s. 2435

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 784 s. 2436

— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 941
s. 4903

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 942 s. 4904

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 999
s. 3146

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-
lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1000 s. 3147

Työeläkevakuutusyhtiö
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 515
s. 1543

2008
— Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta

N:o 523 s. 1612
Työ- ja elinkeinokeskus
2008
— Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkei-

notoimistoista N:o 796 s. 2453

— Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista
sekä työ- ja elinkeinotoimistoista N:o 832 s. 2560

Työ- ja elinkeinoministeriö
2007
— Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeino-

ministeriöön N:o 971 s. 4177
— Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden vir-

kojen lakkauttamisesta N:o 991 s. 4217
— Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä

N:o 1024 s. 4265
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys N:o 5 s. 25
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 6 s. 41
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian

käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 7 s. 45

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 8 s. 47

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-
ritteista N:o 438 s. 1261

— Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys N:o 460
s. 1299

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 441 s. 3541
— Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys N:o 552

s. 3857
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 1146 s. 5517
— Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallin-

nonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
N:o 1652 s. 6973

— Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinomi-
nisteriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra-
hoittamisesta N:o 1695 s. 7172

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 630 s. 2153
— Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehit-

tämiskeskuksesta N:o 646 s. 2258
— Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriön

koulutus- ja kehittämiskeskuksesta N:o 664 s. 2297
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suo-

ritteista N:o 1217 s. 4137
Työ- ja elinkeinotoimisto
2008
— Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkei-

notoimistoista N:o 796 s. 2453
— Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista

sekä työ- ja elinkeinotoimistoista N:o 832 s. 2560
2009
— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2010 N:o 1097 s. 5372

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain

nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja
elinkeinotoimistoista N:o 544 s. 1909

— Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla
työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 809
s. 2701
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— Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen mak-
sullisista suoritteista vuonna 2011 N:o 1394 s. 4635

Työ- koulutus- ja elinkeinoasiainneuvosto
2008
— Valtioneuvoston asetus työ-, koulutus- ja elinkei-

noasiain neuvostosta N:o 433 s. 1252
Työkyvyttömyyseläkeläinen
2009
— Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpa-

luun edistämisestä N:o 738 s. 4457
Työllisyys
2009
— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-

lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

Työmarkkina-alue
2009
— Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista N:o 92

s. 305
— Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista N:o

1275 s. 5935
2010
— Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista N:o

1216 s. 4133
Työmarkkinatuki
2010
— Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarvehar-

kinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta
N:o 957 s. 3050

Työministeriö
2006
— Työministeriön työjärjestys N:o 577 s. 1714
2007
— Työministeriön työjärjestys N:o 120 s. 362
— Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden vir-

kojen lakkauttamisesta N:o 991 s. 4217
Työnantajan eläkemaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun pe-

rusteista N:o 1398 s. 4250
Työnantajan kansaneläkemaksu
2006
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
N:o 1262 s. 3684

2009
— Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
annetun lain kumoamisesta N:o 936 s. 4896

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
2007
— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivära-

hamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentista vuonna 2008 N:o 1035 s. 4287

2008
— Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivära-

hamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentista vuonna 2009 N:o 741 s. 2309

Työnantajan sosiaaliturvamaksu
2006
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 57
s. 222

2007
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 47
s. 170

2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työn-

antajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta N:o 22
s. 71

2010
— Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamises-

ta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain
kumoamisesta N:o 149 s. 726

Työntekijä
2006
— Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalai-

sen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä N:o
418 s. 1269

2007
— Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnissa N:o 449 s. 1419
Työntekijän eläke
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 269 s. 816

— Työntekijän eläkelaki N:o 395 s. 1165
— Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki N:o 396

s. 1221
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 515
s. 1543

— Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytän-
töönpanosta N:o 874 s. 2488

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 925 s. 2594

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 926 s. 2595

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 927 s. 2596

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1142 s. 3136

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 1197
s. 3536

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joi-
den mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän elä-
kelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159
§:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista N:o 1423
s. 4323

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan
eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista N:o 509
s. 1591

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön
eläkevastuun laskuperusteista N:o 567 s. 1779

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön
työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista
laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun mää-
rittämiseksi N:o 615 s. 3045

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
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nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 686 s. 3277

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 916 s. 4004

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 917 s. 4005

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 918 s. 4006

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 1082
s. 4391

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1146 s. 4566

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan
laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen
jakamista varten N:o 1249 s. 4847

2008
— Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain 4 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 127
s. 329

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 329 s. 839

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 659 s. 2106

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 660 s. 2107

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 661 s. 2108

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 713 s. 2228

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 783
s. 2435

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 338 s. 3321

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 816 s. 4657

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 817 s. 4658

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 818 s. 4659

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 931 s. 4888

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 941
s. 4903

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1024 s. 5091

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-

kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 475 s. 1748

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antami-
sesta N:o 899 s. 2909

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antami-
sesta N:o 900 s. 2910

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksi-
luvun vahvistamisesta N:o 901 s. 2911

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 963 s. 3056

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläke-
vakuutusmaksuprosenttien antamisesta N:o 999
s. 3146

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antami-
sesta N:o 1023 s. 3207

Työntekijän työeläkemaksu

2006

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

2007
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1344 s. 5192

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
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vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

2008
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

Työriitojen sovittelu
2009
— Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta N:o

394 s. 3433
Työsopimus
2007
— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin

työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukun-
nasta N:o 156 s. 551

2009
— Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja

virkasuhteen jatkumisesta N:o 305 s. 3237
Työssäkäyntialue
2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialu-

eista N:o 1153 s. 5547
Työsuojelu
2006
— Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-

luyhteistoiminnasta N:o 44 s. 193
— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta

melusta aiheutuvilta vaaroilta N:o 85 s. 303

— Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityi-
sen haitallisista ja vaarallisista töistä N:o 475 s. 1419

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työnte-

kijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta N:o
302 s. 952

2010
— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi

optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroil-
ta N:o 146 s. 703

Työsuojeluhallinto

2009

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun pii-
rihallinnon maksullisista suoritteista N:o 3 s. 7

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehal-
lintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueis-
ta N:o 930 s. 4887

Työsuojelulautakunta

2010

— Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista N:o
53 s. 412

Työsuojelun piirihallinto

2006

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun pii-
rihallinnon maksullisista suoritteista N:o 1386
s. 4197

Työsuojeluneuvottelukunta

2009

— Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnas-
ta N:o 565 s. 3923

Työtaistelu

2007

— Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta tervey-
denhuollon työtaistelun aikana N:o 1027 s. 4271

Työterveys

2008

— Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä kos-
kevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 378 s. 989

Työterveyshuolto

2006

— Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveys-
kortista rakennustyössä N:o 1176 s. 3251

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1389 s. 4213

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1472 s. 5680

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1115 s. 3474
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— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterve-
yshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta val-
tion varoista annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1133 s. 3543

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1650 s. 6959

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-

lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2011 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1291 s. 4338

Työttömyysetuus
2008
— Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoi-

tuksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 128 s. 330

— Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoi-
mapoliittisista edellytyksistä N:o 1111 s. 3464

Työttömyysturva
2006
— Tasavallan presidentin asetus eräiden työttömyystur-

valain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenan-
maan maakunnassa N:o 347 s. 1051

— Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnasta N:o 1178 s. 3255

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

Työttömyysvakuutusmaksu
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007

työttömyysvakuutusmaksuista N:o 994 s. 2756
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1232 s. 3607

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1409 s. 4299

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1410 s. 4300

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-

vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1411 s. 4301

2007
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1344 s. 5192

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1349 s. 5200

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1350 s. 5201

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1351 s. 5202

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008
työttömyysvakuutusmaksuista N:o 1358 s. 5218

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009

työttömyysvakuutusmaksuista N:o 747 s. 2347
— Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja pal-

kansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon
ottamisesta eräissä päivärahoissa N:o 1018 s. 3261

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausva-
kuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusra-
hoissa N:o 1027 s. 3274

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyys-
turvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1028 s. 3275

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturma-
vakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
N:o 1029 s. 3276

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010

työttömyysvakuutusmaksuista N:o 967 s. 4950

Työttömyysvakuutusrahasto

2008

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työttömyysva-
kuutusrahastolle omavastuumaksuasiassa ilmoitetta-
vista tiedoista N:o 1046 s. 3318

Työturvallisuus

2006

— Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävau-
nujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevi-
en koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun val-
tioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta ja työ-
turvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden
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tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen
kumoamisesta N:o 1051 s. 2904

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tun-

netuista pitoisuuksista N:o 795 s. 3705
2008
— Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä kos-

kevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 378 s. 989

— Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
N:o 400 s. 1053

— Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työ-
konferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -ter-
veyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 970 s. 2985

2009
— Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudes-

ta N:o 205 s. 2824
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tun-

netuista pitoisuuksista N:o 557 s. 3883
2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten te-

kijöiden luokituksesta N:o 921 s. 2952
— Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta

käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta N:o 1101 s. 3469

— Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja
haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätök-
sen kumoamisesta N:o 1102 s. 3472

Työvoima- ja elinkeinokeskus
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja

elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista
perittävistä maksuista N:o 1406 s. 5306

Työvoiman vuokraus
2006
— Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-

kopuolista työvoimaa käytettäessä N:o 1233 s. 3608
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvi-

tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi-
maa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvon-
nan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työ-
suojelutoimistolle N:o 49 s. 172

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliitti-

sen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja
opiskelijoiden valintamenettelystä N:o 545 s. 1910

Työvoimapolitiikka
2008
— Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoi-

mapoliittisista edellytyksistä N:o 1111 s. 3464
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliitti-

sen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittä-
vistä tiedoista N:o 1113 s. 3467

Työvoimatoimisto
2006
— Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla sää-

dettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimis-
toista N:o 421 s. 1273

U
Uimahalli
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa,

kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskenteleväl-

tä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieeni-
sestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta N:o
1350 s. 4089

Uimaranta
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uima-

rantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnas-
ta N:o 177 s. 459

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten
uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja val-
vonnasta N:o 354 s. 934

Ulkoasiainhallinto
2008
— Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta N:o 500 s. 1429
— Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon

suoritteiden maksuista N:o 872 s. 2715
Ulkoasiainministeriö
2008
— Ulkoasiainministeriön työjärjestys N:o 550 s. 1717
Ulkomaalainen
2006
— Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla sää-

dettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimis-
toista N:o 421 s. 1273

2007
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 116 s. 356

— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin
työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukun-
nasta N:o 156 s. 551

— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 670 s. 3228

2008
— Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain 81 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 125 s. 327
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 825 s. 2549

2009
— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-

ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1268 s. 5926

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain

nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja
elinkeinotoimistoista N:o 544 s. 1909

— Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla
työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 809
s. 2701

— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-
ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 1148 s. 3787

Ulkomaalaisvirasto
2006
— Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston

suoritteiden maksullisuudesta N:o 1164 s. 3196
Ulkomaanedustus
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen

virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perus-
teella maksettavista korvauksista annetun ulkoasi-
ainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 1 s. 1

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 241
s. 738
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— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 242
s. 739

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ulko-
maanedustustojen sijaintipaikoista N:o 541 s. 1610

— Laki ulkomaanedustuksen korvauksista N:o 596
s. 1783

— Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen
korvauksista N:o 854 s. 2439

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa
eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina ole-
vista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
N:o 1438 s. 4377

2007
— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-

tun lain 8 d §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 64
s. 212

— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-
tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 1109
s. 4444

2008
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa

kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevis-
ta Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 533 s. 1659

— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen pal-
velussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedus-
tuksen korvauksista N:o 776 s. 2423

2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa

europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina
olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikois-
ta N:o 110 s. 362

2010
— Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista anne-

tun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä
toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen vir-
kamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuk-
sen eräitä muita korvauksia maksettaessa N:o 617
s. 2103

— Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen
korvauksista N:o 1048 s. 3314

Ulkomaankauppa
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 132 s. 423

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta N:o 328 s. 1008

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan
unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien he-
voseläinten eläintautivaatimuksista N:o 468 s. 1359

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 574 s. 1704

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuot-
teista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalos-
teista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista,
vaippaeläimistä ja merikotiloista N:o 592 s. 1765

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen
VIII muuttamisesta N:o 833 s. 2387

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja
lihasta jalostetuista tuotteista N:o 1140 s. 3124

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
lostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvi-
tyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta N:o 1169 s. 3224

— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1241 s. 3630

2007
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin

välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta N:o 652 s. 3186

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden
maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista
kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen
VIII muuttamisesta N:o 789 s. 3692

— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1357 s. 5217

2008
— Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnas-

ta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin eh-
käisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä an-
netun lain kumoamisesta N:o 201 s. 509

— Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin
välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvat-
toman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopi-
muksen voimassaolon lakkauttamisesta N:o 221
s. 540

— Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkas-
tusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta N:o
312 s. 819

— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2009 N:o 1010 s. 3224

2009
— Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tie-

don antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoa-
misesta N:o 428 s. 3519

— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja
kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2010 N:o 1043 s. 5128

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten ja-
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lostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvi-
tyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta N:o 1174 s. 5631

2010
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2011 N:o 1146 s. 3784

— Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaan-
kauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kan-
sainvälistymistä edistäville yhteisöille N:o 1301
s. 4369

Ulkomaanopetus

2009

— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän
yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämi-
sestä N:o 1778 s. 7405

— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän
yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määrää-
misestä N:o 1779 s. 7406

Ulkomainen väliyhteisö

2009

— Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyh-
teisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5
momentissa tarkoitetuista valtioista N:o 541 s. 3793

Ullavan kunta

2007

— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-
sesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
N:o 899 s. 3945

2008
— Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan

kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan
kaupunkiin N:o 304 s. 806

Ulosotto

2006

— Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulos-
mittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1017 s. 2795

— Valtioneuvoston asetus ulosottolain 5 luvun 18 §:n
soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta N:o
1018 s. 2796

— Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen kumoami-
sesta N:o 1019 s. 2797

2007
— Ulosottokaari N:o 705 s. 3327
— Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta N:o 706

s. 3411
— Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta

N:o 1321 s. 5139
— Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä N:o

1322 s. 5142
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1323
s. 5146

2008
— Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä

N:o 772 s. 2419

2009
— Laki Valtakunnanvoudinvirastosta N:o 519 s. 3745

— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa N:o 1774
s. 7396

2010
— Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä

määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
N:o 972 s. 3082

Ulosottopiiri
2007
— Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä N:o 865

s. 3875
Ulosottovirasto
2007
— Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen toimi-

paikoista N:o 866 s. 3877
Unkari
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

Urheilija
2009
— Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta N:o 276

s. 3162
Urheilu
2006
— Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1243 s. 3633

2007
— Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittä-

vien tapahtumien televisioinnista N:o 199 s. 699
2010
— Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamises-

ta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain
kumoamisesta N:o 149 s. 726

Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
2010
— Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituut-

tisäätiölle N:o 1284 s. 4325
Uudenmaan työsuojelupiiri
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvi-

tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi-
maa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvon-
nan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työ-
suojelutoimistolle N:o 49 s. 172

Uuhipalkkio
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-

teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-
kuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
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hakulomakkeista vuonna 2006 N:o 94 s. 333
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 uu-
hipalkkion ja sen LFA-lisän maksatuksesta N:o 1025
s. 2810

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden ha-
kuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden
hakulomakkeista vuonna 2007 N:o 1104 s. 3036

Uzbekistan
2009
— Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta

tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 203
s. 2822

— Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 673
s. 4210

V
Vaaka
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa an
käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään
pidossa N:o 768 s. 2411

Vaali
2006
— Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin

vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta N:o 21 s. 79
— Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaa-

lin toisen vaalin tuloksesta N:o 91 s. 328
— Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa

noudatettavasta menettelystä N:o 965 s. 2657
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa

eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina ole-
vista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
N:o 1438 s. 4377

2008
— Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perus-

tajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa
vuoden 2008 kunnallisvaaleissa N:o 350 s. 928

— Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleis-
sa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaa-
voista N:o 429 s. 1217

— Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinsti-
tuutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 483 s. 1389

— Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa
kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevis-
ta Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ah-
venanmaan maakunnassa N:o 533 s. 1659

— Oikeusministeriön päätös ehdokkaan vaalirahoituk-
sen ilmoittamisessa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
käytettävän lomakkeen kaavan vahvistamisesta N:o
611 s. 1914

2009
— Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa

europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina
olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikois-
ta N:o 110 s. 362

— Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta N:o 273 s. 3156

— Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta
valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien
tuloksesta N:o 417 s. 3493

Vaalipiiri
2006
— Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen

jaosta vaalipiirien kesken N:o 884 s. 2508
2010
— Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen

jaosta vaalipiirien kesken N:o 958 s. 3051
Vaalirahoitus
2009
— Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta N:o 273 s. 3156
Vaarallinen aine
2006
— Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista

aineista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoa-
misesta N:o 139 s. 454

— Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotar-
vikkeissa ja leluissa N:o 228 s. 703

— Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista
ja haitallisista aineista N:o 1022 s. 2800

— Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribent-
seeniä koskevista kielloista ja rajoituksista N:o 1177
s. 3253

— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden
kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 1357 s. 4108

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatie-
kuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liit-
teeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaatta-
misesta N:o 1358 s. 4109

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien

luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 206 s. 722

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vie-
raiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmis-
tä annetun asetuksen kumoamisesta N:o 753 s. 3600

— Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, eloho-
peayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä nii-
tä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille
luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta N:o 787
s. 3686

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tun-
netuista pitoisuuksista N:o 795 s. 3705

2008
— Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaat-

tien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittami-
sesta N:o 19 s. 71

— Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hy-
väksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markki-
noilta poistamisesta ja erityisehdoista N:o 20 s. 73

— Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista ai-
heutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta N:o 541
s. 1682

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien
luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 655 s. 2091

— Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden
kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalai-
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sen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 933 s. 2896

2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten

aineiden kuljetuksesta tiellä N:o 171 s. 505
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten

aineiden kuljetuksesta rautatiellä N:o 172 s. 1667
— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaleta-
varana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-
säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien
määräyksien voimaansaattamisesta N:o 438 s. 3537

— Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turval-
lisuudesta N:o 551 s. 3825

— Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden,
seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saat-
tamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-
asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
N:o 647 s. 4130

— Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaa-
timustenmukaisuuden toteamisesta N:o 1102 s. 5386

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaan-
saattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1662 s. 7007

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen

liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista N:o 5 s. 33
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien

luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä anne-
tun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutta-
misesta N:o 6 s. 243

— Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden
jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista N:o
444 s. 1645

Vahdon kunta

2008

— Valtioneuvoston päätös Vahdon kunnan liittämisestä
Ruskon kuntaan N:o 316 s. 823

Vahingonkorvaus

2006

— Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa
kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuo-
delle 2007 N:o 1234 s. 3612

2007
— Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuo-
delle 2008 N:o 1499 s. 5765

2008
— Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta N:o
358 s. 947

2009
— Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan
unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikun-
nassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta
ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 117 s. 399

— Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa
kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta N:o
392 s. 3431

2010
— Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta N:o
462 s. 1714

Vahinkovakuutusyhtiö
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahin-

kovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettä-
västä enimmäiskorosta N:o 610 s. 1913

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuu-
tusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen,
tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä las-
kennan laskuperusteista N:o 622 s. 1969

Vakuutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin

eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttami-
sessa siirrettävästä toimintapääomasta N:o 515
s. 1543

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän elä-
kelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa
siirrettävästä toimintapääomasta N:o 1142 s. 3136

Vakuutuslaitos
2007
— Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja si-

joituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria
asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta N:o
149 s. 483

Vakuutusluokka
2008
— Laki vakuutusluokista N:o 526 s. 1646
Vakuutusvalvontavirasto
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusval-

vontaviraston maksullisista suoritteista N:o 1284
s. 5033

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusval-

vontaviraston maksullisista suoritteista N:o 619
s. 1960

— Laki Finanssivalvonnasta N:o 878 s. 2754
Vakuutusyhdistys
2008
— Laki vakuutusluokista N:o 526 s. 1646
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdis-

tyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, ta-
soitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä lasken-
nan laskuperusteista N:o 1849 s. 7617

Vakuutusyhtiö
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuu-

tusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen
euromäärien korottamisesta N:o 1053 s. 2909

2008
— Vakuutusyhtiölaki N:o 521 s. 1489
— Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta N:o 522

s. 1606
— Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta

N:o 523 s. 1612
— Laki vakuutusluokista N:o 526 s. 1646
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— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henkivakuutus-
yhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääoma-
vaatimusten laskennasta N:o 609 s. 1911

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahin-
kovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettä-
västä enimmäiskorosta N:o 610 s. 1913

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön
omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuk-
sen takaisinostoarvon suorittamista koskevan pää-
töksen ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröin-
nistä N:o 620 s. 1962

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön
toimintasuunnitelmasta N:o 621 s. 1964

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuu-
tusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen,
tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä las-
kennan laskuperusteista N:o 622 s. 1969

2009
— Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista

ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyri-
tyksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta N:o 231
s. 2951

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuu-
tusyhtiölaissa säädettyjen euromäärien korottamises-
ta N:o 1239 s. 5860

2010
— Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhti-

ön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava pe-
rintö- ja lahjaverotusta varten N:o 132 s. 672

Vakuutusyritys
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuu-

tusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen
euromäärien korottamisesta N:o 1053 s. 2909

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityk-

sen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä N:o
614 s. 1923

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälinei-
den, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden
merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja
konsernitilinpäätökseen N:o 615 s. 1941

Valeosto
2008
— Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankin-

nan järjestämisestä ja valvonnasta N:o 174 s. 432
Valitsijayhdistys
2008
— Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perus-

tajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa
vuoden 2008 kunnallisvaaleissa N:o 350 s. 928

Valkealan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin,

Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupun-
gin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan
lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin pe-
rustamisesta N:o 314 s. 821

Valko-Venäjä
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännök-

sistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta
presidentti Lukashenkaan ja tiettyihin Valko-Venä-

jän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimen-
piteistä N:o 691 s. 2134

2008
— Laki Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä

ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 141 s. 367

— Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 183 s. 478

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 311
s. 818

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
517 s. 1485

2009
— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa

kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopi-
muksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 878 s. 4781

2010
— Laki Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäi-

sestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 2944

Valkuaiskasvipalkkio
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 val-
kuaiskasvipalkkion maksatuksesta N:o 153 s. 474

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 val-
kuaiskasvipalkkion maksatuksesta N:o 202 s. 715

Valmismatkaliike
2008
— Laki valmismatkaliikkeistä N:o 939 s. 2905
Valmisteverotus
2006
— Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuot-

teiden valmisteveron palautuksesta N:o 603 s. 1797
2010
— Valmisteverotuslaki N:o 182 s. 772
— Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-

teverosta N:o 1127 s. 3742
Valokuva
2006
— Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta N:o

708 s. 2181
Valtakunnan raja
2007
— Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen

ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 679 s. 3247

2010
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin

välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä to-
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dettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 256 s. 1004

Valtakunnanoikeus
2007
— Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja

ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1
§:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
835 s. 3819

Valtakunnanvoudinvirasto
2009
— Laki Valtakunnanvoudinvirastosta N:o 519 s. 3745
Valtiokonttori
2006
— Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin mak-

sullisista suoritteista N:o 1199 s. 3541
2007
— Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtio-
konttorin hoidettavaksi N:o 78 s. 237

— Valtioneuvoston asetus eräiden valtion lainojen ja
saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavak-
si N:o 1336 s. 5175

Valtion asuntorahasto
2006
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston va-

rainhankintavaltuuksista vuonna 2006 N:o 875
s. 2491

— Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston
maksullisista suoritteista N:o 1206 s. 3557

2007
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston va-

rainhankintavaltuuksista vuonna 2007 N:o 63 s. 211
— Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta N:o

286 s. 925
Valtion elokuvalautakunta
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

2009
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

Valtion elokuvatarkastamo
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1235 s. 3613

2009
— Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkasta-

mon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta N:o 1163 s. 5579

Valtion eläke
2006
— Valtion eläkelaki N:o 1295 s. 3929
— Laki valtion eläkelain voimaanpanosta N:o 1296

s. 3972
Valtion eläkerahasto
2006
— Laki valtion eläkerahastosta N:o 1297 s. 3977
Valtion lainananto
2007
— Valtioneuvoston asetus eräiden valtion lainojen ja

saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavak-
si N:o 1336 s. 5175

Valtion liikelaitos
2010
— Laki valtion liikelaitoksista N:o 1062 s. 3373

— Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainan-
oton rajoista ja ehdoista N:o 1119 s. 3510

Valtion omaisuus
2007
— Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman

omaisuuden luovuttamisesta N:o 1257 s. 4895
— Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjaukses-

ta N:o 1368 s. 5235
2010
— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista

talletuspankkeihin N:o 413 s. 1533
Valtion taidemuseo
2006
— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-

ritteiden maksullisuudesta N:o 1155 s. 3182
2009
— Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suo-

ritteiden maksullisuudesta N:o 1160 s. 5575
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
2009
— Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilös-

töhallinnon palvelukeskuksesta N:o 229 s. 2946
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
2009
— Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asian-

tuntijapalvelujen yhtiöittämisestä N:o 849 s. 4709
— Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osak-

kuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvi-
en toimintojen yhtiöittämisestä N:o 850 s. 4711

2010
— Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä N:o 953

s. 3044
Valtion virasto ja laitos
2006
— Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta N:o 668

s. 2061
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvike-

turvallisuusviraston maksullisista suoritteista N:o
266 s. 656

— Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta N:o 668
s. 2125

— Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tosta N:o 669 s. 2129

— Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksesta N:o 675 s. 2143

— Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa-
ja valvontavirastosta N:o 676 s. 2145

2009
— Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilös-

töhallinnon palvelukeskuksesta N:o 229 s. 2946
— Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sine-

teistä ja leimoista N:o 346 s. 3345
— Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelu-

toimistoista N:o 467 s. 3651
— Laki Valtakunnanvoudinvirastosta N:o 519 s. 3745
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuvi-

raston maksullisista suoritteista annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamises-
ta N:o 719 s. 4354

— Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristö-
tutkimuksen yhteenliittymästä N:o 797 s. 4607

— Laki Liikennevirastosta N:o 862 s. 4733
— Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta N:o 863

s. 4736
— Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta N:o 864

s. 4739
— Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusviras-

tosta N:o 865 s. 4741
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— Laki Rikosseuraamuslaitoksesta N:o 953 s. 4921
2010
— Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta N:o 1261

s. 4269
— Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rastosta N:o 1266 s. 4288
Valtion ydinjätehuoltorahasto
2010
— Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahas-

ton varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista
N:o 83 s. 517

Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus
2007
— Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjaukses-

ta N:o 1368 s. 5235
Valtionapu
2006
— Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason ko-

hottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
N:o 88 s. 311

— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-
seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-
ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
90 s. 325

— Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia-
ja terveyshaitta-avustuksista N:o 128 s. 415

— Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon pää-
telaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuk-
sen myöntämisperusteista N:o 521 s. 1561

— Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tuke-
misesta N:o 612 s. 1829

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2007 N:o 835
s. 2389

— Laki yksityisten arkistojen valtionavusta N:o 1006
s. 2773

— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-
rusteista vuodelle 2007 N:o 1073 s. 2949

— Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi N:o 1336 s. 4053

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1389 s. 4213

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luon-
taiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päätty-
misestä (Saamenkielinen käännös) N:o 1392 s. 4226

— Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista N:o 1440
s. 4389

— Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
N:o 1443 s. 4405

— Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hal-
linnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävis-
tä tuista N:o 1447 s. 4430

2007
— Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamises-

ta luopumisen tukemisesta N:o 26 s. 76
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

Etelä-Suomen kansallisesta tuesta N:o 27 s. 81
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 28 s. 91
— Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason ko-

hottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
N:o 45 s. 163

— Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon
presidentin kanslian kanssa Suomen avustuksesta
kansainväliselle erityismekanismille tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 73 s. 231

— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatri-
seen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatris-
ten tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 makset-
tavan valtionavustuksen myöntämisperusteista N:o
205 s. 719

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maatalousyrit-
täjien opintorahana maksettavan tuen määrästä N:o
211 s. 736

— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 392 s. 1272

— Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen
myönnettävistä tuista annetun lain voimaantulosta
N:o 548 s. 1735

— Laki vammaisetuuksista N:o 570 s. 1843
— Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahas-

ton kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalata-
loudelle myönnettävistä tuista N:o 639 s. 3136

— Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta N:o 663
s. 3219

— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi annetun lain voimaantulosta
N:o 674 s. 3234

— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi N:o 675 s. 3235

— Valtioneuvoston asetus päihdepalvelujen kehittämi-
seen vuosina 2007-2009 maksettavan valtionavustuk-
sen myöntämisperusteista N:o 719 s. 3467

— Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan
tukemisesta N:o 829 s. 3793

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 860
s. 3868

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimää-
räisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 N:o 909
s. 3988

— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-
rusteista vuodelle 2008 N:o 1125 s. 4512

— Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamises-
ta eläkkeensaajan asumistuen perusteella N:o 1184
s. 4643

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteista vuonna 2008 N:o 1185
s. 4644

— Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen
yleisistä ehdoista N:o 1313 s. 5117

— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuol-
lon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
N:o 1472 s. 5680

— Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttami-
sesta annetun lain voimaanpanosta N:o 1480 s. 5719

2008
— Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsy-

kiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008
maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteis-
ta N:o 58 s. 165

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsä-
talouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän
suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaa-
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miseksi tehtävien töiden rahoituksesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 85 s. 247

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden
2006 ja alkuvuoden 2007 tulvavahinkokorvausten
maksamisesta N:o 151 s. 386

— Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investoin-
tien tuesta vuosina 2008-2013 N:o 185 s. 480

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun
haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen
enimmäismäärästä N:o 186 s. 488

— Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta
2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta N:o
209 s. 520

— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeiden valtionavustuksista N:o 287
s. 738

— Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminnan rahoituksesta N:o 298 s. 765

— Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta N:o
389 s. 1027

— Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaa-
tioihin myönnettävästä valtionavustuksesta N:o 592
s. 1867

— Valtioneuvoston asetus bioenergiatuotannon avusta-
misesta N:o 607 s. 1905

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkami-
sesta N:o 653 s. 2087

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-
kentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suo-
situsten soveltamisesta N:o 657 s. 2094

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinko-
korvauksista ja arviointiperusteista N:o 698 s. 2186

— Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaa-
ehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-
avustuksesta N:o 825 s. 2549

— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-
rusteista vuodelle 2009 N:o 834 s. 2569

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteista vuonna 2009 N:o 835 s. 2597

— Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden
tervehdyttämisavustuksista N:o 1030 s. 3277

— Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtion-
avustuksista N:o 1153 s. 3592

2009
— Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta

N:o 68 s. 261
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2009 N:o 112 s. 374
— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-

lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

— Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden
asuinrakennusten korjauksiin N:o 178 s. 2769

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
sokerijuurikkaan kuljetustuesta N:o 182 s. 2775

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008
tulvavahinkokorvausten maksamisesta N:o 244
s. 2997

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoito-
vuodelta 2009/2010 maksettavan eläinkohtaisen tuen
hakemisesta N:o 361 s. 3372

— Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tu-
esta N:o 451 s. 3561

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä va-
paan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista
vuonna 2010 N:o 724 s. 4369

— Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kun-
nallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010 - 2012
myönnettävistä valtionavustuksista N:o 965 s. 4943

— Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avus-
tuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin N:o
1072 s. 5198

— Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalu-
eilla N:o 1186 s. 5657

— Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
N:o 1652 s. 6973

— Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista
talletuspankkeihin N:o 1749 s. 7344

— Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen
kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja am-
matillisessa koulutuksessa myönnettävän valtion-
avustuksen perusteista N:o 1769 s. 7386

— Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentä-
vään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
N:o 1777 s. 7403

2010
— Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opinto-

rahan määrästä vuonna 2010 N:o 44 s. 383
— Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentami-

sen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa N:o 49 s. 407

— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen
omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja
siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

— Ympäristöministeriön asetus valtion tukemaa asun-
torakentamista koskevista määräyksistä ja ohjeista
annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoami-
sesta N:o 142 s. 693

— Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laa-
jakaistatukihankkeessa N:o 240 s. 928

— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistara-
kentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa lais-
sa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista N:o 246
s. 951

— Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtion-
avustuksista N:o 275 s. 1068

— Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenet-
telyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta
painotuksesta N:o 616 s. 2102

— Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perustee-
na käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perus-
opetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yk-
sikköhinnoista vuonna 2011 N:o 862 s. 2822

— Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua
parantavien investointitukien yleisistä ehdoista N:o
946 s. 3019

— Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymispe-
rusteista vuodelle 2011 N:o 1036 s. 3269

— Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteista vuonna 2011 N:o 1071
s. 3387

— Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä ela-
tusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa N:o
1076 s. 3395

— Laki eduskuntaryhmien tuesta N:o 1091 s. 3441
— Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituut-

tisäätiölle N:o 1284 s. 4325
— Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin

myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta N:o
1300 s. 4365
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— Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaan-
kauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kan-
sainvälistymistä edistäville yhteisöille N:o 1301
s. 4369

Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlaraha
2009
— Valtiovarainministeriön asetus Valtioneuvosto 200

vuotta -juhlarahasta N:o 670 s. 4206
Valtioneuvosto
2006
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 161 s. 515
— Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkki-

oista ja korvauksista N:o 1096 s. 3025
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 1454 s. 4459
2007
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston

vaihdoksesta N:o 490 s. 1509
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 638 s. 3135
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 859 s. 3867
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannuista muutoksista N:o 1298 s. 5066
2008
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 193 s. 499
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 204 s. 512
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 923 s. 2874
2009
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 479 s. 3666
2010
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 213 s. 845
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

toimeenpannusta muutoksesta N:o 443 s. 1644
— Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston

vaihdoksesta N:o 843 s. 2799
Valtioneuvoston kanslia
2006
— Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston

kanslian suoritteiden maksullisuudesta N:o 1242
s. 3631

2007
— Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta

N:o 393 s. 1275
— Valtioneuvoston kanslian työjärjestys N:o 394

s. 1280
2010
— Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston

kanslian suoritteiden maksullisuudesta N:o 259
s. 1009

Valtionhallinto
2010
— Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtion-

hallinnossa N:o 681 s. 2360
Valtionosuus
2006
— Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyys-
kertoimista N:o 1052 s. 2908

2009
— Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta N:o

1704 s. 7244

— Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen val-
tionosuudesta N:o 1732 s. 7314

Valtiontakuu
2008
— Eduskunnan päätös Kaupthing Bankin Suomen si-

vuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä
valtiontakuusta N:o 642 s. 2041

— Eduskunnan päätös suomalaisille pankeille myönnet-
tävistä väliaikaisista valtiontakauksista N:o 839
s. 2603

— Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtionta-
kauksesta N:o 856 s. 2642

— Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmak-
samiseksi N:o 868 s. 2705

2009
— Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitys-

luottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtion-
takauksista perittävistä maksuista N:o 67 s. 259

— Eduskunnan päätös valtuuden myöntämiseksi Pieta-
ri-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan li-
sälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle
N:o 938 s. 4898

— Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitys-
luottopankkien varainhankinnalle annettavista valti-
ontakauksista N:o 1079 s. 5249

2010
— Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitys-

luottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä
valtiontakauksista perittävistä maksuista N:o 7
s. 265

— Eduskunnan päätös antaa valtuus myöntää valtion-
takaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttara-
hastolle annettavan lainan vakuudeksi N:o 224 s. 860

— Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavis-
ta valtiontakauksista N:o 668 s. 2305

Valtiontilintarkastaja
2007
— Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tie-

donsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta
N:o 598 s. 3018

— Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johto-
säännön kumoamisesta N:o 610 s. 3032

Valtiovarainministeriö
2007
— Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä

valtiovarainministeriöön N:o 1018 s. 4254
— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-

ön maksullisista suoritteista N:o 1274 s. 4993
2009
— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-

ön maksullisista suoritteista N:o 1378 s. 6178
2010
— Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeri-

ön maksullisista suoritteista N:o 739 s. 2507
Valtuuskunta
2006
— Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta N:o 938

s. 2613
Valuutta
2007
— Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan kä-

teisrahan valvonnasta N:o 653 s. 3187
Vammainen
2006
— Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan

kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehitys-
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hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamises-
ta N:o 174 s. 539

2007
— Laki vammaisetuuksista N:o 570 s. 1843
— Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun

lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksa-
misesta N:o 1183 s. 4642

2009
— Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vam-

maisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asia-
kastietoja N:o 851 s. 4713

— Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammais-
neuvostosta N:o 1648 s. 6929

2010
— Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

N:o 133 s. 673
Vammalan kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liit-

tämisestä Vammalan kaupunkiin N:o 465 s. 1355
2008
— Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin,

Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
N:o 313 s. 820

Vampulan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Vampulan kunnan liittämi-

sestä Huittisten kaupunkiin N:o 305 s. 807
Vangitseminen
2006
— Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta N:o

841 s. 2405
Vankeinhoito
2007
— Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista

vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa N:o 310 s. 981

Vankeinhoitolaitos
2006
— Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpa-

non hallinnosta N:o 84 s. 293
— Oikeusministeriön asetus Vankeinhoitolaitoksen

kaksikielisistä osastoista N:o 1182 s. 3321
Vankeus
2006
— Valtioneuvoston asetus vankeudesta N:o 509 s. 1513
— Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta N:o 510

s. 1530
2010
— Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta N:o 634

s. 2170
Vankila
2006
— Oikeusministeriön asetus tutkintavankilana toimivis-

ta vankiloista N:o 837 s. 2393
Vantaan kaupunki
2007
— Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Si-

poon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kau-
pungin välillä N:o 746 s. 3517

2008
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä N:o
478 s. 1378

Vanuatu
2010
— Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedois-

ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-

en määräysten voimaansaattamisesta N:o 1221
s. 4143

Vapaaehtoinen maanpuolustus
2007
— Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolus-

tuksen neuvottelukunnasta N:o 960 s. 4161
— Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maan-

puolustuksesta N:o 1212 s. 4692
Vapaakauppa
2007
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suo-

men ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä
Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä
vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräys-
ten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta an-
netun lain voimaantulosta N:o 1020 s. 4257

Varainsiirtovero
2009
— Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 93

— Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja
varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä N:o
1738 s. 7326

Varastokirjasto
2006
— Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteis-

ta perittävistä maksuista N:o 1346 s. 4078
Varmuusvarastointi
2006
— Valtioneuvoston asetus varmuusvarastoitujen lääk-

keiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyt-
töönoton perusteista N:o 279 s. 883

— Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuot-
teiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1203 s. 3553

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välil-
lä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta var-
muusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1204 s. 3554

2007
— Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 994 s. 4222

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1137 s. 4551

2010
— Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 558 s. 1934

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
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kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 672 s. 2321

Varpaisjärven kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Varpaisjärven kunnan liittä-

misestä Lapinlahden kuntaan N:o 553 s. 1927
Vartija
2010
— Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttö-

koulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuk-
sesta N:o 1121 s. 3513

Varustamoliikelaitos
2009
— Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osake-

yhtiöksi N:o 876 s. 4777
Vasikka
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan

kaupan pitämisestä N:o 435 s. 1256
Velan maksu
2006
— Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hal-

lituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä
Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien
velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 770 s. 2313

Velkaneuvonta
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006
maksettavan korvauksen perusteista N:o 70 s. 253

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2007
maksettavan korvauksen perusteista N:o 53 s. 183

2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 71 s. 222

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 91 s. 303

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velka-

neuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 makset-
tavan korvauksen perusteista N:o 126 s. 647

Velkuan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja

Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
N:o 144 s. 373

Velvoitevarastointi
2008
— Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista N:o 979

s. 3001
— Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoin-

nista N:o 1114 s. 3469
Venäjä
2006
— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-

men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuk-
sen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta N:o 549 s. 1628

— Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hal-
lituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä
Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien

velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta N:o 770 s. 2313

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän
välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren
huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noot-
tienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta N:o 1083 s. 3000

2007
— Laki Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen

matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroi-
den kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 77 s. 236

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän
rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran,
kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaan-
saattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 268 s. 886

— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuu-
samo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kan-
sainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuk-
sen voimaansaattamisesta N:o 301 s. 951

— Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Ve-
näjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sih-
teeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alu-
een yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta N:o 1489 s. 5730

2010
— Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suo-

men ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 929 s. 2977

Veripalvelu
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta

N:o 258 s. 784
Verkkotunnus
2006
— Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallin-

nosta Ahvenanmaan maakunnassa N:o 188 s. 595
Vero
2006
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2005 N:o 15
s. 61

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 kiinteis-
töveron eräpäivistä N:o 16 s. 62

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
36 s. 175

— Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuot-
teiden valmisteveron palautuksesta N:o 603 s. 1797

— Verohallituksen päätös vuoden 2006 kiinteistövero-
tuksen päättymisestä N:o 758 s. 2283

— Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliike-
toiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä
veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1074 s. 2969

— Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan
tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
N:o 1138 s. 3121

— Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki N:o 1217 s. 3586
— Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoa-

misesta N:o 1451 s. 4444
— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansain-

välisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta
vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen
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voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1455 s. 4460

2007
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006 N:o 16
s. 50

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 kiinteis-
töveron eräpäivistä N:o 17 s. 51

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
34 s. 119

— Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta N:o 706
s. 3411

— Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta
annetun lain 61 §:n voimaantulosta N:o 794 s. 3704

— Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 1056
s. 4344

— Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki N:o 1140 s. 4557
— Verohallituksen päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä

tarkoitetusta selvityksestä N:o 1240 s. 4814
— Valtioneuvoston asetus tuloverolain 20 §:n muutta-

misesta annetun lain voimaantulosta N:o 1288
s. 5040

— Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta N:o 1324 s. 5148

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2008 N:o 1503 s. 5769

2008
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007 N:o 61
s. 170

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 kiinteis-
töveron eräpäivistä N:o 62 s. 171

— Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain 8 §:n muut-
tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 129 s. 331

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
827 s. 2552

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2009 N:o 926 s. 2881

— Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki N:o 945 s. 2919
2009
— Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n

muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 30
s. 93

— Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 59 s. 219

— Valtioneuvoston asetus arvonlisäverolain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 60 s. 220

— Valtioneuvoston asetus ajoneuvolain 60 §:n muutta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 61 s. 221

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 kiinteis-
töveron eräpäivistä N:o 89 s. 301

— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-
sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008 N:o 90
s. 302

— Verohallinnon päätös vuoden 2009 kiinteistövero-
tuksen päättymisestä N:o 671 s. 4208

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1244 s. 5876

— Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoit-
tautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron pa-
lautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hake-
mukseen liitettävistä asiakirjoista N:o 1851 s. 7636

— Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautus-
hakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa
annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asia-
kirjoista N:o 1852 s. 7637

— Verohallinnon päätös verotuksen toimittamatta jät-
tämisestä arvonlisäverotuksessa N:o 1853 s. 7638

2010
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 kiinteis-

töveron eräpäivistä N:o 13 s. 283
— Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja met-

sänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009 N:o 14
s. 284

— Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttami-
sesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamises-
ta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 50 s. 408

— Valmisteverotuslaki N:o 182 s. 772
— Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa

tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
735 s. 2502

— Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 945
s. 3017

— Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteis-
ta vuonna 2011 N:o 1122 s. 3517

— Jäteverolaki N:o 1126 s. 3737
— Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-

teverosta N:o 1127 s. 3742
— Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki N:o 1409 s. 4697

Veroasia

2010

— Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa ve-
roasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 317 s. 1230

— Laki Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 440 s. 1641

— Laki Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasi-
oita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 441 s. 1642

— Laki Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 442 s. 1643

— Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 783 s. 2619
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— Laki Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita kos-
kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 853 s. 2812

— Laki Dominican kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 854
s. 2813

— Laki Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 855 s. 2814

— Laki Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 856
s. 2815

— Laki Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 859 s. 2819

— Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa vero-
asioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1042 s. 3303

— Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua
koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1097 s. 3454

— Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1219 s. 4141

— Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevis-
ta tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o
1220 s. 4142

— Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 1221
s. 4143

Veroasteikko
2009
— Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki N:o 1250 s. 5889
Verohallinto
2006
— Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

N:o 1209 s. 3569
— Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suorit-

teiden maksullisuudesta N:o 1432 s. 4357
2008
— Laki Verohallinnosta N:o 237 s. 581
— Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta N:o 278

s. 706
— Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä

N:o 279 s. 709
— Verohallinnon työjärjestys N:o 280 s. 711
— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 306 s. 808

— Verohallinnon työjärjestys N:o 634 s. 2007
— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1071 s. 3394

2009
— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 219 s. 2887

— Verohallinnon työjärjestys N:o 316 s. 3260

— Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta N:o 1052 s. 5142

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suorit-
teiden maksullisuudesta N:o 1092 s. 5294

— Verohallinnon työjärjestys N:o 1357 s. 6115
— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1363 s. 6135

2010
— Verohallinnon työjärjestys N:o 288 s. 1096
— Laki Verohallinnosta N:o 503 s. 1806
— Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta N:o 562

s. 1939
— Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä

N:o 563 s. 1942
— Verohallinnon työjärjestys N:o 808 s. 2688
— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1183 s. 3863

— Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä N:o 1207
s. 4093

— Verohallinnon työjärjestys N:o 1419 s. 4711
Verohallitus
2006
— Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja

Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1187 s. 3328

2007
— Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja

Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1289 s. 5041

Veroilmoitus
2010
— Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annet-

tavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna
2010 N:o 209 s. 836

— Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annet-
tavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna
2011 N:o 1196 s. 4072

Veronhuojennus
2009
— Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoitta-

vien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta N:o 299
s. 3221

2010
— Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraus-

toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojen-
nuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyh-
tiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 959 s. 3052

Verontilitys
2006
— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä

tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 113 s. 380

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen
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päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1144 s. 3139

2007
— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä

tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 166 s. 585

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1130 s. 4540

2008
— Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 en-

nen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tili-
tyksissä sovellettavista jako-osuuksista N:o 99 s. 282

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 826 s. 2550

2009
— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä

tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 74 s. 273

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1037 s. 5115

2010
— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä

tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärästä N:o 92 s. 546

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärästä N:o 1108 s. 3487

Verotili
2009
— Verotililaki N:o 604 s. 4001
Verotus
2006
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 4 s. 5
— Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta

ja muistiinpanoista N:o 5 s. 6
— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-

sesta Konserniverokeskuksessa N:o 33 s. 168
— Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvolli-

suudesta N:o 71 s. 255
— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-

mistavoista ja määrästä N:o 83 s. 285
— Verohallituksen päätös Finlandia Vodka Worldwide

Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o
97 s. 337

— Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 98 s. 338

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 113 s. 380

— Verohallituksen päätös Cidron International Oy:n
verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o 394
s. 1163

— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-
sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-

lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD
Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o
585 s. 1747

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

— Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin
yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2005 vero-
tuksen päättymisestä N:o 769 s. 2311

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 enna-
konpalautusten maksamisesta N:o 775 s. 2320

— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 866 s. 2477

— Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa ve-
rotettavista verovelvollisista N:o 871 s. 2483

— Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 891 s. 2528

— Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusvero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 892 s. 2529

— Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varal-
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 893 s. 2530

— Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa N:o
947 s. 2631

— Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä
vuotuisesta tuotosta N:o 983 s. 2707

— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 984 s. 2712

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
(Saamenkielinen käännös) N:o 1001 s. 2764

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 1034 s. 2850

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1035 s. 2856

— Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1037 s. 2861
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— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1049 s. 2901

— Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1050 s. 2903

— Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavas-
sa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen las-
kentaperusteista N:o 1072 s. 2944

— Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kan-
toeristä N:o 1113 s. 3055

— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-
senteista vuonna 2007 N:o 1130 s. 3091

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1144 s. 3139

— Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja
Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1187 s. 3328

— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista vuonna 2007 N:o 1192 s. 3367

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 taidekil-
pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1215 s. 3581

— Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta
ja muistiinpanoista N:o 1379 s. 4160

— Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Ro-
maniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta
eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta N:o
1437 s. 4376

— Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 1460 s. 4466

2007
— Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvolli-

suudesta N:o 7 s. 13
— Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tulo-

veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 15
s. 49

— Verohallituksen päätös vuonna 2007 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o 37
s. 128

— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-
mistavoista ja määrästä N:o 38 s. 129

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 97 s. 272

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 166 s. 585

— Verohallituksen päätös Nokia Asset Management
Oy:n ja Nokia Networks Asset Management Oy:n
verottamisesta Konserniverokeskuksessa N:o 398
s. 1290

— Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuu-
desta vapauttamisesta N:o 816 s. 3736

— Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin
yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2006 vero-
tuksen päättymisestä N:o 842 s. 3826

— Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa ve-
rotettavista nimetyistä verovelvollisista N:o 853
s. 3850

— Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 883 s. 3899

— Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 884 s. 3900

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-
omaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä
virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa N:o
906 s. 3983

— Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa N:o
969 s. 4174

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
(saamenkielinen käännös) N:o 1041 s. 4297

— Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä
vuotuisesta tuotosta N:o 1043 s. 4302

— Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1044 s. 4306

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1090 s. 4404

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 1091 s. 4407

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1130 s. 4540

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1131 s. 4542

— Verohallituksen päätös vuodelta 2008 toimitettavas-
sa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen las-
kentaperusteista N:o 1214 s. 4713

— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista vuonna 2008 N:o 1262 s. 4905

— Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o
1275 s. 4995

— Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta
ja muistiinpanoista N:o 1276 s. 4997

— Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötu-
losta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta
maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta N:o
1278 s. 5027

— Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja
Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1289 s. 5041

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekil-
pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1346 s. 5194

— Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvolli-
suudesta N:o 1496 s. 5746
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2008
— Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimitta-

mistavoista ja määrästä N:o 4 s. 17
— Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvalto-

jen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 18 s. 69

— Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 en-
nen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tili-
tyksissä sovellettavista jako-osuuksista N:o 99 s. 282

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 116 s. 316

— Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta
saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyk-
sen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain ku-
moamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 124
s. 326

— Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 183 s. 478

— Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä
saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 184
s. 479

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 200 s. 508

— Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta
tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 289 s. 741

— Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 293 s. 754

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 306 s. 808

— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-
lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
332 s. 853

— Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 385 s. 1013

— Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 459 s. 1298

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Mansaaren
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 473 s. 1369

— Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 486
s. 1397

— Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
517 s. 1485

— Verohallinnon päätös vuoden 2008 kiinteistövero-
tuksen päättymisestä N:o 538 s. 1671

— Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin
yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2007 vero-
tuksen päättymisestä N:o 598 s. 1888

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 enna-
konpalautusten maksamisesta N:o 627 s. 1991

— Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 665
s. 2115

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 666 s. 2116

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 667 s. 2122

— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa N:o
705 s. 2204

— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 729 s. 2252

— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta N:o 730 s. 2256

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
N:o 756 s. 2361

— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-
lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
816 s. 2530

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 826 s. 2550

— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-
ten korvauksista vuonna 2009 N:o 833 s. 2563

— Verohallinnon päätös vuonna 2009 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o 849
s. 2631

— Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehty-
jen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 921 s. 2872

— Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 922 s. 2873

— Verohallinnon päätös vuodelta 2009 toimitettavassa
verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1017 s. 3256

— Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa
ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1070 s. 3393

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1071 s. 3394

— Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja
muistiinpanoista N:o 1120 s. 3486
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— Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1142 s. 3560

— Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimitta-
mistavoista ja määrästä N:o 1154 s. 3596

— Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja il-
moituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 1155 s. 3603

2009
— Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvolli-

suudesta N:o 18 s. 48
— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä

tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 74 s. 273

— Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottami-
sesta Konserniverokeskuksessa N:o 124 s. 412

— Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alu-
een kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopi-
musten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 204 s. 2823

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 219 s. 2887

— Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti ko-
rotetuista poistoista N:o 222 s. 2897

— Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyh-
teisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5
momentissa tarkoitetuista valtioista N:o 541 s. 3793

— Verotililaki N:o 604 s. 4001
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 enna-

konpalautusten maksamisesta N:o 676 s. 4213
— Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin

yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2008 vero-
tuksen päättymisestä N:o 684 s. 4227

— Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 733 s. 4401

— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 860 s. 4725

— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta N:o 861 s. 4729

— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa N:o
883 s. 4788

— Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 913
s. 4860

— Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta teh-
tyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 914 s. 4861

— Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotukses-
ta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 915 s. 4862

— Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tulo-
verotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 916 s. 4863

— Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 917 s. 4864

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden
Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 918 s. 4865

— Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta
tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 919 s. 4866

— Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 920 s. 4867

— Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 921 s. 4868

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuot-
toperusteista (Saamenkielinen käännös) N:o 977
s. 4962

— Verohallinnon päätös vuodelta 2010 toimitettavassa
verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1020 s. 5080

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista N:o 1037 s. 5115

— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-
ten korvauksista vuonna 2010 N:o 1087 s. 5283

— Verohallinnon päätös vuonna 2010 sovellettavien
ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta N:o
1144 s. 5496

— Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon mää-
räämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaise-
maan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettuja asioita N:o 1363 s. 6135

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1663 s. 7008

— Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudes-
ta vapauttamisesta N:o 1697 s. 7212

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 1701 s. 7234

— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon
laskentaperusteista N:o 1702 s. 7240

— Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja
varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä N:o
1738 s. 7326

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1750 s. 7346

— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-
lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
1832 s. 7575

— Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvolli-
suudesta N:o 1850 s. 7622

2010
— Verohallinnon päätös pidennettyjen ilmoitusjaksojen

muutosajankohdasta N:o 3 s. 8
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— Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja
muistiinpanoista N:o 4 s. 9

— Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2009 en-
nakonpalautusten maksamisesta N:o 12 s. 282

— Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimitta-
mistavoista ja määrästä N:o 68 s. 461

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärästä N:o 92 s. 546

— Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 106
s. 565

— Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhti-
ön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava pe-
rintö- ja lahjaverotusta varten N:o 132 s. 672

— Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tie-
doista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 151
s. 728

— Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 152 s. 729

— Laki Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 159 s. 739

— Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 160
s. 740

— Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 161 s. 741

— Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita kos-
kevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 162 s. 742

— Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 163
s. 743

— Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 164
s. 744

— Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annet-
tavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna
2010 N:o 209 s. 836

— Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedois-
ta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta N:o 244 s. 949

— Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja il-
moituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
N:o 264 s. 1035

— Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so-
pimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voi-
maansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 281 s. 1087

— Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisek-
si ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 458 s. 1709

— Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 459 s. 1710

— Verohallinnon päätös vuoden 2010 kiinteistövero-
tuksen päättymisestä N:o 793 s. 2655

— Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 860
s. 2820

— Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin
yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2009 vero-
tuksen päättymisestä N:o 873 s. 2855

— Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 927 s. 2975

— Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen mää-
rästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa N:o
980 s. 3108

— Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tu-
lojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuot-
toperusteista N:o 994 s. 3132

— Verohallinnon päätös vuodelta 2011 toimitettavassa
verotuksessa noudatettavista luontoisetujen lasken-
taperusteista N:o 1025 s. 3211

— Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta ja salaojituslisästä N:o 1028 s. 3222

— Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuo-
tuisesta tuotosta N:o 1029 s. 3226

— Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua
koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1097 s. 3454

— Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellet-
tavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärästä N:o 1108 s. 3487

— Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 1166 s. 3819

— Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annet-
tavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna
2011 N:o 1196 s. 4072

— Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleen-
hankinta-arvon perusteista N:o 1295 s. 4348

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1296 s. 4354

— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekil-
pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1298 s. 4359

— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-
ten korvauksista vuonna 2011 N:o 1313 s. 4426

Verotusarvo
2006
— Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon
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laskentaperusteista N:o 1366 s. 4131
2007
— Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1445 s. 5593
2008
— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1067 s. 3387
2010
— Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon

laskentaperusteista N:o 1404 s. 4687
Verotustiedon julkisuus
2006
— Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja

ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun
lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 75 s. 272

Verovapaus
2006
— Verohallituksen päätös verovapaista matkakustan-

nusten korvauksista vuonna 2007 N:o 1192 s. 3367
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1215 s. 3581
2007
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1346 s. 5194
2008
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2009 N:o 833 s. 2563
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 975 s. 2993
2009
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2010 N:o 1087 s. 5283
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1368 s. 6148
2010
— Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekil-

pailupalkintojen verovapaudesta N:o 1298 s. 4359
— Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-

ten korvauksista vuonna 2011 N:o 1313 s. 4426
Verovirasto
2006
— Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja

Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1187 s. 3328

2007
— Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimi-

vallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
43 s. 156

— Valtioneuvoston asetus verovirastoista N:o 744
s. 3515

— Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja
Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimival-
taisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettu-
ja asioita N:o 1289 s. 5041

2008
— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-

lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
332 s. 853

— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-
lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
816 s. 2530

2009
— Verohallinnon päätös sähköisten palvelujen erityis-

järjestelmää koskevasta toimivaltaisesta veroviras-
tosta N:o 1358 s. 6123

— Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimival-
lan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta N:o
1832 s. 7575

Veroäyri
2006
— LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveropro-

senteista vuonna 2007 N:o 1130 s. 3091
Vesi
2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uima-

rantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnas-
ta N:o 177 s. 459

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakatusta ve-

destä N:o 166 s. 746
Vesiensuojelu
2006
— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 167 s. 529

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 312 s. 970

— Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista
ja haitallisista aineista N:o 1022 s. 2800

— Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä
N:o 1040 s. 2864

2008
— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkir-
jaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisä-
tyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 73
s. 225

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta N:o 121 s. 323

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muu-
tosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 227 s. 552

— Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantu-
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 685 s. 2165
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— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren
alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan
yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaat-
tamisesta N:o 687 s. 2172

2009
— Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen

aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta si-
viilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleisso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 39 s. 134

— Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä
aluehallintovirastossa N:o 898 s. 4821

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin
muutosten voimaansaattamisesta N:o 995 s. 5045

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutos-
ten voimaansaattamisesta N:o 1149 s. 5524

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1669 s. 7055

— Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan
uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1670 s. 7057

— Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestel-
mien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1671 s. 7058

— Merenkulun ympäristönsuojelulaki N:o 1672 s. 7059
2010
— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 560 s. 1937

— Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voi-
maansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 561 s. 1938

Vesihuolto
2007
— Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-

lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista N:o
349 s. 1117

2010
— Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon

kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijait-
sevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn so-
pimuksen voimaansaattamisesta N:o 316 s. 1229

Vesikulkuneuvorekisteri
2006
— Laki vesikulkuneuvorekisteristä N:o 976 s. 2679

2007
— Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä

N:o 641 s. 3148
— Sisäasiainministeriön asetus vesikulkuneuvorekiste-

rin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
N:o 863 s. 3873

Vesilaitos
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toi-

mittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta
laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamises-
ta ja osaamisen testaamisesta N:o 1351 s. 4093

Vesiliikenne
2006
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 371 s. 1099

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 373 s. 1101

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 374 s. 1102

— Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden kou-
lutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 375 s. 1103

— Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä merilii-
kenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 381
s. 1114

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 451
s. 1334

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 452
s. 1335

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta N:o 453
s. 1336

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 455
s. 1338

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-
säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattami-
sesta N:o 456 s. 1339

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattami-
sesta N:o 457 s. 1340

— Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen
polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöl-
jyn rikkipitoisuudesta N:o 689 s. 2128
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— Laki vesikulkuneuvorekisteristä N:o 976 s. 2679
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia
kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua
tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1356
s. 4107

— Laki laivaväen luetteloinnista N:o 1360 s. 4117

2007
— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta N:o 12 s. 46

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 114 s. 353

— Valtioneuvoston asetus merilain 6 luvun 9 §:n muut-
tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 115 s. 355

— Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä
N:o 641 s. 3148

— Sisäasiainministeriön asetus vesikulkuneuvorekiste-
rin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
N:o 863 s. 3873

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin
välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaan-
saattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja
Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulku-
sopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun
lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamises-
ta N:o 903 s. 3973

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännös-
töön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
1205 s. 4681

— Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailuky-
vyn parantamisesta N:o 1277 s. 5019

2008
— Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja

sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan
hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuk-
sen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta N:o 122 s. 324

— Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 123 s. 325

— Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen lasti-
viivayleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 450 s. 1285

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 451 s. 1286

— Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantu-
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 685 s. 2165

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä meren-
kulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten
voimaansaattamisesta N:o 780 s. 2432

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen

yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 934 s. 2897

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 935 s. 2898

2009
— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopi-

mukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmää-
misen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 85 s. 294

— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta N:o 191
s. 2801

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaatta-
misesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 192 s. 2803

— Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaleta-
varana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-
säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien
määräyksien voimaansaattamisesta N:o 438 s. 3537

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 476
s. 3663

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 477 s. 3664

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytä-
kirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
N:o 478 s. 3665

— Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 674
s. 4211

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia
koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 994
s. 5044

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voi-
maansaattamisesta N:o 996 s. 5046

— Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliiken-
teen tilastojen laatimisesta N:o 1343 s. 6092

— Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan
vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muu-
tosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta N:o 1657 s. 6995

— Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspal-
velua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen
yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja
yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1658 s. 6996
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— Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman
käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 1659 s. 6997

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaan-
saattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta N:o 1662 s. 7007

— Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvalli-
sesta käytöstä N:o 1686 s. 7119

2010
— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-

suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 282
s. 1088

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 283
s. 1089

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o 284
s. 1090

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puo-
lesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin oh-
jeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta N:o
285 s. 1091

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen merilii-
kenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liit-
teen muutosten voimaansaattamisesta N:o 350
s. 1350

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehty-
jen muutosten voimaansaattamisesta N:o 1113
s. 3503

— Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaan-
saattamisesta N:o 1114 s. 3504

— Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuo-
jelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-
misesta N:o 1205 s. 4087

— Laki valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta tur-
vaamisesta N:o 1239 s. 4221

Vesivoimalaitos
2006

— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1035 s. 2856

2007
— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja

sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1090 s. 4404

2008
— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja

sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 667 s. 2122

2009
— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja

sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1663 s. 7008

2010
— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja

sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1296 s. 4354

VHS-tauti
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-

taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoi-
tusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen kumoamisesta N:o 397 s. 1049

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-

taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustet-
tavasta rajoitusalueesta N:o 727 s. 2482

Vierasainevalvonta
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vie-

raiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmis-
tä annetun asetuksen kumoamisesta N:o 753 s. 3600

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o
790 s. 3693

Viestintävirasto
2008
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintävi-

raston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä
maksuista N:o 950 s. 2928

2009
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintävi-

raston eräistä maksuista N:o 1058 s. 5157
2010
— Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmak-

suista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suo-
ritteista perittävistä muista maksuista N:o 1222
s. 4144

Vietnam
2009
— Laki Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja

suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
N:o 277 s. 3169

— Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa sijoi-
tusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 355
s. 3363

Vihannes
2006
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 81 s. 281

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 175 s. 540

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 262 s. 802
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— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 319 s. 981

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 383 s. 1123

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 732 s. 2229

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 733 s. 2230

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 955 s. 2644

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1008 s. 2778

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 245 s. 819

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 263 s. 869

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 515 s. 1631

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 754 s. 3601

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta an-
netun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
muuttamisesta N:o 760 s. 3608

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen muuttamisesta N:o 761 s. 3609

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 814 s. 3734

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 822 s. 3774

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien
siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen muuttamisesta N:o 880 s. 3896

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-

hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 887 s. 3907

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1037 s. 4291

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1092 s. 4413

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa N:o 235 s. 578

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismää-
ristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 560 s. 1792

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja

vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten
valvonnasta N:o 720 s. 4355

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvi-
lajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitet-
tyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemen-
kaupasta N:o 1061 s. 3372

Vihannestuottajaorganisaatio
2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja

vihannesalan tuottajaorganisaatioista N:o 481
s. 1385

Vihannin kunta
2010
— Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä
N:o 466 s. 1719

Vihkiminen
2008
— Laki vihkimisoikeudesta N:o 571 s. 1809
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-

omaisista vihkimisoikeudesta annetussa laissa tarkoi-
tetuissa tehtävissä N:o 623 s. 1985

Vihkimisoikeusrekisteri
2008
— Laki vihkimisoikeudesta N:o 571 s. 1809
Viialan kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Vii-

alan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kun-
nan perustamisesta N:o 524 s. 1567

Viisumi
2006
— Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin

haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
N:o 863 s. 2473

Viisumivapaus
2007
— Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisu-

mivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun
asetuksen kumoamisesta N:o 776 s. 3671

— Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin
tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumi-
velvollisuudesta N:o 777 s. 3672
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— Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn
viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta an-
netun asetuksen kumoamisesta N:o 807 s. 3722

Viitekorko
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 482 s. 1438

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 483 s. 1439

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 537 s. 1592

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1335 s. 4051

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1393 s. 4228

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1428 s. 4340

2007
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 732 s. 3490
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-

rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 847 s. 3841

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 848 s. 3842

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1509 s. 5788

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1510 s. 5789

2008
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 447 s. 1280
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 456 s. 1294

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 457 s. 1295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 643 s. 2042

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 644 s. 2043

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1075 s. 3402

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1076 s. 3403

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1128 s. 3532

2009
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 100 s. 329

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 101 s. 330

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 185 s. 2783

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 186 s. 2784

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 294 s. 3198

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 295 s. 3199

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 496 s. 3700

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 546 s. 3815

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 547 s. 3816

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 728 s. 4387

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 729 s. 4388

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1376 s. 6176

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1703 s. 7241

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1770 s. 7390

2010
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 639 s. 2199
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden

maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1037 s. 3295

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1038 s. 3296

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden
maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lai-
nojen viitekorosta N:o 1218 s. 4140

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mu-
kaisten asuntolainojen viitekorosta N:o 1237 s. 4196

— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1395 s. 4644

Viivästyskorko
2006
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 537 s. 1592
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 1428 s. 4340
2007
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 732 s. 3490
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 1510 s. 5789
2008
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 447 s. 1280
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 1128 s. 3532
2009
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 496 s. 3700
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— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-
rosta N:o 1703 s. 7241

2010
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 639 s. 2199
— Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästysko-

rosta N:o 1395 s. 4644
Viktoria-järvi
2010

— Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valu-
ma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn
kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta N:o
816 s. 2717

Vilja

2006

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 81 s. 281

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 175 s. 540

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 262 s. 802

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 319 s. 981

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 383 s. 1123

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 554 s. 1639

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 566
s. 1687

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 732 s. 2229

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 733 s. 2230

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 955 s. 2644

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1008 s. 2778

2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 245 s. 819

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 263 s. 869

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 515 s. 1631

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 717 s. 3462

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 754 s. 3601

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 822 s. 3774

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 887 s. 3907

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 967 s. 4171

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1037 s. 4291

— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 1092 s. 4413

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa N:o 235 s. 578

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tor-
junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismää-
ristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ku-
moamisesta N:o 560 s. 1792

Viljakauppa

2009

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan inter-
ventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelyta-
voista N:o 4 s. 9

Viljakkalan kunta

2006

— Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämi-
sestä Ylöjärven kaupunkiin N:o 464 s. 1354

Viljansiemen

2006

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005
kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuo-
tannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 178
s. 543
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— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-
ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 565 s. 1685

2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 717 s. 3462

— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksen muuttamisesta N:o 881 s. 3897

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 497 s. 1419

— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta
nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta N:o 498 s. 1423

Villa
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tor-

junta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vi-
hanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmis-
teissa N:o 814 s. 3734

Villisika
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 361 s. 1075
Vilppulan kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Mäntän kaupungin liittämi-

sestä Vilppulan kuntaan N:o 315 s. 822
Viranomainen
2009
— Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sine-

teistä ja leimoista N:o 346 s. 3345
Viranomaisradioverkko
2006
— Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon pää-

telaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuk-
sen myöntämisperusteista N:o 521 s. 1561

Viraston sinetti
2009
— Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista N:o 19

s. 61
— Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sine-

teistä ja leimoista N:o 346 s. 3345
Virka
2007
— Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä

sisäasiainministeriöön N:o 988 s. 4210
— Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden vir-

kojen lakkauttamisesta N:o 991 s. 4217
— Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä

valtiovarainministeriöön N:o 1018 s. 4254
Virka-apu
2007
— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viran-

omaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä
virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa N:o
906 s. 3983

2008
— Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen so-

veltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin
päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta N:o
222 s. 541

— Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitse-

mista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta N:o 692 s. 2178

2010
— Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua

koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 1097 s. 3454

Virkamerkki
2010
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

tunnuskuvasta ja virkamerkistä N:o 576 s. 1958
Virkamies
2006
— Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen

virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perus-
teella maksettavista korvauksista annetun ulkoasi-
ainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 1 s. 1

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 241
s. 738

— Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetun ulko-
asiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 242
s. 739

2007
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen vir-

kamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta N:o
721 s. 3471

— Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvis-
ta, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suo-
rittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammat-
tisotilaan perustaidoista ja kunnosta N:o 1253
s. 4881

2008
— Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen pal-

velussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedus-
tuksen korvauksista N:o 776 s. 2423

2009
— Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairau-

den todistamisesta N:o 645 s. 4127
2010
— Laki yhteistoiminta-asiamiehestä N:o 216 s. 849
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaa-
tetuksesta N:o 577 s. 1960

Virkapassi
2007
— Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin

tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumi-
velvollisuudesta N:o 777 s. 3672

Virkapuku
2007
— Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja

Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henki-
lökortista N:o 687 s. 3278

2008
— Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen viran ja

toimen haltijain virkapuvusta annetun asetuksen ku-
moamisesta N:o 203 s. 511

2010
— Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen

virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaa-
tetuksesta N:o 577 s. 1960
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Virkasopimus
2009
— Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja

virkasuhteen jatkumisesta N:o 305 s. 3237
Viro
2006
— Laki Tshekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyprok-

sen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasaval-
lan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasaval-
lan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 411 s. 1261

— Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 412 s. 1263

— Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain
kumoamisesta N:o 413 s. 1264

— Tasavallan presidentin asetus T?ekin tasavallan, Vi-
ron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasa-
vallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopi-
mukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 727 s. 2217

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn
sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 919 s. 2586

— Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantu-
losta N:o 920 s. 2587

— Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuot-
teiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1203 s. 3553

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välil-
lä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta var-
muusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1204 s. 3554

2007
— Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vas-

tavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1310 s. 5107

Virvoitusjuoma
2010
— Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-

teverosta N:o 1127 s. 3742
Vitamiini
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien,

kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisää-
misestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006

voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyis-
tä N:o 726 s. 3479

Voimalaitos
2006
— Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja

sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
N:o 1035 s. 2856

2007
— Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuo-

tetun sähkön syöttötariffista N:o 322 s. 1018
— Valtioneuvoston asetus polttoturpeesta lauhdutus-

voimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
N:o 324 s. 1024

Vuohi
2006
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa-

ja metsätalousministeriön asetuksista N:o 350 s. 1055
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohin TSE-tautien vastustamisesta N:o 500 s. 1464

2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja
vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
N:o 755 s. 3602

2010
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen

omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja
siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä ai-
heutuviin kustannuksiin N:o 96 s. 552

— Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta N:o 589
s. 2038

Vuokra-alue
2007
— Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja

kauppaloissa annetun lain kumoamisesta N:o 87
s. 256

Vuokra-asunto
2008
— Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava-

ja korkotukivuokra-asuntoihin N:o 166 s. 421
— Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtionta-

kauksesta N:o 856 s. 2642
2009
— Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoitta-

vien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta N:o 299
s. 3221

2010
— Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraus-

toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojen-
nuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyh-
tiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 959 s. 3052

Vuokra-asuntolaina
2009
— Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamis-

lainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyy-
den edistämiseksi N:o 176 s. 2762

Vuokratalo
2006
— Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purka-

miskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta N:o
79 s. 278

2008
— Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden

tervehdyttämisavustuksista N:o 1030 s. 3277
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Vuokratyö
2006
— Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-

kopuolista työvoimaa käytettäessä N:o 1233 s. 3608
2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvi-

tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi-
maa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvon-
nan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työ-
suojelutoimistolle N:o 49 s. 172

Vuolijoen kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämi-

sestä Kajaanin kaupunkiin N:o 526 s. 1569
Väestökirjanpito
2006
— Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Is-

lannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-
röintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-
tulosta N:o 1069 s. 2941

Väestönsuoja
2006
— Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan

kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väes-
tönsuojasta N:o 1384 s. 4188

— Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbe-
tonisista väestönsuojista N:o 1385 s. 4193

Väestörekisterikeskus
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikes-

kuksen suoritteiden maksuista N:o 873 s. 2721
2009
— Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-

kuksen varmennepalveluista N:o 661 s. 4157
2010
— Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikes-

kuksen suoritteiden maksuista N:o 1212 s. 4113
Väestötieto
2006
— Valtioneuvoston asetus väestötietolain muuttamises-

ta annetun lain voimaantulosta N:o 1071 s. 2943
2007
— Sisäasiainministeriön asetus muuttoilmoituksen joh-

dosta tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestel-
mään N:o 522 s. 1662

2009
— Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-

kuksen varmennepalveluista N:o 661 s. 4157
2010
— Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestel-

mään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaa-
vista aluejaoista N:o 123 s. 641

— Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisesta
maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän tietojen
ylläpitoa koskevissa asioissa N:o 124 s. 642

— Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä N:o
128 s. 655

Väliyhteisö
2009
— Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyh-

teisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5
momentissa tarkoitetuista valtioista N:o 541 s. 3793

Västanfjärdin kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemi-

ön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamises-

ta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
N:o 105 s. 292

Vöyri-Maksamaan kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksa-

maan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Mak-
samaan kunnan perustamisesta N:o 535 s. 1590

2010
— Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan

ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Vöyrin kunnan perustamisesta N:o 554 s. 1928

Vöyrin kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksa-

maan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Mak-
samaan kunnan perustamisesta N:o 535 s. 1590

2010
— Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan

ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden
Vöyrin kunnan perustamisesta N:o 554 s. 1928

W
Waltari, Mika
2008
— Valtiovarainministeriön asetus Mika Waltari -juhla-

rahasta N:o 515 s. 1479
WIPO
2010
— Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeus-

sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
94 s. 549

— Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja ääni-
tesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o
95 s. 551

Y
Ydinase
2008
— Laki ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toi-

mista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 513 s. 1477

Ydinenergia
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian

käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 7 s. 45

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 436 s. 1257

— Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turva-
järjestelyistä N:o 734 s. 2283

2009
— Valtioneuvoston asetus ydinenergialain 69 §:n muut-

tamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 57 s. 217
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian

käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 549 s. 3819
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— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian
käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 1155 s. 5566

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian

käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinominis-
teriön maksullisista suoritteista N:o 628 s. 2130

Ydinjätehuolto
2008
— Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituk-

sen turvallisuudesta N:o 736 s. 2293
2010
— Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahas-

ton varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista
N:o 83 s. 517

Ydinlaitos
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 8 s. 47

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 437 s. 1259

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 548 s. 3817

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 1154 s. 5564

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 627 s. 2128

Ydinturvallisuus
2008
— Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvä-

lisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 723 s. 2245

— Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvalli-
suudesta N:o 733 s. 2274

— Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turva-
järjestelyistä N:o 734 s. 2283

— Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituk-
sen turvallisuudesta N:o 736 s. 2293

2009
— Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torju-

misesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 54 s. 213

Ydinvoimalaitos
2008
— Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvalli-

suudesta N:o 733 s. 2274
— Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmius-

järjestelyistä N:o 735 s. 2289
Yhdenvertaisuus
2007
— Työministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoi-

tetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
N:o 60 s. 200

2010
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuus-

laissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tar-
kistamisesta N:o 59 s. 421

Yhdistyneet Kansakunnat

2006

— Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun
kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 203 s. 645

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansa-
kuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO)
vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuoje-
luyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkis-
tetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
en määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta N:o 432 s. 1289

— Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakun-
tien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 466 s. 1357

— Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta N:o 605 s. 1805

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 745 s. 2252

— Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-
muksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta N:o 746 s. 2253

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koske-
van lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
N:o 860 s. 2469

— Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien
salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaan-
saattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 861 s. 2471

— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yh-
teistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 936 s. 2611

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libano-
nissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voi-
maansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 968
s. 2665

2008
— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian

välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
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mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä
päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta N:o 89 s. 268

2009
— Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä

voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakun-
tien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tsha-
dissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 890 s. 4803

— Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Af-
rikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) teh-
dyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä
yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 891 s. 4804

Yhdistys
2008
— Valtioneuvoston asetus energiataloudellisista avus-

tuksista yhdistyksille N:o 793 s. 2448
Yhdyskuntajäte
2006
— Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä N:o

888 s. 2514
Yhteentörmäämisen ehkäiseminen merellä
2009
— Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopi-

mukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmää-
misen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen
muutosten voimaansaattamisesta N:o 85 s. 294

Yhteishaku
2009
— Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yh-

teishausta N:o 1044 s. 5129
Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta
2008
— Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun

neuvottelukunnasta N:o 591 s. 1865
Yhteistoiminta
2007
— Laki yhteistoiminnasta yrityksissä N:o 334 s. 1039
— Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaa-

juisissa yritysryhmissä N:o 335 s. 1055
— Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnissa N:o 449 s. 1419
2010
— Laki yhteistoiminta-asiamiehestä N:o 216 s. 849
— Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä

annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismää-
rän tarkistamisesta N:o 543 s. 1908

Yhteistoiminta-asiamies
2010
— Laki yhteistoiminta-asiamiehestä N:o 216 s. 849
Yhteisövero
2006
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
36 s. 175

2007
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
34 s. 119

— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja
evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1131 s. 4542

2008
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
827 s. 2552

2009
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1750 s. 7346

2010
— Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja

evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista N:o
1133 s. 3756

Yhtymä
2009
— Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhty-

mästä N:o 554 s. 3877
Yksityinen lukio
2007
— Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän

yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määrää-
misestä N:o 196 s. 693

Yksityinen sosiaalipalvelu
2007
— Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terve-

yspalvelujen neuvottelukunnasta N:o 1181 s. 4638
Yksityinen terveydenhuolto
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä ter-

veydenhuollosta N:o 7 s. 37
2007
— Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terve-

yspalvelujen neuvottelukunnasta N:o 1181 s. 4638
Yksityisoikeus
2006
— Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityis-

oikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perus-
säännön muutosten voimaansaattamisesta N:o 1394
s. 4229

Yleinen alue
2007
— Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennus-

tuotteiden hyväksynnästä N:o 797 s. 3707
Yleisötilaisuus
2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisö-

tilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuol-
losta N:o 405 s. 3469

Ylihärmän kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Ylihärmän ja Ylistaron kuntien välillä N:o 516
s. 1632

2008
— Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauha-

van kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän
kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kau-
pungin perustamisesta N:o 217 s. 536

Yli-Iin kunta
2010
— Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kii-

mingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kun-
nan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämi-
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sestä perustamalla uusi Oulun kaupunki N:o 866
s. 2829

Ylikiimingin kunta
2007
— Valtioneuvoston päätös Ylikiimingin kunnan liittä-

misestä Oulun kaupunkiin N:o 877 s. 3893
Yliopisto
2006
— Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista pe-

rittävistä maksuista N:o 1200 s. 3543
— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-

mista N:o 1359 s. 4110
2007
— Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista pe-

rittävistä maksuista N:o 737 s. 3500
— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-

mista N:o 1332 s. 5164
2008
— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-

mista N:o 767 s. 2404
2009
— Yliopistolaki N:o 558 s. 3885
— Laki yliopistolain voimaanpanosta N:o 559 s. 3906
— Valtioneuvoston asetus yliopistoista N:o 770 s. 4522
— Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituk-

sen laskentakriteereistä N:o 771 s. 4525
— Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa pe-

rittävistä maksuista N:o 1082 s. 5265
— Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjel-

mista N:o 1665 s. 7028
— Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja

varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä N:o
1738 s. 7326

2010
— Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta

osakeyhtiöksi N:o 69 s. 469
— Opetusministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti

maksullisista koulutusohjelmista N:o 125 s. 643
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen

maisteriohjelmista N:o 1306 s. 4409
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen

väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista N:o
1307 s. 4415

Ylioppilastutkinto
2006
— Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta

Ahvenanmaan maakunnassa N:o 433 s. 1290
Ylioppilastutkintolautakunta
2010
— Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastut-

kintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta N:o
908 s. 2926

Ylistaron kunta
2007
— Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttami-

sesta Ylihärmän ja Ylistaron kuntien välillä N:o 516
s. 1632

— Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nur-
mon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja
uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta N:o 1073
s. 4376

Ylämaan kunta
2009
— Valtioneuvoston päätös Ylämaan kunnan liittämises-

tä Lappeenrannan kaupunkiin N:o 448 s. 3557
Yläneen kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen

kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan

perustamisesta N:o 359 s. 948
Ylöjärven kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämi-

sestä Ylöjärven kaupunkiin N:o 464 s. 1354
2007
— Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä

Ylöjärven kaupunkiin N:o 1308 s. 5101
Ympäristöasiat
2008
— Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta

sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ym-
päristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta N:o 351 s. 929

— Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energia-
merkinnälle asetettavista vaatimuksista N:o 1005
s. 3205

2010
— Tasavallan presidentin asetus strategisesta ympäris-

töarvioinnista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattami-
sesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-
maantulosta N:o 552 s. 1926

— Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suun-
nittelulle asetettavista vaatimuksista N:o 1043 s. 3304

Ympäristöhallinto
2009
— Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavastuu-

alueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja nii-
den toimialueiden laajentamisesta N:o 984 s. 4991

2010
— Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin

ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 656 s. 2277

Ympäristökeskus
2006
— Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökes-

kuksen maksullisista suoritteista N:o 1207 s. 3559
— Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristö-

keskuksen maksullisista suoritteista N:o 1387 s. 4199
2009
— Laki Suomen ympäristökeskuksesta N:o 1069 s. 5194
— Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökes-

kuksen maksullisista suoritteista N:o 1141 s. 5481
— Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuk-

sesta N:o 1828 s. 7557
Ympäristölupavirasto
2006
— Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston

maksullisista suoritteista N:o 1388 s. 4206
Ympäristöministeriö
2006
— Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1205 s. 3555
2008
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 300 s. 788
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 1031 s. 3280
2009
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 104 s. 333
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 542 s. 3794
— Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön

maksullisista suoritteista N:o 1142 s. 5492
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 1831 s. 7564
2010
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 347 s. 1333
— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 740 s. 2509
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— Ympäristöministeriön työjärjestys N:o 897 s. 2897
Ympäristöneuvosto
2007
— Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista,

kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisis-
tä aromaattisista hiilivedyistä N:o 164 s. 573

Ympäristönsuojelu
2006
— Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympä-

ristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten val-
vonnasta N:o 323 s. 993

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 882 s. 2506

— Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista N:o 1440
s. 4389

2007
— Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden

ja puhdistustarpeen arvioinnista N:o 214 s. 741
— Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän

maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympä-
ristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten val-
vonnasta N:o 636 s. 3129

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian
välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja
hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa teh-
dyn sopimuksen voimaansaattamisesta N:o 783
s. 3682

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytä-
kirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
N:o 784 s. 3683

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 849 s. 3843

— Ympäristöministeriön asetus yhteistoteutushankkeis-
ta N:o 913 s. 3998

— Ulkoasiainministeriön asetus puhtaan kehityksen
mekanismin hankkeista N:o 915 s. 4002

2008
— Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä N:o 379

s. 990
— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-

vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 779 s. 2431

2009
— Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä

aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisäl-
tävien laitteiden huollosta N:o 452 s. 3564

— Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristö-
tutkimuksen yhteenliittymästä N:o 797 s. 4607

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 839 s. 4697

— Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä
aluehallintovirastossa N:o 898 s. 4821

— Merenkulun ympäristönsuojelulaki N:o 1672 s. 7059
— Öljyvahinkojen torjuntalaki N:o 1673 s. 7092
2010
— Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden

jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista N:o
444 s. 1645

— Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50
megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristön-
suojeluvaatimuksista N:o 445 s. 1651

— Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun ki-
venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta N:o 800 s. 2669

— Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koske-
vaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaan-
saattamisesta N:o 803 s. 2677

— Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua
parantavien investointitukien yleisistä ehdoista N:o
946 s. 3019

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta N:o 1017 s. 3195

— Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitty-
vän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta N:o 1018 s. 3196

— Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artik-
lan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouk-
sen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta N:o 1019 s. 3197

— Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuo-
jelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-
misesta N:o 1205 s. 4087

Ympäristöterveydenhuolto
2006
— Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon

valtakunnallisista valvontaohjelmista N:o 664 s. 2051
— Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveyden-

huollon valvontasuunnitelmasta N:o 665 s. 2054
2009
— Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-

eesta N:o 410 s. 3482
Ympäristötuki
2006
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 30 s. 157
2007
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 28 s. 91
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden
2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötu-
en valvonnasta N:o 492 s. 1512

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhait-
takorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007
haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien si-
toumusten ja sopimusten osalta N:o 501 s. 1528

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maata-
louden ympäristötuen erityistuista N:o 503 s. 1534

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luon-
nonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vä-
himmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksy-
misestä vuonna 2007 N:o 504 s. 1561

— Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja
maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna
2007 N:o 506 s. 1573

— Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen valvonnasta N:o 660 s. 3204
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— Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalou-
den ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta N:o 727 s. 3480

2008
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 65 s. 201
2009
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 42 s. 163
— Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006

luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä oh-
jelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopi-
musten valvonnasta N:o 400 s. 3449

2010
— Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta

ympäristötuen kansallisesta lisäosasta N:o 39 s. 364
Ympäristövahinko
2009
— Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen

korjaamisesta N:o 383 s. 3413
— Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutu-

neiden vahinkojen korjaamisesta N:o 713 s. 4323
Ympäristövahinkovakuutus
2006
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristöva-

hinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn
suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perus-
teista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien mak-
susta ja tilittämisestä N:o 1374 s. 4148

Ympäristövaikutusten arviointi
2006
— Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä N:o 713 s. 2189
2008
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 8 s. 47

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 437 s. 1259

2009
— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 548 s. 3817

— Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista
työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
N:o 1154 s. 5564

Yrittäjän eläke
2006
— Yrittäjän eläkelaki N:o 1272 s. 3705
— Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta N:o 1273

s. 3746
— Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytän-

töönpanosta N:o 1406 s. 4292
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1414 s. 4308

2007
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä

tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1083 s. 4392

2008
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 784 s. 2436

2009
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 942 s. 4904

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläke-

lain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksu-
prosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä
tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun peruspro-
senttien antamisesta N:o 1000 s. 3147

Yrityksen kansainvälistyminen
2010
— Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin

myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta N:o
1300 s. 4365

— Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaan-
kauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kan-
sainvälistymistä edistäville yhteisöille N:o 1301
s. 4369

Yrityksen saneeraus
2007
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
625 s. 3069

2009
— Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopii-

reistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa N:o
1773 s. 7395

Yritys- ja yhteisötieto
2007
— Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä N:o

240 s. 810
Yritystoiminta
2006
— Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-

seksi N:o 1336 s. 4053
2007
— Laki yhteistoiminnasta yrityksissä N:o 334 s. 1039
— Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaa-

juisissa yritysryhmissä N:o 335 s. 1055
— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoi-

minnan kehittämiseksi annetun lain voimaantulosta
N:o 674 s. 3234

— Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi N:o 675 s. 3235

2009
— Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta

N:o 68 s. 261
— Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten ener-

giatehokkuuspalveluista N:o 1211 s. 5773
2010
— Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä

annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismää-
rän tarkistamisesta N:o 543 s. 1908
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— Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin
myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta N:o
1300 s. 4365

Yritystuki
2007
— Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan

tukemisesta N:o 632 s. 3095

Z
Zoonoosikeskus
2006
— Valtioneuvoston asetus Zoonoosikeskuksesta N:o

1166 s. 3203

Ä
Äetsän kunta
2008
— Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin,

Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
N:o 313 s. 820

Äidinmaidonkorvike
2007
— Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidin-

maidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta N:o
1216 s. 4722

2010
— Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja

pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistos-
ta N:o 267 s. 1052

Äyriäinen
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalo-

jen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien
tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuk-
sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla N:o 312
s. 990

2008
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äy-

riäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastus-
tamisesta N:o 470 s. 1341

2010
— Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyri-

äisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden
eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla N:o 343 s. 1322

Äänekosken kaupunki
2006
— Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolah-

den kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
N:o 414 s. 1265

Äänekosken kunta
2006
— Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolah-

den kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
N:o 414 s. 1265

Ääni- ja kuvanauha
2006
— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1241 s. 3630

2007
— Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-

tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta N:o 1357 s. 5217

2008
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2009 N:o 1010 s. 3224

2009
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2010 N:o 1043 s. 5128

2010
— Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja

kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmis-
tuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun
suuruudesta vuonna 2011 N:o 1146 s. 3784

Ö
Öljy
2006
— Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen

polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöl-
jyn rikkipitoisuudesta N:o 689 s. 2128

— Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuot-
teiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista teh-
dyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 1203 s. 3553

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välil-
lä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta var-
muusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1204 s. 3554

2007
— Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 994 s. 4222

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 1137 s. 4551

2010
— Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljy-

tuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta N:o 558 s. 1934

— Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian
välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta
varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-
tun lain voimaantulosta N:o 672 s. 2321

Öljykasvi
2007
— Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja

metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukas-
vien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 882 s. 3898

Öljyvahinko
2009
— Öljyvahinkojen torjuntalaki N:o 1673 s. 7092
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