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Valtioneuvoston asetus

N:o 98

valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä
yksikköhinnoista vuonna 2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998)
16 §:n ja 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä 16 § on laeissa 1389/2001 ja 1137/2003,
sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 1390/2001, nojalla:

1 §

Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja
ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (635/1998) 17—20 §:ssä tarkoi-
tettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskeli-
jaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksik-
köhinta on
1) perusopetuksessa 5 043,15 euroa;
2) lukiossa 4 476,68 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 7 640,28
euroa; sekä
4) ammattikorkeakoulussa 6 408,62 euroa.

2 §

Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja
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määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu
keskimääräinen yksikköhinta on 54,97 euroa.
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 11 §:n 5 momentissa tarkoitettuja
kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä
opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen
yksikköhinta on 63,52 euroa.

3 §

Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja kirjaston
yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta
kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen
yksikköhinta on 44,31 euroa.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005. Asetusta sovelletaan mää-
rättäessä yksikköhintoja vuodelle 2005.
Tällä asetuksella kumotaan valtion rahoi-

tuksen perusteena käytettävistä opetus- ja
kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhin-
noista vuonna 2005 annettu valtioneuvoston
asetus (880/2004) ja sen mukaisesti tehdyt
yksikköhintoja koskevat päätökset. Kumottu-
ja päätöksiä sovelletaan kunnes opetusminis-
teriö määrää tämän asetuksen mukaiset yk-
sikköhinnat.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Opetusministeri Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 99

valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992)
71 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 927/1994, seuraavasti:

71 a §
— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitolautakunnassa on puheenjohtaja
sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan
muuta jäsentä, joista kullakin on, puheenjoh-
tajaa lukuun ottamatta, henkilökohtainen va-
rajäsen. Valtiovarainministeriö nimeää pu-
heenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Lautakunta valitsee kes-
kuudestaan varapuheenjohtajan. Lautakunta

voi asettaa keskuudestaan asioiden valmiste-
lua varten jaostoja. Lautakunnalla ja sen
jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.
Kirjanpitolautakunnan tarvitsemat sihteeri-
tehtävät ja toimistopalvelut tulee valtiokont-
torin henkilöstön hoitaa virkatyönään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 100

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä helmikuuta 2004 Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista
suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (162/2004) liitteen Maksutau-
lukon 3. kohta sekä
lisätään liitteen Maksutaulukkoon uusi 8. kohta, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Sinikka Saari
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Liite 
 
 

MAKSUTAULUKKO 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
3. Luonnonmukainen tuotanto 
 
Toimijan merkitseminen maksutaulukkoon....................................................................84 € 
Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan perusmaksu (kiinteä osa) ...............................50 € 
Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin 
- ilmoitettavien lajikkeiden lukumäärä 1—3 kappaletta .................................................20 € 
- ilmoitettavien lajikkeiden lukumäärä 4—20 kappaletta ...............................................50 € 
- ilmoitettavien lajikkeiden lukumäärä 21—100 kappaletta .........................................100 € 
- ilmoitettavien lajikkeiden lukumäärä yli 100 kappaletta............................................200 € 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
8. Havupuun tuontitarkastukset 
 
Tuonti Venäjän Euroopan puoleisesta osasta: 
- junan vaunu ...............................................................................................................6,60 € 
- kuorma-auto...............................................................................................................5,30 € 
- laiva, alle 2000 m³ ......................................................................................................198 € 
- laiva, 2000 m³ tai enemmän .......................................................................................330 € 
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken,  
on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden .............................................................100 € 
 
Tuonti Venäjän Aasian puoleisesta osasta: 
- junan vaunu ..................................................................................................................75 € 
- kuorma-auto..................................................................................................................60 € 
- laiva, alle 2000 m³ ......................................................................................................198 € 
- laiva, 2000 m³ tai enemmän .......................................................................................330 € 
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken,  
on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden .............................................................100 € 
 
 
 
 
 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 101

kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 13 päivänä toukokuuta 2002
annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (374/2002) liitteessä 3 olevan A osan I kohdan
5 alakohta seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja Matti Kajantie

Neuvoston direktiivi 2004/66/EY, EYVL N:o L 168, 1.5.2004, s. 39
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Liite 3 

 
 
5. Onko nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet sama (samoja) koko yhteisön alueel-
la. 
 
□  KYLLÄ   □  EI 
 
Kielteisessä tapauksessa on ilmoitettava nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet, joita 
käytetään eri jäsenvaltioissa: 
 

Belgia: Italia: Puola: 
Tšekki: Kypros: Portugali: 
Tanska: Latvia: Slovenia: 
Saksa: Liettua: Slovakia: 
Viro: Luxemburg: Suomi: 
Kreikka: Unkari: Ruotsi: 
Espanja: Malta: Yhdistynyt kuningaskunta:
Ranska: Alankomaat:  
Irlanti: Itävalta:  

 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 102

vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983)
5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 92/1995:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tul-
vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvala-
ki, perusteella korvattavien vahinkojen ja
kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kus-
tannusten määristä korvattavia osuuksia siltä
osin kuin on kyse muille kuin puutarhatuot-
teille, korjatulle sadolle, puustolle ja maata-
louden tuotantorakennuksille vuoden 2004
tulvista aiheutuneista vahingoista.

2 §

Korvausprosentti

Tämän asetuksen nojalla korvattavien kaik-
kien vahinkokohteiden osalta korvausosuus
on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden
mukaisista vahingoista ottaen huomioon mah-
dollisesti jo maksetun ennakon.

3 §

Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien va-

hinkojen perusteella maksettaviin 1 §:ssä tar-
koitettuihin korvauksiin käytetään momentil-
la 30.01.48 käytettävissä olevasta määrära-
hasta enintään liitteessä 1 mainitut kuntakoh-
taiset määrärahat.

4 §

Oman työn korvaaminen

Oman työ korvaamisessa käytetään 8,5
euron tuntikorvausta. Omaan työhön rinnas-
tettavaan ulkopuolisen työvoiman käyttöön
sovelletaan samoin 8,5 euron tuntikorvausta.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
helmikuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Esko Juvonen
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                   Liite 1 
  
  
KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄ-
RÄRAHAT  
  
Kunta Määräraha (euroa) 
  
Alahärmä................................................................. 10 000 
Asikkala .................................................................... 2 000 
Askola ..................................................................... 17 000 
Hankasalmi ............................................................. 14 600 
Hattula....................................................................... 2 000 
Hausjärvi................................................................. 30 000 
Helsinki................................................................... 11 000 
Hollola ......................................................................... 500 
Honkajoki ................................................................. 2 000 
Hyvinkää................................................................... 6 500 
Hämeenkoski ............................................................ 7 500 
Hämeenlinna ............................................................. 2 000 
Iisalmi ....................................................................... 1 500 
Isokyrö ......................................................................... 500 
Janakkala................................................................. 45 000 
Järvenpää. ............................................................... 13 500 
Kangasniemi ............................................................ 5 500 
Karkkila .................................................................... 3 500 
Kerava................................................................... 130 000 
Kirkkonummi............................................................ 1 500 
Konnevesi ................................................................. 8 000 
Kruunupyy .................................................................. 500 
Kärkölä ....................................................................... 700 
Lahti ........................................................................ 17 000 
Lapinlahti .................................................................. 1 000 
Leivonmäki .............................................................. 1 500 
Lohja ......................................................................... 1 000 
Loppi ...................................................................... 18 000 
Mouhijärvi ............................................................... 5 500 
Mäntsälä.................................................................. 18 000 
Nastola .................................................................... 20 000 
Nurmijärvi................................................................. 2 000 
Oravainen.............................................................. 550 000 
Orimattila ..................................................................... 500 
Paimio ..................................................................... 14 000 
Pornainen .................................................................. 5 000 
Rautalampi ................................................................ 3 000 
Renko........................................................................ 8 000 
Riihimäki .............................................................. 420 000 
Sahalahti ................................................................... 1 000 
Sievi .......................................................................... 1 000 
Sipoo ......................................................................... 5 000 
Sotkamo .................................................................... 2 500 
Tampere .................................................................. 13 000 
Toivakka ................................................................. 13 000 
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Tuusula ................................................................. 250 000 
Uusikaarlepyy ........................................................... 3 000 
Vantaa ..................................................................... 40 000 
Varpaisjärvi .............................................................. 1 000 
Vesanto ................................................................... 20 000 
Vöyri ................................................................. 1 505 000 
Ylihärmä ................................................................... 7 000 
Ylivieska ............................................................... 460 000 
  
  
  
  
  
  



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 103

täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä 25 päivänä maaliskuuta 2004
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (206/2004) 1 ja 15 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maito- ja
maitotuotealan maksun vahvistamisesta an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1788/2003 5 artiklan f alakohdassa tarkoitet-
tujen toimitusten viitemäärien ostamisesta,
myymisestä, siirtämisestä, yhdistämisestä,
alentamisesta, muuntamisesta ja peruuttami-
sesta. Suoramyynnin viitemäärän siirtämises-
tä säädetään erikseen.

15 §

Toimivaltainen viranomainen sekä viitemää-
rien siirtäminen ja muuntaminen

Se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka
toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee,

ostaa, myy, siirtää, yhdistää, alentaa, muuntaa
ja peruuttaa viitemäärät sekä vahvistaa viite-
määriä koskevat muutokset.
Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtä-

mistä haetaan 5, 6 tai 12 §:n perusteella
koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojak-
soa, hakemus on toimitettava työvoima- ja
elinkeinokeskukseen tuotantojakson päätty-
mistä edeltävän helmikuun loppuun mennes-
sä.
Maito- ja maitotuotealan maksun vahvis-

tamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1788/2003 6 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettua viitemäärän tilapäistä ja lopullista
muuntamista on haettava tuotantojakson päät-
tymistä edeltävän lokakuun loppuun mennes-
sä.

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
helmikuuta 2005.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Taina Vesanto
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 104

vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 19
päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1258/2002) 1—3
ja 5 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee vaurioituneen M1-
sekä L3e- ja L4e-luokan ajoneuvon kunnos-
tamista ja kokoamista osista sekä tällaisen
ajoneuvon katsastamista ja merkitsemistä re-
kisteriin.
2. Asetus ei koske ajoneuvoja, joiden osista
vähemmän kuin 35 prosenttia on peräisin
muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-
ajoneuvosta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) kanta-ajoneuvolla ajoneuvoyksilöä, jos-
ta peräisin olevat osat muodostavat kunnos-
tetusta tai kootusta ajoneuvosta enemmän
kuin 50 prosenttia;
b) korjatulla ajoneuvolla liikennevahingon,
korroosion tai muun syyn johdosta vaurioi-
tunutta ja sen jälkeen kunnostettua ajoneuvoa,
jolla on kanta-ajoneuvo; korjattu ajoneuvo on
myös osista koottu ajoneuvo, jolla on kanta-
ajoneuvo;

c) rakennetulla ajoneuvolla kunnostettua
tai osista koottua ajoneuvoa, jolla ei ole
kanta-ajoneuvoa;
d) varaosalla ajoneuvon kunnostamisessa

tai kokoamisessa käytettyä osaa, joka ei ole
aikaisemmin ollut käytössä siinä ajoneuvossa;
e) kulutusosalla ajoneuvon valmistajan

huolto-ohjelmassa ennalta määrätyin ajokilo-
metri- tai aikavälein kulumisen tai muun
välittömästi liikenneturvallisuuteen vaikutta-
van seikan takia vaihdettavaksi tarkoitettua
alkuperäisen kanssa samanlaista osaa; kulu-
tusosaksi luetaan myös yksittäinen lasi, va-
laisin, heijastin ja tiiviste ja muu vastaava
tavanomaisessa ajokäytössä epäkuntoon men-
nyt yksittäinen osa;
f) yksittäisellä kriittisellä osalla laajem-

paan kokonaisuuteen kuuluvaa ajoneuvon
osaa, jota ilman kokonaisuus ei toimi, kuten
vaihteiston akselia, vetopyörästön tai käyn-
nistinmoottorin hammasratasta ja venttiili-
koneiston osaa.

3 §

Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien
osuudet ajoneuvosta ovat tämän asetuksen
liitteen mukaiset.
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2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonai-
suudesta käytetään vain osa, katsastustoimi-
paikka määrää osuuden arvioimalla.
3. Ajoneuvon kulutusosien ja yksittäisten
kriittisten osien vaihtaminen ei pienennä
kanta-ajoneuvon osuutta eikä vaikuta kanta-
ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.
4. Mitä 3 momentissa säädetään kulu-
tusosasta ja yksittäisestä kriittisestä osasta,
koskee myös jarru- ja ohjauslaitteistoa, jos
niitä tai niiden osia muutetaan tai vaihdetaan
alkuperäisistä poikkeaviksi ja liikenneturval-
lisemmiksi.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työn valvonta

1. Korjattuna ajoneuvona katsastettavan
ajoneuvon kanta-ajoneuvo tulee ennen ajo-
neuvon kunnostus- tai muutostyön taikka
osista kokoamistyön aloittamista esittää kat-
sastustoimipaikalle yksilöintiä varten. Ajo-

neuvon valmistuttua se on esitettävä rekiste-
röinti- tai muutoskatsastukseen samalle kat-
sastustoimipaikalle.
2. Ajoneuvo, jota ei ennen kunnostus-,

muutos- tai osista kokoamistyön aloittamista
esitetä katsastustoimipaikalle yksilöitäväksi,
hyväksytään liikenteeseen ainoastaan raken-
nettuna ajoneuvona.
3. Ajoneuvon katsastajalla on työn kestä-

essä oikeus tarkastaa, että työ tehdään asian-
mukaisesti ja luotettavasti.
4. Edellä 1 ja 2 momentista poiketen

voidaan ulkomailla jo korjattuna ajoneuvona
rekisterissä olleen Suomeen rekisteröitävän
ajoneuvon kanta-ajoneuvo yksilöidä jälkikä-
teen Suomeen rekisteröinnin yhteydessä an-
nettavien selvitysten perusteella.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.
Asetuksen voimaan tullessa voimassa ole-

vat kanta-ajoneuvojen yksilöinnit jäävät sel-
laisinaan voimaan.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenneneuvos Kari Saari
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 105

jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä elokuuta 1978 annetun
veronkantolain (611/1978) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 586/1987:

1 §

Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2004 maksuunpannun val-
tion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä va-
kuutetun sairausvakuutusmaksun ensimmäi-
nen erä on suoritettava viimeistään 1 päivänä
joulukuuta 2005 ja toinen erä viimeistään 1
päivänä helmikuuta 2006.

2 §

Metsänhoitomaksun eräpäivä

Metsänhoitomaksu vuodelta 2004 on suo-

ritettava viimeistään 1 päivänä joulukuuta
2005.

3 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.
Asetusta sovelletaan muiden kuin tulove-

rolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuk-
sien verovuoden 2004 jäännösveroon.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja Panu Pykönen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 106

vuoden 2005 kiinteistöveron eräpäivistä

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain
(611/1978) 4 b §:n nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, kiinteistöverolain 28 § laissa 506/1998 ja veronkantolain 4 b § laissa
586/1987:

1 §

Kiinteistöveron eräpäivät

Vuoden 2005 kiinteistöveron ensimmäinen
erä on suoritettava viimeistään 15 päivänä
syyskuuta 2005 ja toinen erä viimeistään 3
päivänä marraskuuta 2005.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja Panu Pykönen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 107

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen nurmikasvien hehtaa-
riperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

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

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä voimaantulopäivä

MMMa vuoden 2004 kansallisen nurmikas-
vien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen
maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/05 18.2.2005 23.2.2005

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 020 772 005.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
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