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N:o 437

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä
Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994)
11 §:n ja maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994)
5 §:n nojalla:
1 §

2 §

Soveltamisala

Määritelmät

Tämä asetus koskee viljojen ja nurmikasvien maatiaislajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja kauppalajikkeiden muuntuneiden
kantojen rekisteröintiä alkuperäiskasvirekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä
annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä.
Rekisteröintivelvoite on säädetty maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maaja
metsätalousministeriön
asetuksen
(647/2000) 26 §:n 1 momentissa.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) alkuperäiskasvilla maatiaislajiketta,
vanhaa kauppalajiketta tai vanhan kauppalajikkeen muuntunutta kantaa;
2) maatiaislajikkeella viljakasvien sekä
nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden
siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 117/00) tarkoitettujen vilja-, nurmi- ja rehukasvilajien
pitkään samalla tilalla tai alueella viljeltyä
kantaa, joka suurimmaksi osaksi on muuta
alkuperää kuin tieteellisesti jalostettua tunnettua vanhaa kauppalajiketta;
3) vanhalla kauppalajikkeella eri jalostus-
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menettelyillä tieteellisen kasvinjalostustyön
tuloksena syntynyttä lajiketta, joka on jalostettu Suomen viljelyolosuhteisiin, mutta poistettu Suomen kansallisesta lajikeluettelosta;
sekä
4) vanhan kauppalajikkeen muuntuneella
kannalla lajiketta, jota on viljelty pitkään
samalla tilalla niin, että lajikkeen alkuperäiset
ominaisuudet ovat muuttuneet lajikkeen sopeutuessa tilan olosuhteisiin.
3 §
Rekisteröinti
Kasvintuotannon tarkastuskeskus, jäljempänä tarkastuskeskus, ylläpitää alkuperäiskasvirekisteriä sen selvittämiseksi, onko maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 26
§:ssä tarkoitettuun sopimukseen haettu lajike
sellainen, että kyseisen lajikkeen viljelystä
voidaan tehdä asetuksen mukainen sopimus
alkuperäiskasvien viljelystä.
Lajike voidaan rekisteröidä alkuperäiskasvirekisteriin hakijalle tarkastuskeskuksen rekisteröintipäätöksellä, jos
1) lajike on alkuperäiskasvilajike;
2) lajikkeelle on tehty tarkastuskeskuksen
tai jonkin muun vastaavan viranomaisen
suorittama lajiketutkimus, jossa se on todettu
riittävän erottuvaksi muista tunnetuista lajikkeista, riittävän yhtenäiseksi ja pysyväksi;
3) lajike ei ole Suomen kansallisessa tai
muussa vastaavassa lajikeluettelossa;
4) sillä ei ole voimassa olevaa lajikesuojausta;
5) lajikkeen nimi ei ole lain, järjestyksen tai
hyvän tavan vastainen, eikä se ole sekoitettavissa toiseen saman lajiryhmän lajikkeen
nimeen, tavaramerkkiin tai toiminimeen;
6) rekisteröinnin hakijalla on edellytykset
ylläpitää lajiketta; sekä
7) hakija on esittänyt hyväksyttävät perustelut omistusoikeudestaan lajikkeeseen.
Tarkastuskeskus julkaisee kahdesti vuodessa maaliskuussa ja syyskuussa rekisterissä
olevien lajikkeiden nimet, rekisteröinnin haltijat ja ylläpitäjät maatalousalan ammattilehdissä.

4 §
Rekisteröintihakemus
Rekisteröintiä varten on tehtävä kirjallinen
hakemus, joka on toimitettava tarkastuskeskukselle. Hakemuksen toimittamiselle ei ole
määritettyä hakuaikaa, vaan niitä voidaan
toimittaa ympärivuotisesti.
Hakemukseen on merkittävä vähintään
seuraavat tiedot:
1) hakijan nimi ja osoite;
2) kunta ja tilatunnus;
3) laji ja lajikkeen nimi;
4) lajikkeen kehityshistoria;
5) hakijan esittämät yksityiskohtaiset perustelut hänen omistusoikeudestaan hakemuksessa esitettyyn alkuperäiskasviin;
6) tulokset tarkastuskeskuksen suorittamasta lajiketutkimuksesta, jos sellainen on jo
suoritettu; ja
7) hakijan suostumus häntä koskevien
rekisteritietojen julkaisemiseen lajikkeen nimen, rekisteröinnin haltijan ja ylläpitäjän
nimen osalta.
Hakija voi tarvittaessa täydentää hakemustaan.
5 §
Rekisteröintipäätös
Tarkastuskeskus tekee hakemuksen perusteella päätöksen rekisteröinnistä sen jälkeen
kun lajiketutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Rekisteröintipäätös on maksullinen.
Maksun suuruudesta on säädetty maa- ja
metsätalousministeriön Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetussa päätöksessä (950/1998). Rekisteröintipäätös toimitetaan hakijalle maksuosoituksella.
Rekisteröintipäätökseen ja alkuperäiskasvirekisteriin on merkittävä vähintään seuraavat
tiedot:
1) hakijan nimi ja osoite;
2) laji ja lajikkeen nimi;
3) mikä 2 pykälän 2—4 kohdassa tarkoitettu lajikemuoto on kyseessä;
4) päivämäärä, jolloin hakemus on jätetty
ja rekisteröintipäätös on tehty; ja
5) lajikkeen ylläpitäjän nimi ja osoite.
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Rekisteröinti on voimassa niin kauan kuin
rekisteröinnin edellytykset ovat olemassa tai
kunnes rekisteröinnin saanut henkilö tai hänen edustajansa ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa siitä.
6 §
Lajikkeen ylläpito ja rekisteröinnin
peruuttaminen
Rekisteröidystä lajikkeesta voidaan tehdä
ylläpitosopimus tarkastuskeskuksen kanssa.
Rekisteröinnin haltija voi siirtää lajikkeen
ylläpidon toiselle henkilölle, joka sitoutuu
ylläpitovelvollisuuteen. Uuden ylläpitäjän on
tehtävä ylläpitomuutoksista ilmoitus tarkastuskeskukselle. Tarkastuskeskuksella on oikeus kieltää lajikkeen siirtäminen, jos siirtämisen jälkeen tässä asetuksessa asetetut vaatimukset eivät täyty.
Rekisteriin merkitty ylläpito-oikeuden saanut henkilö tai yhteisö on velvollinen ylläpitämään lajiketta. Jos lajikkeen ylläpitäjä ei
pysty tuottamaan lajikkeen lisäysaineistoa,
jonka lajiketuntomerkit vastaavat rekisteröidyn lajikkeen tuntomerkkejä tai lajikkeen
ylläpitäjä ei toimita tarkastuskeskukselle tarpeellisia selvityksiä siitä, että lajiketta ylläpidetään asianmukaisesti eikä salli tarkastaa
ylläpitotoimenpiteitä, lajikkeen ylläpitosopimus peruutetaan.
Tarkastuskeskus tekee viljelmällä viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt
tarkastukset ja alkuperäiskasvien viljelystä
tehdyn erityistukisopimuksen edellyttämät
tarkastukset.
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7 §

Rekisteröinti-ilmoituksen käyttö valvonnassa
Tarkastuskeskuksen on toimitettava kyseessä olevan lajikkeen tarkastusasiakirjat
kysymyksessä oleville työvoima- ja elinkeinokeskuksille käytettäväksi viljelijöiden maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten
valvonnoissa.
8 §
Muutoksenhaku
Tämän asetuksen nojalla annettuun viranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan noudattaen, mitä muutoksenhausta
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan
päätöksestä haetaan muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen,
mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa säädetään.
9 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2001. Ennen tämän asetuksen
voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2001
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä
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Opetusministeriön asetus
ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun
lukiolain (629/1998) 36 §:n 1 momentin ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion
maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa
348/1994:
1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Ylioppilastutkintolautakunnan maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita ovat:
1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta; sekä
2) tarkistusarvostelu.
2 §
Kiinteät maksut
Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 §:n 1
kohdassa mainituista suoritteista 110 markan
suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon
ja 110 markan suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen peritään
kuitenkin 150 markkaa.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, peritään kokeiltavana olevaan englanninkieliseen ylioppilastutkintoon osallistumisesta 300 markan suuruinen kokelaskohtainen
perusmaksu ja 110 markan suuruinen koekohtainen maksu.
Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.
Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitusta tarkistusarvostelusta peritään 300 markkaa. Mak-

sun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen
suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen.
3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet
Suoritteita, jotka ylioppilastutkintolautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein,
ovat:
1) koulutuspalvelut;
2) ylioppilastutkintolautakunnan rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja
tietokantojen suorakäyttö;
3) tekijänoikeus koetehtäviin;
4) valokopio- ja muut jäljennökset;
5) tilatut selvitykset ja lausunnot;
6) muut tilatut palvelusuoritteet; sekä
7) tilattujen asiakirjojen ja muun aineiston
lähettäminen ja postitus.
4 §
Maksuttomat suoritteet
Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksistä,
jotka koskevat osallistumista toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan
vieraan kielen kokeeseen, oikeutta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon
ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen
perusteella ja ylioppilastutkintoasetuksen
14 §:n 2 momentin mukaisia poikkeusjärjestelyitä, ei peritä maksua.
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5 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
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kesäkuuta 2001. Tällä asetuksella kumotaan
ylioppilastutkintolautakunnan
suoritteiden
maksullisuudesta 29 päivänä lokakuuta 1997
annettu opetusministeriön päätös (966/1997).

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001
Opetusministeri Maija Rask

Hallitusneuvos Matti Lahtinen

1246

N:o 439

Kirkolliskokouksen päätös
kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Annettu Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 5 luvun 1 §:n
2 momentti ja 18 luvun 2 §:n 1 momentti seuraavasti:
5 luku

18 luku

Pappisvirka

Piispa

1§
— — — — — — — — — — — — —
Pappisvirkaan vihkimisen toimittaa piispa.
Piispan viran ollessa avoinna tai piispan
ollessa estyneenä tuomiokapituli voi kutsua
toisen piispan toimittamaan pappisvihkimyksen.
— — — — — — — — — — — — —

2§
Piispan vihkii tai asettaa virkaan arkkipiispa tai hänen estyneenä ollessaan virassa
vanhin piispa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2001.

Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen
sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös
kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Annettu Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun
7 §:n 1 momentti,
muutetaan 15 luvun 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on päätöksessä 898/1997, sekä
lisätään 15 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
15 luku
Seurakunnan talous
1§
— — — — — — — — — — — — —
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion
laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä.

9§
Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta,
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa
(1336/1997) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002. Ennen tämän päätöksen
voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen
sihteeri
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