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L a k i

N:o 1007

luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 13 §:n 1

momentti, sellaisena kuin se on laissa 366/1997, seuraavasti:

13 §
Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maata-

loustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin
6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetussa
asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole nouda-
tettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä lukien,
kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan
ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. Tällöin ei
sitoumuksen laiminlyöntinä kuitenkaan pi-
detä:

1) metsä- ja joutomaata koskevan myyn-
tirajoitussitoumuksen alaisen maan luovutta-
mista;

2) metsityssitoumuksen tai pellon myynti-
rajoitussitoumuksen alaisen metsitetyn maan
luovuttamista;

3) maataloustuotannosta luopumissitou-
muksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen
alaisen maan luovuttamista tai vuokraamista
vähintään viideksi vuodeksi tehdyllä vuokra-

sopimuksella 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitetulle henkilölle taikka luovuttamista
käytettäväksi luonnonsuojelulaissa tarkoite-
tuksi luonnonsuojelu- tai maisema-alueeksi;

4) maataloustuotannosta luopumissitou-
muksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen
alaisen viljelykunnossa olevan peltoalueen
omistusoikeuden luovuttamista, jos eläkkeen-
saaja pidättää itsellään luovuttamaansa pel-
toalueeseen elinikäisen hallintaoikeuden ja
noudattaa antamaansa 6 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitettua sitoumusta;

5) pellon vuokraamista lisäalueeksi 6 §:n 2
momentin 2 kohdassa tai 8 §:n 2 momentin 2
kohdassa tarkoitetuin tavoin tämän momentin
4 kohdassa tarkoitettuna hallinta-aikana;

6) suostumista sellaiseen perintökaaren
(40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun ositukseen
ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jakamatto-
maan kuolinpesään osaksi tai kokonaan kuu-
luva luopumisen kohteena oleva maatila, jos
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luopumiseläkettä vielä saavan osakkaan 6 §:n
2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sitoumuk-
sen antamisesta on kulunut vähintään 15
vuotta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan luovutuksiin, jotka
tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen. Luo-
vutuksen katsotaan tapahtuneen sinä ajankoh-
tana, jolloin luovutuskirja on allekirjoitettu.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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L a k i

N:o 1008

työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 15 luvun

1 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1240/2004, seuraavasti:

15 luku

Voimaantulosäännökset

1 §

Voimaantulo

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä tämän lain 4 luvun

6 §:n 1 momentissa säädetään, soviteltua
työttömyysetuutta voidaan enimmäisajan

täyttymisestä huolimatta myöntää 4 luvun
1 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetulle
henkilölle työttömyysajalta 31 päivään jou-
lukuuta 2007 saakka.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

HE 189/2005
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L a k i

N:o 1009

työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 12 luvun

3 §:n 3 momentti seuraavasti:

12 luku

Muutoksenhaku

3 §

Työttömyysturvalautakunta

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, va-

rapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän
varajäsenensä viideksi vuodeksi kerrallaan.
Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on
muutoin voimassa, mitä tuomarinviran halti-
joista on säädetty. Työmarkkinajäsenistä puo-
let on määrättävä työnantajayhdistysten edus-
tavimpien keskusjärjestöjen ja puolet työnte-
kijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten
edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuk-
sesta. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja
lakimiesjäsenten sekä näiden varajäsenten
tulee olla tuomarinvirkaan oikeuttavan tut-
kinnon suorittaneita ja työttömyysturva-asi-
oihin hyvin perehtyneitä. Lääkärijäsenten ja
näiden varajäsenten tulee olla vakuutuslää-

ketieteeseen perehtyneitä laillistettuja lääkä-
reitä. Lautakunta voi toimia jaostoihin ja-
kaantuneena. Jaosto on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja yksi työnantajayhdistysten
edustavimpien keskusjärjestöjen ja yksi työn-
tekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistys-
ten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuk-
sesta määrätty jäsen ja yksi lakimiesjäsen tai
lääkärijäsen on läsnä. Täysistunto on päätös-
valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
on läsnä. Lisäksi täysistunnon päätösvaltai-
suus edellyttää, että läsnä on vähintään yksi
työnantajayhdistysten edustavimpien keskus-
järjestöjen ja yksi työntekijäin ja toimihen-
kilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätty jä-
sen. Jaosto ja täysistunto ovat kuitenkin
päätösvaltaisia vain, jos yhteensä enintään
puolet läsnä olevista jäsenistä ovat työnanta-
jayhdistysten edustavimpien keskusjärjestö-
jen ja työntekijäin ja toimihenkilöiden am-
mattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjes-
töjen ehdotuksesta nimitettyjä jäseniä. Käsi-
teltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennai-

HE 162/2005
StVM 30/2005
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sesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä,
tulee yhden saapuvilla olevan jäsenen olla
lääkäri.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1010

Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994,
ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 24 a §:n
2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa
495/2005, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ajoneuvohal-
lintokeskuksen maksullisista suoritteista ja
niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä kiinteistä mak-
suista.

2 §

Omakustannusarvon mukaiset kiinteä-
maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvon mukaisen, tämän asetuksen liit-
teessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista
suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen
teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksy-
miset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä
asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suo-
ritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;
5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;
6) ajokorttisuoritteet;
7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkin-

toihin liittyvät suoritteet ja päätökset;
8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutuk-

seen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonan-
tajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;
10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liit-

tyvät suoritteet;
11) katsastusluvat;
12) asiakirjapalvelut;
13) piirturikortit;
14) kansainväliset kuljetusluvat;
15) liikenneyrittäjäsuoritteet.

3 §

Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastuslu-
van haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista
annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoi-
tettua katsastustoiminnan maksua kultakin
edellisen kuukauden aikana suoritetulta kat-
sastukselta 1,11 euroa.

4 §

Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä-
maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvoa alemman kiinteän maksun seuraa-
vista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan
aloittamistarkastus 200 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon
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vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanotta-
jan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilu-
paa tai henkilöauton ammattiajolupaa koske-
vista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 17
euroa;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n
mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

6) polttoainemaksusta annetun lain
(1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkorat-
kaisu 90 euroa;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukai-
nen ennakkoratkaisu 90 euroa;

8) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolu-
paa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvoa korkeamman kiinteän maksun seu-
raavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä
1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;
3) poikkeusluvan myöntäminen muualla

kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun
ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja
massoista 118 euroa.

5 §

Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Ajoneu-
vohallintokeskus perii maksut liiketaloudel-
lisilla perusteilla seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliiken-
nerekisteristä;

2) tiedotustoimintaan kuulumaton koulu-
tus;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat pai-
notuotteet;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja
tilauspalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;
6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettä-

minen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole
sisällytetty muusta suoritteesta perittävään
maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
ja tulosteiden antamisesta perittävistä mak-
suista päättää Ajoneuvohallintokeskus ottaen
huomioon, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Hylkäävistä päätöksistä perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peri-
tään myös hakemukseen annetusta hylkää-
västä päätöksestä.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden
2007 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Liikenneneuvos Matti Roine
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Liite 
 
 
 
 

M A K S U T A U L U K K O 

MAKSUASETUKSEN 2 § 

 
1.  Ajoneuvon,  osan,  järjestelmän ja eri l l i sen teknisen yksikön tyyppi-

hyväksyntä  

1.1 Ajoneuvomallin kansallinen tyyppihyväksyntä..............................................   625 euroa 
1.2 Mallisarjan seuraavien mallien kansallinen tyyppihyväksyntä.......................   310 euroa 
1.3 Tyyppi- tai lupatietoihin tehty muutos tai korjaus ..........................................     47 euroa  
1.4 Tyyppitietoihin ohjelma-ajon avulla tehty muutos .........................................   350 euroa  
1.5 Tyyppirekisteriote...........................................................................................     80 euroa  
1.6 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppihyväksyntä 
tai hyväksynnän laajennus ...................................................................................    450 euroa 
1.7 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta ..............    750 euroa/työpv  
tai .........................................................................................................................    100 euroa/h  
1.8 Muu tyyppihyväksyntä- tai tietojen korjaustyö ..............................................    750 euroa/työpv  
tai .........................................................................................................................    100 euroa/h 
 - matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
1.9 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi) .....................    500 euroa  
1.10 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/versio) ....................    250 euroa  
1.11 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/laajennus) ...................................................................................................    375 euroa 
1.12 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään  
(hinta/versio).........................................................................................................      80 euroa  
 
2.  Ajoneuvotekniset  lausunnot,  luvat  ja muut kuin 1  kohdassa tarkoite-

tut  hyväksymiset   

2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa.....    340 euroa 
2.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppihyväk- 
syntä......................................................................................................................    350 euroa 
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava ..........................      60 euroa 
2.4 Luvan myöntäminen ADR�katsastuksia varten..............................................      25 euroa 
 
3.  Liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus-  ja  korjaustoimintaan 

l i i t tyvät  suoritteet  

3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa.....................    100 euroa 
3.2 Takaisinkutsukampanjan muistutuskirje/kpl ..................................................      15 euroa 
 
4.  Autokiinnityssuoritteet   

4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen ....................................................................    125 euroa  
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös...................................................................      75 euroa 
4.3 Rasitustodistus ................................................................................................      40 euroa 
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4.4 Yritysrasitustodistus 
- yrityskiinnitystietojen tiedustelemisesta Patentti- ja rekisterihallituksesta peritään 
sen maksupäätöksessään vahvistama maksu 

 
5.  Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet   

5.1 Rekisteröintipalvelut 
 
 a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus........................................  10,50 euroa  
 b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus ...................................       15 euroa  
 c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu ..................................................       45 euroa 
 
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut 
 
 a) Ennakkoilmoitus ........................................................................................      3 euroa
 b) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava uusi  
 ennakkoilmoitustodistus.................................................................................     10 euroa 
 c) Vientirekisteröinti ......................................................................................     50 euroa 
 d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto ...........................................     10,50 euroa  
 e) Siirtolupa....................................................................................................     15 euroa 
 f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus ...................................................     30 euroa 
 g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus .....................     23 euroa 
 h) Diplomaattiautojen rekisteröinti ................................................................     10,50 euroa 
 
5.3 Rekisterikilvet 
 
 a) Ajoneuvon rekisterikilpi.............................................................................      6,50 euroa 
 b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi.............................      8,50 euroa 
 c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä  
 valmistettu rekisterikilpi.................................................................................      8,50 euroa 
 d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä .....................................................    25 euroa 
 e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi ..............................................      6,50 euroa 
 
 
6.  Ajokortt isuoritteet  

6.1 Ajokortti..........................................................................................................     13,50 euroa 
6.2 Lyhytaikainen ajokortti...................................................................................     13,50 euroa 
6.3 Väliaikainen ajokortti .....................................................................................       8 euroa 
 
 
7.  Kuljettajaopetukseen ja  kuljettajantutkintoihin l i i t tyvät  suoritteet  

ja  päätökset  

7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös .........................................   200 euroa 
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen .......     70 euroa 
7.3 Teoriakoe ........................................................................................................     17 euroa 
7.4 Suullinen teoriakoe .........................................................................................     34 euroa 
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- tai D1-ajoneuvolla.......................................     36 euroa 
7.6 Ajokoe D-luokan ajoneuvolla tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ...............     50 euroa  
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe.........................................................................     15 euroa 
7.8 E-luokan käsittelykoe .....................................................................................     25 euroa 
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7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte ...................................................     32 euroa 
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus .................................................................     60 euroa 

 - kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
 
 
8.  Vaaral l isten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin  sekä turval l i -

suusneuvonantajatutkintoon l i i t tyvät  suoritteet  ja  päätökset  

8.1 ADR-koulutuslupa ..........................................................................................       70 euroa 
8.2 ADR-ajolupakoe .............................................................................................       26 euroa 
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai  
kaksoiskappale ......................................................................................................       29 euroa 
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle ...............     190 euroa 
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle .............     230 euroa 
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen  
aineryhmään............................................................................................   42 euroa/aineryhmä 
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale ...............................................................       25 euroa 
 
 
9.  Todistukset  

9.1 Todistus maksetusta verosta ...........................................................................       6 euroa 
 - lähetysmaksu................................................................................................       2,50 euroa 
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus .........................................................     10,50 euroa 
9.3 CEMT-todistusmaksu .......................................................................     16,50 euroa/todistus 
 
 
10.  Katsastustoiminnan kouluttamiseen l i i t tyvät  suoritteet  

10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain .................................................................     170 euroa 
10.2 Tutkintomaksu/oppilas..................................................................................       70 euroa 
 
11.  Katsastusluvat  

11.1 Toimilupahakemuksen  tai sivutoimilupahakemuksen käsittely ..................     700 euroa 
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta .........................................................     168 euroa 
 
12.  Asiakirjapalvelut  

12.1 Tuloste ajoneuvoliikennerekisteristä ............................................................       6,50 euroa 
12.2 Jäljennös arkistotallenteesta..........................................................................      13 euroa 
12.3 Kirjallinen ajoneuvoselvitys .........................................................................       28 euroa 
 
13.  Piirturikorti t  

13.1 Kuljettajakortti ..............................................................................................     103 euroa 
13.2 Yrityskortti....................................................................................................     103 euroa 
13.3 Korjaamokortti..............................................................................................     103 euroa 
13.4 Valvontakortti ...............................................................................................     103 euroa 
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14.  Kansainväl iset  kuljetusluvat  

14.1 Kansainväliset kuljetusluvat .........................................................................      23 euroa 
 
 
15.  Liikenneyrittäjäsuoritteet  

15.1 Liikenneyrittäjäkoulutuslupa ........................................................................      70 euroa 
15.2 Liikenneyrittäjätutkinto ................................................................................    250 euroa 
15.3 Todistus liikenneyrittäjän tutkinnosta...........................................................      80 euroa  
 

 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1011

lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980
annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lammas- ja
vuohieläinten merkitsemiseen käytettävien
tunnistimien hyväksymisestä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) eläimellä lammas- ja vuohieläintä;
2) eläintenpitäjällä luonnollista henkilöä

tai oikeushenkilöä, joka on pysyvästi vas-
tuussa yhdestä tai useammasta eläimestä;

3) tunnistimella eläimen merkintään ja tun-
nistamiseen käytettävää korvamerkkiä tai
elektronista lähetintä,

4) päämerkillä lammas- ja vuohieläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyt-
töönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1782/2003 ja direktiivien 92/102ETY ja
64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 21/2004 (jäljempänä
tunnistusasetus) liitteen A jakson 2 kohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua
tunnistimen ensimmäistä merkkiä;

5) apumerkillä tunnistusasetuksen liitteen
A jakson 4 kohdassa tarkoitettua toista
merkkiä tai tunnistinta;

6) toimittajalla tämän asetuksen mukaisesti
hyväksyttyjä tunnistimia tarjoavaa yritystä;
sekä

7) tilausjärjestelmällä järjestelmää, jolla
tunnistimia koskevat tilaukset välitetään
eläintenpitäjältä toimittajalle ja jolla tunnis-
timiin liittyviä yksilöintitietoja hallinnoidaan.

3 §

Tilausjärjestelmän toiminta

Tilausjärjestelmä toimii maaseutuelinkei-
norekisteristä annetussa laissa (1515/1994)
tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin toi-
minnallisena alarekisterinä pidettävän lam-
mas- ja vuohirekisterin yhteydessä.

Eläintenpitäjän on tilattava tunnistimet ti-
lausjärjestelmän välityksellä ja ilmoitettava
tilauksen yhteydessä valitsemansa toimittaja,
tunnistimen tyyppi, malli ja väri kulloinkin
valittavana olevista, lampaiden ja vuohien
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(MMMa 469/2005, jäljempänä rekisteröin-
tiasetus) mukaisesti hyväksytyistä vaihtoeh-
doista.

Tilausjärjestelmä välittää eläintenpitäjän
antaman tilauksen sekä tiedot tunnistimiin
merkittävistä tunnistetiedoista eläintenpitäjän
valitsemalle toimittajalle, jonka on vahvistet-
tava tilausjärjestelmään vastaanottamansa ti-
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laus. Toimittaja luovuttaa valmiit tunnistimet
eläintenpitäjälle ja ilmoittaa toimituksesta
tilausjärjestelmään. Toimittajan on ilmoitet-
tava sille palautetuista käyttämättömistä tun-
nistimista maa- ja metsätalousministeriölle
tilausjärjestelmän välityksellä.

4 §

Eläintenpitäjän ja toimittajan vastuu

Tunnistimien toimittaja vastaa eläintenpi-
täjälle tunnistimien toimittamisesta, niiden
laadusta, tunnistetietojen oikeellisuudesta ja
muiden toimitukseen liittyvien velvollisuuk-
siensa täyttämisestä. Eläintenpitäjä vastaa
tunnistimien toimittajalle kauppahinnan mak-
samisesta.

5 §

Tunnistimille asetettavat vaatimukset

Tunnistusasetuksen liitteen A jaksossa ase-
tettujen vaatimusten lisäksi tunnistimen tulee
täyttää seuraavat vaatimukset:

1) sen on lävistettävä eläimen korvanlehti
siistillä viillolla venyttämättä korvarustoa;

2) sen on vahingoittumatta kestettävä koh-
tuullista taipumista;

3) sen on vahingoittumatta kestettävä läm-
pötilan vaihteluita –30 ja +30 Celsius-asteen
välillä;

4) sen valmistusmateriaali ei saa edesauttaa
paleltumavamman syntymistä eläimen kor-
vanlehteen

5) päämerkkiin on voitava vähintään tu-
lostaa sekä eteenpäin että taaksepäin näky-
vään osaan kaksikirjaiminen maakoodi ja
seitsemän numeerista merkkiä eläimen yksi-
lölliseksi tunnukseksi sekä materiaaliltaan
muovisen merkin joko eteenpäin tai taakse-
päin näkyvään osaan lisäksi eläimen yksilö-
tunnus viivakoodina (koodi 128), jossa maa-
koodi esitetään numeerisessa muodossa;

6) apumerkkiin on voitava vähintään tu-
lostaa eteenpäin näkyvään osaan eläintenpi-
täjän määrittelemä nelinumeroinen eläimen
tuotantonumero sekä taaksepäin näkyvään
osaan kaksikirjaiminen maakoodi ja seitse-
män numeerista merkkiä eläimen yksilölli-
seksi tunnukseksi sekä materiaaliltaan muo-

visen merkin taaksepäin näkyvään osaan
lisäksi eläimen yksilötunnus viivakoodina
(koodi 128), jossa maakoodi esitetään nu-
meerisessa muodossa; sekä

7) yksilötunnuksen numeeristen ja kirjain-
merkkien sekä viivakoodin korkeuden tulee
olla vähintään 5 mm.

6 §

Tunnistimien hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy
hakemuksesta lampaiden ja vuohien merkit-
semisessä käytettävät tunnistimet. Tunnisti-
men hyväksymisen edellytyksenä on, että se
täyttää tunnistimille 5 §:ssä asetetut sekä
tämän pykälän 3 momentissa tunnistimien
toimittamiselle asetetut vaatimukset.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys seu-
raavista seikoista:

1) selvitys siitä, että tunnistimet täyttävät
5 §:ssä asetetut vaatimukset;

2) tunnistimien arvioitu toimitusaika;
3) tunnistimien kauppahinta toimituskului-

neen, eriteltynä myös pienten toimituserien ja
korvaavien tunnistimien osalta; sekä

4) selvitys siitä, onko apumerkkiin mah-
dollista liittää elektroninen lähetin, joka täyt-
tää tunnistusasetuksen liitteen A jakson 6
kohdassa asetetut vaatimukset.

Tunnistintilauksen vähimmäiskoko eläin-
tenpitäjää kohti on viisi tunnistinparia (pää-
merkki ja apumerkki) tai kymmenen pää-
merkkiä rekisteröintiasetuksen 8 §:ssä tarkoi-
tetuissa tunnistusjärjestelmissä sekä korvaa-
vien tunnistimien osalta yksi merkki (pää-
merkki tai apumerkki). Toimittajalla on ol-
tava valmius vastaanottaa tilauksia jokaisena
arkipäivänä. Tunnistimien toimitusajan on
oltava kohtuullinen. Kohtuullisena pidetään
uusien tunnistimien osalta neljän viikon toi-
mitusaikaa ja korvaavien tunnistimien osalta
seitsemän arkipäivän toimitusaikaa.

7 §

Tunnistimien hyväksymisen peruuttaminen

Jos maa- ja metsätalousministeriö toteaa,
että tunnistimet tai niiden toimittaminen eivät
täytä niille tässä asetuksessa asetettuja vaa-
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timuksia, maa- ja metsätalousministeriön tu-
lee antaa toimittajalle huomautus sekä tarvit-
taessa ilmoittaa määräaika, jonka kuluessa
tunnistimissa tai niiden toimittamisessa ha-
vaitut virheellisyydet on korjattava.

Maa- ja metsätalousministeriö voi päätök-
sellään peruuttaa tunnistimen hyväksymisen,
jos tunnistin tai sen toimittaminen ei enää
täytä sille tässä asetuksessa asetettuja vaati-
muksia. Tunnistin on toimittajan hakemuk-
sesta hyväksyttävä uudelleen heti, kun edellä
mainitut vaatimukset täyttyvät.

Hyväksymisen peruuttaminen voi kohdis-
tua vain sellaisiin toimittajalla oleviin tun-
nistimiin, joihin ei kohdistu tilausta. Hyväk-
symisen peruuttamisella ei ole vaikutusta
eläintenpitäjälle muusta lainsäädännöstä seu-
raavan eläinten merkitsemisvelvollisuuden
kannalta.

8 §

Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla tehtyyn maa- ja
metsätalousministeriön päätökseen haetaan
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
joulukuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Ulla Joutsenlahti
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N:o 1012 
 

Tiedonanto presidenttiehdokkaista 
Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005 

����� 
 

Oikeusministeriö julkaisee 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 135 §:n 
nojalla seuraavan tiedonannon: 
 
 

HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNAN TIEDONANTO 
 
 

Helsingin vaalipiirilautakunnalle on vaali-
lain (714/1998) säännösten mukaisesti ilmoi-
tettu jäljempänä mainitut ehdokkaat 15 päi-
vänä tammikuuta 2006 toimitettavaa tasaval-

lan presidentin vaalia varten. Vaalipiirilauta-
kunta on 12 päivänä joulukuuta 2005 pide-
tyssä kokouksessa määrännyt ehdokkaiden 
keskinäisen järjestyksen arvalla seuraavasti: 

 
Ehdokkaan  Ehdokas 
numero   
 

2 Kallis, Bjarne 
kansanedustaja, Kokkola 
 

3 Niinistö, Sauli 
varatuomari, varapääjohtaja, 
Espoo  
 

4 Soini, Timo  
kansanedustaja, valtiotieteen 
maisteri, Espoo 
 

5 Hautala, Heidi 
kansanedustaja, Helsinki 

 
6 Lax, Henrik 

varatuomari, Helsinki 
 

7 Vanhanen, Matti 
pääministeri, kansanedustaja, 
Nurmijärvi 
 

8 Lahti, Arto 
professori, Helsinki 

 
9 Halonen, Tarja 

presidentti, Helsinki 

 
Ehdokkaan asettaja 
 
 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- 
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 
 
Kansallinen Kokoomus r.p. 
 
 
 
Perussuomalaiset- Sannfinländarna r.p. 
 
 
 
Vihreä liitto r.p. 
 
 
Ruotsalainen kansanpuolue r.p.
 
 
Suomen Keskusta r.p. 
 
 
 
Valitsijayhdistys A 
 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue- 
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p 
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Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005 

 
Helsingin vaalipiirilautakunta 

Puheenjohtaja Timo Erikäinen 

Sihteeri Esko Sorvali 
 
 
 
 

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005 

 
Oikeusministeri Leena Luhtanen

 
 
 
 

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 
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