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Tasavallan presidentin asetus

N:o 34

Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuk-
sen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
muutetaan Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista 29 päivänä kesäkuuta 2006 anne-

tun tasavallan presidentin asetuksen (541/2006) 1 § ja 3 § seuraavasti:

1 §

Suurlähetystöt

Suomella on suurlähetystö seuraavissa val-
tioissa: Afganistan (Kabul), Alankomaat
(Haag), Algeria (Alger), Amerikan yhdysval-
lat (Washington), Arabiemiraattien liitto
(Abu Dhabi), Argentiina (Buenos Aires),
Australia (Canberra), Belgia (Bryssel), Brasi-
lia (Brası́lia), Bulgaria (Sofia), Chile (San-
tiago de Chile), Egypti (Kairo), Espanja
(Madrid), Etelä-Afrikka (Pretoria), Etiopia
(Addis Abeba), Filippiinit (Manila), Indone-
sia (Jakarta), Intia (New Delhi), Irak (Bag-
dad), Iran (Teheran), Irlanti (Dublin), Islanti
(Reykjavik), Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti
(Lontoo), Israel (Tel Aviv), Italia (Rooma),
Itävalta (Wien), Japani (Tokio), Kanada (Ot-
tawa), Kenia (Nairobi), Kiina (Peking), Ko-
rean tasavalta (Soul), Kosovo (Pristina),
Kreikka (Ateena), Kroatia (Zagreb), Kypros

(Nikosia), Latvia (Riika), Liettua (Vilna), Lu-
xemburg (Luxemburg), Malesia (Kuala Lum-
pur), Marokko (Rabat), Meksiko (Mexico
D.F.), Mosambik (Maputo), Namibia (Wind-
hoek), Nepal (Katmandu), Nicaragua (Mana-
gua), Nigeria (Abuja), Norja (Oslo), Pakistan
(Islamabad), Peru (Lima), Portugali (Lissa-
bon), Puola (Varsova), Pyhä istuin (Vatikaa-
nin kaupunki), Ranska (Pariisi), Romania
(Bukarest), Ruotsi (Tukholma), Saksa (Ber-
liini), Sambia (Lusaka), Saudi-Arabia (Riad),
Serbia (Belgrad), Singapore (Singapore), Slo-
vakia (Bratislava), Slovenia (Ljubljana),
Sveitsi (Bern), Syyria (Damaskos), Tansania
(Dar es Salaam), Tanska (Kööpenhamina),
Thaimaa (Bangkok), Tsekki (Praha), Tunisia
(Tunis), Turkki (Ankara), Ukraina (Kiova),
Unkari (Budapest), Venezuela (Caracas), Ve-
näjä (Moskova), Vietnam (Hanoi) ja Viro
(Tallinna).

Pretorian suurlähetystöön kuuluva erillinen
yksikkö on Kapkaupungissa (Etelä-Afrikka).
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3 §

Muut diplomaattiset edustustot

Suomella on yhteystoimisto Ramallahissa
(Palestiinalaisalueet).

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb
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Valtioneuvoston asetus

N:o 35

valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuksen rahoituksesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuksen rahoituksesta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1477/2007)
4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin sekä 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavus-
tuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan avustukseen, joka
myönnetään valtion talousarviossa tai maati-
latalouden kehittämisrahaston käyttösuunni-
telmassa tarkoitusta varten osoitetuista va-
roista valtakunnalliseen maaseudun kehittä-
mis- ja tutkimustoimintaan taikka maatilata-
louden kehittämisrahaston käyttösuunnitel-
massa tarkoitusta varten osoitetuista varoista
maa- ja elintarviketalouden tutkimustoimin-
taan.

Asetusta ei sovelleta myönnettäessä tukea
Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan maa-
seudun kehittämisohjelmaan perustuvaan toi-
menpiteeseen tai porotalouden ja luontais-
elinkeinojen tutkimukseen.

2 §

Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää tavoitteiltaan,
sisällöltään ja kestoltaan määriteltyyn hank-
keeseen.

Hankkeen tulosten tulee olla laaja-alaisesti
hyödynnettävissä sekä julkaistavissa tai

muulla vastaavalla tavalla saatettavissa laa-
jaan jakeluun.

3 §

Avustuksen ulkopuolelle jäävä toiminta

Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimin-
taan, jonka seurauksena avustus muodostuisi
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87
artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

4 §

Avustuksen määrä

Avustusta voidaan myöntää enintään 100
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustan-
nuksista.

5 §

Avustuksen hakeminen

Maa- ja metsätalousministeriö päättää
avustuksen hakemiselle asetettavasta määrä-
ajasta.

Hakemus tulee tehdä ministeriön vahvista-
malle lomakkeelle. Lisäksi voidaan hyväksyä
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vapaamuotoinen hakemus, jossa esitetään
vastaavat tiedot. Hakemukseen on liitettävä
hankesuunnitelma ja arvio hankkeen kustan-
nuksista.

6 §

Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin,
jotka aiheutuvat hankkeen toteuttamisen kan-
nalta tarpeellisista ja kohtuullisista:

1) palkkamenoista, palkkioista ja mat-
koista;

2) ostopalveluista, tarvikehankinnoista ja
käyttöoikeuksien hankkimisesta; sekä

3) hankkeen tulosten julkaisemisesta ja
kääntämisestä.

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin
yleiskustannuksiin, jotka kohdennetaan hank-
keelle.

Avustusta voidaan myöntää 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettujen kustannusten arvonlisäve-
ron osuuteen, jos avustuksen saaja esittää
verottajalta saadun todistuksen tai muun luo-
tettavan selvityksen siitä, ettei kyseiseen toi-
mintaan liittyviä kustannuksia voida vähentää
avustuksen saajan toiminnassa. Selvitystä ei
vaadita, jos avustuksen saaja on valtion vi-
rasto tai laitos.

Avustusta ei myönnetä kustannuksiin,
jotka ovat syntyneet ennen avustushakemuk-
sen vireille tuloa.

7 §

Avustuksen käyttöä koskevat ehdot

Avustettavasta hankkeesta on tiedotettava.
Hankkeen tulokset on julkaistava sekä, siltä
osin kuin niihin ei kohdistu immateriaalioi-
keuksia, saatettava laajaan jakeluun.

Hankkeen tulosten omistusoikeuden sekä
tuloksiin kohdistuvien immateriaalioikeuk-
sien tulee kuulua avustuksen saajalle. Niiden
siirtämisestä tulee periä markkinahinnan mu-
kainen korvaus. Jos edellä tarkoitettu oikeus
siirretään sellaiselle taholle, joka on osallistu-
nut hankkeen toteuttamiseen, markkinahin-
nan mukaisena pidetään korvausta, josta on
vähennetty tämän maksama osuus hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta ei saa osaksikaan siirtää muun
kuin avustuspäätöksessä määrätyn tahon käy-
tettäväksi.

8 §

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan toteutuneiden, hyväk-
syttävien kustannusten perusteella. Avustusta
voidaan valtionavustuslain (688/2001) 12 §:n
2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa mak-
saa ennakkoon.

Avustus maksetaan yhdessä tai useam-
massa erässä avustuspäätöksessä määrätyllä
tavalla. Avustuksen viimeisen erän osuus on
oltava vähintään 15 prosenttia avustuksen
määrästä, jollei tästä ole hankkeen kestosta ja
laajuudesta johtuen perusteltua poiketa.

Avustuksen maksamista tulee hakea maa-
ja metsätalousministeriön vahvistamalla lo-
makkeella. Avustuksen saajan on maksamista
varten esitettävä selvitys hyväksyttävistä kus-
tannuksista ja hankkeen toteutumisesta avus-
tuspäätöksessä määrätyllä tavalla.

9 §

Kirjanpito

Avustuksen saajan ja mahdollisen siirron
saajan tulee pitää hankkeesta kirjanpitolain
(1336/1997) mukaista kirjanpitoa. Jos edellä
tarkoitettu taho ei ole kirjanpitolain mukaan
kirjanpitovelvollinen, sen on pidettävä hank-
keesta kirjaa sekä järjestettävä kirjanpitoai-
neiston säilyttäminen noudattaen soveltuvin
osin, mitä mainitussa laissa säädetään. Kir-
janpito on järjestettävä siten, että hankkeen
kustannukset kirjataan erilliselle kustannus-
paikalle tai muulla tavoin siten, että avustuk-
sen käyttöä voidaan vaikeudetta seurata.

10 §

Ohjausryhmä

Avustuspäätöksellä voidaan hankkeen to-
teuttamisen seurantaa varten asettaa ohjaus-
ryhmä, jos tämä on perusteltua hankkeen laa-
juus ja vaikutukset huomioon ottaen. Ohjaus-
ryhmään kuuluu hankkeen rahoittajien edus-
tajia sekä riittävä määrä asiantuntijoita.
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11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen hake-

mukseen, joka on tullut valtakunnallisen
maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä
maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen ra-
hoituksesta annetun lain (1477/2007) nojalla
vireille aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta
2008.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 36

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994,
8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 55 §:n, 14 päivänä elokuuta 1989
annetun kemikaalilain (744/1989) 60 §:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laeissa
1412/1992, 57/1999 ja 287/2006, 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain toimenpiteistä tupa-
koinnin vähentämiseksi (693/1976) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 286/2006,
19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n, sellaisena kuin se
on laeissa 691/2001 ja 285/2006, sekä 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain
(23/2006) 70 §:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa 989/2007, nojalla:

Soveltamisala

1 §
Tässä asetuksessa säädetään Sosiaali- ja

terveysalan lupa- ja valvontaviraston, jäljem-
pänä Lupa- ja valvontavirasto, maksullisista
suoritteista, niiden maksuperusteista sekä jul-
kisoikeudellisista suoritteista perittävistä
maksuista.

Maksuttomat suoritteet

2 §
Valtion maksuperustelain 4 §:ssä tarkoitet-

tuja maksuttomia suoritteita ovat:
1) raskauden keskeyttämistä tai steri-

loimista koskevassa asiassa annetut päätök-
set;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viran-
omaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 7—10 §:ssä tarkoitetun ter-
veydenhuollon asian käsittely ja siihen an-
nettu ratkaisu tai päätös; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimek-
siannosta annettavat 11 §:n 4 kohdassa tar-
koitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta,
jonka Lupa- ja valvontavirasto hankkii ulko-
puoliselta palvelujen tuottajalta.

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

3 §
Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 1

olevan maksutaulukon mukaiset, omakustan-
nusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraa-
vien asioiden käsittelystä:

Anniskeluasiat
1) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-

vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
(1346/1994) 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu
lupa alkoholijuomien myyntiin vesikulkuneu-
vossa;

2) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1—84
Komission asetus (EY) N:o 1623/2000, EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45—99
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14 §:n 1 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa
tarkoitettu anniskelulupa;

3) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
14 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa alkoho-
lijuomien tuotevalikoiman laajentamiseen;

4) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
11 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja
20 §:n 2 momentissa tarkoitettu anniskelun
jatkoaikalupa;

5) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun
asetuksen (1344/1994) 24 §:n 6 momentissa
tarkoitettu hyväksyminen säädetyistä poik-
keavien annoskokojen käyttämiseksi anniske-
lussa; sekä

6) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun
asetuksen 25 §:n 2 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu luottojärjestelyjen hyväksyminen.

Vähittäismyyntiasiat
1) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun

asetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu luottojärjestelyjen hyväksyminen.

Valmistusasiat
1) alkoholilain 5 §:ssä tarkoitettu alkoholi-

juoman ja väkiviinan valmistuslupa;
2) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun

asetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu val-
mistuspaikan hyväksyminen; sekä

3) luonnonmukaisesti tuotettujen maata-
loustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholi-
juomien valvonnan järjestämisestä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(336/2005) 12 §:ssä tarkoitettu luonnonmu-
kaisen tuotannon valvontajärjestelmän hy-
väksyminen.

Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat
1) alkoholilain 27 §:ssä tarkoitettu alkoho-

lijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa;
2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta

annetun asetuksen (1345/1994) 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu alkoholivalmisteen tuk-
kumyyntilupa;

3) alkoholilain 8 §:n 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu väkiviinan maahantuonti-
lupa;

4) alkoholilain 35 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun verottamattomien alkoholijuomien va-
rastointipaikan hyväksyminen;

5) alkoholilain 11 §:ssä tarkoitetun maa-
hantuojana toimimista koskevan ilmoituksen
käsittely; sekä

6) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä markkinamekanismien
osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o
1623/2000 artiklassa 101 tarkoitettu viinial-
koholin valvontaan liittyvä tarkastus.1

Käyttölupa-asiat
1) alkoholilain 17 §:ssä tarkoitettu alkoho-

lijuoman ja väkiviinan käyttölupa; ja
2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta

annetun asetuksen 10 §:ssä tarkoitettu käyttö-
lupa.

Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat
1) alkoholilain 33 §:n 4 momentin 1 koh-

dassa tarkoitettu ammattijulkaisun tai paino-
kirjoituksen hyväksyminen; ja

2) alkoholilain 51 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu päätös alkoholiyhtiön päätöksestä teh-
tyyn valitukseen.

Elintarvikelain nojalla käsiteltävät asiat
1) elintarvikelain 15 §:ssä tarkoitettu alko-

holijuoman valmistus- tai varastopaikan hy-
väksyminen elintarvikehuoneistoksi; ja

2) elintarvikelain 21 §:ssä tarkoitettu oma-
valvontasuunnitelman hyväksyminen.

Lupa- ja valvontavirasto perii alkoholilain
55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toimin-
nan valvonnasta luvan haltijoilta perittävät
vuotuiset maksut liitteessä 2 olevan maksu-
taulukon ja maksuperusteiden mukaisesti.

4 §
Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 3

olevan maksutaulukon mukaiset, omakustan-
nusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraa-
vista kemikaalilain mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 20 §:ssä tarkoitetun uuden
aineen ilmoituksen käsittely;

2) uusien aineiden ilmoitusmenettelystä
annetun sosiaali- ja terveysministeriön pää-
töksen (1642/1993) 8 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetun poikkeushakemuksen käsit-
tely;

3) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitetun val-
tuutetun testauslaboratorion hyväksymistä
koskevan hakemuksen käsittely;

4) kemikaalilain 6 luvussa tarkoitetun bio-
sidivalmistetta tai tehoainetta koskevan hake-
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muksen tai ilmoituksen käsittely sekä niitä
koskevat toiselle toimivaltaiselle viranomai-
selle annettavat lausunnot;

5) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimi-
tettujen tietojen käsittely; sekä

6) kasvinsuojeluaineista annetun lain
(1259/2006) 15 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

5 §
Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 4

olevan maksutaulukon mukaiset, omakustan-
nusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraa-
vista, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi-
seksi annetun lain, jäljempänä tupakkalaki,
mukaisista suoritteista:

1) tupakkalain 6 a §:ssä tarkoitettu tupak-
katuotteen testauslaboratorion hyväksymi-
nen; ja

2) tupakkalain 6 a §:n 4 momentissa tar-
koitetun tupakkatuotteen testauslaboratorion
hyväksymistä osoittavan todistuksen käsit-
tely.

6 §
Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 4

olevan maksutaulukon mukaiset, omakustan-
nusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraa-
vista terveydensuojelulain mukaisista suorit-
teista:

1) terveydensuojelulain 20 b §:ssä tarkoi-
tettu todistus laitosteknisestä ja talousvesihy-
gieenisestä osaamisesta;

2) terveydensuojelulain 28 a §:ssä tarkoi-
tettu todistus laitosteknisestä ja allasvesihygi-
eenisestä osaamisesta; sekä

3) terveydensuojelulain 59 a §:ssä tarkoi-
tettu päätös testaajaksi hyväksymisestä.

7 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ihmi-
sen elimien, kudoksien ja solujen lääketie-
teellisestä käytöstä annetun lain (101/2001)
nojalla myönnettävät luvat, lääketieteellisestä
tutkimuksesta annetun lain (488/1999)
11 §:ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimusta teke-
välle laitokselle sekä hedelmöityshoidoista
annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettä-
vät luvat, joista luvista hakijalta peritään seu-
raavat kiinteät maksut:

1) lupa elimien, kudosten tai solujen irrot-
tamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoi-
mintaa varten 100 ≠;

2) ihmisen elimien, kudosten ja solujen
lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyt-
töön annettavat luvat 360 ≠;

3) ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden eli-
mien, kudosten ja solujen irrottamiseen lää-
ketieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan
annettavat luvat 360 ≠;

4) elimien, kudosten, solujen ja kudosnäyt-
teiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen an-
nettavat luvat 360 ≠;

5) lupa alkiotutkimusta tekevälle laitok-
selle 360 ≠; ja

6) lupa sukusolujen ja alkioiden varastoin-
tiin ja hedelmöityshoidon antamiseen 360 ≠.

8 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ras-
kauden keskeyttämisestä annetun lain
(239/1970) nojalla tehdyt päätökset, joista
hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) määräys toimia lausunnonantajalääkä-
rinä raskauden keskeyttämistä koskevassa
asiassa 60 ≠; ja

2) sairaalan hyväksyminen raskauden kes-
keyttämissairaalaksi 60 ≠.

9 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994) nojalla annettavat päätökset
ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraa-
vat kiinteät maksut:

1) laillistaminen
a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä

annetun lain 3, 4 ja 5 §:ssä tarkoitetun am-
mattihenkilön laillistaminen 68 ≠,

b) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 6, 7, 8 §:n 1 momentissa, 12 ja
14 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillis-
taminen 300 ≠,

c) ammattipätevyyden tunnustamisesta an-
netun lain (1093/2007) 13 §:n 2 momentissa
tarkoitettu ehdollinen tunnustamispäätös
270 ≠,

d) laillistaminen ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annetun lain 13 §:n 2 momen-
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tissa tarkoitetun sopeutumisajan tai kelpoi-
suuskokeen suorittamisen jälkeen 30 ≠,

e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 10, 11 tai 13 §:ssä tarkoitetun
ammattihenkilön laillistaminen 300 ≠,

f) laillistaminen oppilaitoksen yhteishake-
muksen perusteella 35 ≠;

2) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 300 ≠.
Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen
tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeu-
den myöntäminen 150 ≠;

3) hyväksyminen ja rekisteröiminen
a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä

annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun
terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin
johtavan säädetyn koulutuksen hyväksymi-
nen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun ter-
veydenhuollon ammattihenkilön rekisteröi-
minen 68 ≠ silloin, kun kyse on Suomessa
koulutuksen suorittaneesta ammattihenkilöstä
tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain 3 §:ssä tarkoitetun ammattihenki-
lön nimikesuojauksesta,

b) oppilaitoksen yhteishakemukseen perus-
tuva todistus 35 ≠,

c) muussa maassa kuin Suomessa koulu-
tuksensa suorittaneiden koulutuksen hyväk-
syminen ja rekisteröiminen tai nimikesuoja-
tun terveydenhuollon ammattihenkilön rekis-
teröiminen 300 ≠,

d) ammattipätevyyden tunnustamisesta an-
netun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu
ehdollinen tunnustamispäätös 270 ≠,

e) koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröi-
minen tai nimikesuojatun terveydenhuollon
ammattihenkilön rekisteröiminen ammattipä-
tevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 §:n
2 momentissa tarkoitetun sopeutumisajan tai
kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen 30 ≠;

4) hyväksyminen ja rekisteröiminen sään-
telemättömän koulutuksen perusteella 240 ≠;

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen vastaanottaminen ja rekisteröimi-
nen 150 ≠;

6) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu
ammattipätevyyden tarkistamista koskeva
päätös ja rekisteröiminen 300 ≠; sekä

7) ammatinharjoittamisoikeudesta, -lu-
vasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai

nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu to-
distus 60 ≠ ja keskusrekisterin ote 30 ≠.

Lisäksi hakijalta peritään ulkomailla suori-
tetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä
korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta
lausunnosta peritty maksu, kuitenkin enin-
tään 300 ≠.

10 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat 7—9
§:ssä säädettyjen suoritteiden lisäksi viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa sa-
lassa pidettävien asiakirjojen käyttöön sekä
virallinen jäljennös, joista hakijalta peritään
seuraavat kiinteät maksut:

1) lupa salassa pidettävien asiakirjojen
käyttöön 170 ≠ tai jos kysymys on opinnäy-
tetyöstä 55 ≠; sekä

2) viraston tai virastolle esitetystä asiakir-
jasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todis-
taminen 2,50 ≠ sivulta, kuitenkin enintään
25 ≠ asiakirjalta.

Muut maksulliset suoritteet

11 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-

tuja suoritteita, joista Lupa- ja valvontavi-
rasto perii liiketaloudellisin perustein määrät-
tävän maksun, ovat

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedon-
haut, sekä tietopaketit ja käännökset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;
4) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä

tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole
vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;
6) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholi-

valmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä,
-laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;

7) tupakkatuotteen markkinoilla oloa tai
ominaisuuksia koskevat todistukset;

8) Lupa- ja valvontaviraston hallinnassa
olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

9) toimeksiantoon perustuva aineiston lä-
hettäminen, kun se ei sisälly 1—4 kohdissa
tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan;
sekä
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10) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-
rustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
3 momentissa tarkoitetusta tiedon antami-
sesta kopiona tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää Lupa- ja valvontavirasto nou-
dattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Maksun periminen

12 §
Suoritteesta voidaan periä ennakkomaksua

sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä
olevissa maksutaulukoissa säädetään.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä
peritään samansuuruinen maksu, ellei liit-
teenä olevissa maksutaulukoissa toisin sää-
detä.

Aikaisemmin annetun luvan tai hyväksy-
misen tai lupaehdon muutosta koskevan asian
käsittelystä peritään 110 euron maksu, ellei
liitteenä olevissa maksutaulukoissa toisin
säädetä.

Jos Lupa- ja valvontavirastolle toimitettu
hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa en-
nen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on
puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi

muutoin peritty, ellei liitteenä olevissa mak-
sutaulukoissa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta
uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman
asian käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa
on aikaisemmin peritty.

Voimaantulo

13 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2009 ja se on voimassa 28 päivään
helmikuuta 2010 saakka.

Ennen asetuksen voimaantuloa Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksessa tai Sosiaali-
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuk-
sessa vireille tulleiden asioiden käsittelystä
peritään maksu silloin voimassa olleiden
säännösten mukaisesti.

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuk-
sen ja tukkumyynnin sekä käyttölupaan pe-
rustuvan käytön valvontamaksut peritään
vuonna 2009 päättyvältä valvontamaksukau-
delta tämän asetuksen mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mak-
sullisista suoritteista annettu sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus 1395/2006 siihen teh-
tyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Johtaja Kari Paaso
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Liite 1 
 
 
ALKOHOLILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 
 Alentamaton 

käsittelymaksu 
Alennettu  
käsittelymaksu 

1 Anniskeluasiat   
1.1 Lupa alkoholijuomien myyntiin kansainvälisen liikenteen 
vesikulkuneuvossa 

 
 440 € 

 
 220 € 

1.2 Kansainvälisen liikenteen junan ravintolavaunun tai linja-
auton anniskelulupa 

 
 440 € 

 

1.3 Kansainvälisen liikenteen jatkoaikalupa  220 €  
1.4 Muu anniskelua koskeva lupa tai hyväksyminen  110 €  

2 Vähittäismyyntiasiat   

2.1 Vähittäismyyntiä koskeva hyväksyminen  110 €  

3 Valmistusasiat   

3.1 Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa   
3.1.1 Valmistuslupa  1 020 €  800 € 
3.1.2 Valmistuslupa hakijalle, jolle on aikaisemmin myönnet-
ty tukkumyyntilupa 

 
 

 
 305 € 

3.1.3 Alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustar-
koitukseen 

 
 440 € 

 
 220 € 

3.2 Valmistuspaikan hyväksyminen  720 €  
3.3 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään hy-
väksyminen 

 
 440 € 

 

3.4 Olemassa olevan alkoholijuoman valmistuspaikan hyväk-
syminen elintarvikehuoneistoksi ja omavalvontasuunnitelman 
hyväksyminen 

 
 
 220 € 

 

4 Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat   

4.1 Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa   
4.1.1 Tukkumyyntilupa  1 020 €  800 € 
4.1.2 Tukkumyyntilupa hakijalle, jolle on aikaisemmin myön-
netty valmistuslupa 

  
 305 € 

4.1.3 Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alko-
holijuoman tukkumyyntilupa 

 
 110 € 

 

4.2 Alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa   
4.2.1 Denaturoidun etanolin ja alkoholijuomaa muistuttavan 
alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa 

 
 440 € 

 
 220 € 

4.2.2 Muu alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa  110 €  
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4.3 Väkiviinan maahantuontilupa   
4.3.1 Maahantuontilupa  1 020 €  800 € 
4.3.2 Maahantuontilupa hakijalle, jolle on aikaisemmin myön-
netty valmistuslupa 

  
 305 € 

4.4 Verottoman varaston hyväksyminen  610 €  
4.5 Maahantuonti-ilmoituksen käsittely  110 €  
4.6 Olemassa olevan verottoman alkoholijuomavaraston hy-
väksyminen elintarvikehuoneistoksi ja omavalvontasuunni-
telman hyväksyminen 

 
 
 110 € 

 

4.7 Viinialkoholin valvontaan liittyvä tarkastus  470 €  

5 Käyttölupa-asiat   

5.1 Alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa   
5.1.1 Käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistuk-
seen 

 
 440 € 

 
 220 € 

5.1.2 Verollisen väkiviinan käyttölupa  45 €  
5.1.3 Muut käyttöluvat  220 €  
5.2 Alkoholivalmisteen käyttölupa  220 €  

6 Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat   

6.1 Ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen sel-
laiseksi julkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta 
on sallittua 

 
 
 220 € 

 

6.2 Alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden 
poistamisesta vähittäismyynnistä tai vähittäismyynnin hin-
noitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely 

 
 
 220 € 

 

 
 
7 Alennettu käsittelymaksu  
 
Maksutaulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun hakijalla on jo aiem-
min myönnetty Lupa- ja valvontaviraston myöntämä muu lupa. Alennus voi kuitenkin olla 
enintään aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen. 
 
Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun hakija hakee samalla 
kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu alentamatto-
mana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuina. 
 
Luvan muutoksesta, joka koskee ainoastaan luvanhaltijan rekisteröityjen nimi- tai osoitetieto-
jen muutosta, peritään käsittelymaksuna 35 euroa. Jos osoitetietojen muutos merkitsee verot-
toman varaston tai valmistuspaikan muuttumista, sitä koskevasta päätöksestä peritään kuiten-
kin edellä olevan taulukon tai 8 §:n 3 momentin mukainen maksu.  
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Liite 2 
 
 
ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET VALVONTA-
MAKSUT 
 
1 Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu  
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään vuotuinen 
valvontamaksu erikseen valmistuksen valvonnasta ja erikseen tukkumyynnin valvonnasta si-
ten, kuin näistä maksuista on tässä asetuksessa määrätty. 
 
1.1 Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvontamaksu  
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta peritään valmistusluvanhaltijalta vuo-
tuinen valvontamaksu 1.9.–31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on velvol-
linen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukauden aikana valmistanut 
alkoholijuomaa tai väkiviinaa alkoholilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa elinkeinotoimin-
nassaan. Valvontamaksun suuruus perustuu valvontamaksukauden aikana valmistetun alkoho-
lijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. Opetus- ja tutki-
mustarkoituksessa valmistetun alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta ei peri-
tä valvontamaksua. 
 
Valmistuksen valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta 
riippuvasta lisämaksusta. 
 
Perusmaksu  
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 390 euroa.  
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistuspaikka, kultakin lisävalmistuspaikalta peri-
tään perusmaksua 190 euroa.  
 
Lisämaksu  
 
Toiminnan laajuudesta riippuva lisämaksu on 2,80 euroa / valmistettu 1 000 litraa 100-pro-
senttista alkoholia.  
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 18 000 euroa.  
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.–
31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten valmistustietojen perusteella. Alle 
10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 
 
1.2 Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu  
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- tai tukkumyyn-
tiluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.–31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Val-
vontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukau-
den aikana myynyt tai muutoin luovuttanut markkinoille alkoholijuomaa alkoholilain 27 ja 
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30 §:n perusteella tai toimittanut sitä luvanhaltijan suorittamaan omaan vähittäismyyntiin tai 
anniskeluun, ja jokainen väkiviinan valmistus- tai tukkumyyntiluvanhaltija, joka on myynyt 
tai muutoin luovuttanut markkinoille väkiviinaa alkoholilain 27 ja 29 §:n perusteella. Valvon-
tamaksun suuruus perustuu valvontamaksukauden toimitustietoihin ja varastointipaikkojen 
määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään.  
 
Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuuteen 
perustuvasta lisämaksusta.  
 
Perusmaksu  
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 250 euroa.  
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin 
lisävarastointipaikalta 95 euroa.  
 
Lisämaksu  
 
Toiminnan laajuudesta riippuvan lisämaksun suuruus määräytyy valvontamaksukauden aikana 
Lupa- ja valvontavirastolle kuukausittain tukkumyynnin toimitustietoina raportoitujen tietori-
vien lukumäärän perusteella. Tietorivin muodostaa Lupa- ja valvontaviraston tukkumyynnin 
toimitustietojen raportointia koskevassa ohjeessa määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi.  
 
Tietorivikohtainen valvontamaksu on 0,95 euroa / 10 riviä.  
 
Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä 
tavalla tiedostomuotoisina määräajassa, näitä maksuja alennetaan 15 prosenttia.  
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 26 500 euroa.  
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.–
31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen perusteella. Alle 
10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.  
 
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä vuo-
tuista valvontamaksua.  
 
2 Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu  
 
Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen 
valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään luvanhaltijan 1.9.–31.8. välisellä valvontamaksu-
kaudella ostaman ja omaan käyttöönsä maahantuoman väkiviinan ja alkoholijuomien määrän 
perusteella seuraavasti:  
− väkiviina 19 senttiä/litra  
− alkoholijuomat 9 senttiä/litra  
 
Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään kymme-
neen euroon.  
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Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on kuitenkin 95 euroa 
ja enimmäismaksu 1 900 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvan käytön valvonnas-
ta perittävä toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 28 euroa.  
 
3 Anniskelun valvontamaksu  
 
Kansainvälisessä liikenteessä olevan vesikulkuneuvo- tai junaliikenteen harjoittajalta, jolla on 
oikeus alkoholijuomien anniskelun tai vähittäismyynnin harjoittamiseen, peritään toimipaik-
kakohtaisena vuotuisena valvontamaksuna 420 euroa.  
 
Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna. 
 
4 Valvontamaksujen perintä  
 
1 ja 2 kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan jälkikäteen viimeistään 30.11. siten, että 
määriin perustuva laskenta-aika on 1.9.–31.8. 
 
3 kohdassa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuitenkin vii-
meistään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin 
hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3., jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituk-
sen säädetyssä ajassa. 
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Liite 3 
 
 
KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 
1 Uuden aineen ilmoitus (kemikaalilaki 20 §)  
Suppea ilmoitus  
1.1.1 Liitteen I B mukainen ilmoitus  1 350 € 
1.1.2 Liitteen I C mukainen ilmoitus  550 € 

1.2 Varsinainen ilmoitus  

1.2.1 Liitteen I A mukainen ilmoitus  3 900 € 
1.2.2 Liitteen II tason 1 mukaiset tutkimukset, lisämaksu  1 050 € 
1.2.3 Liitteen II tason 2 mukaiset tutkimukset, lisämaksu  2 800 € 

1.3 Ilmoitus polymeeristä  

Liitteen I D mukaisten tietojen käsittelystä peritään edellä kohdassa 1.1 tai 
1.2 mainitut maksut sen mukaan, minkä liitteen mukainen ilmoitus tai tut-
kimukset kyseisen aineen markkinoille luovutetun määrän perusteella edel-
lytetään liitteessä I D, sekä niiden lisäksi 

 
 
 
 1 350 € 

1.4 Ilmoitus välituotteesta  

Liitteen III mukaisten ilmoitusten käsittelystä peritään edellä kohdassa 1.1 
tai 1.2 mainitut maksut sen mukaan, minkä liitteen mukainen ilmoitus tai 
tutkimukset kyseisen välituotteen markkinoille luovutetun määrän perusteel-
la edellytetään liitteessä III, sekä niiden lisäksi 

 
 
 
 550 € 

Liitteillä I A–D, II ja III tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätök-
sen (1642/1993, muutokset 876/1994 ja 762/2002) liitteitä. 

 

Jos uudesta aineesta tehtävän ilmoituksen tekijä on aikaisemmin tehnyt sa-
masta aineesta suppean ilmoituksen, vähennetään samasta aineesta tehtävän 
ilmoituksen maksusta aikaisemmin perityn maksun määrä. 

 

1.5 Uuden aineen ilmoittamista koskeva poikkeushakemus (STM:n pää-
tös 1642/1993, 8 §:n 1 momentin 4 kohta)

 

Poikkeus tuotannollista tutkimusta tai kehitystyötä (PORD) varten  275 € 

2 Kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaiset suoritteet  

2.1 Lausunto kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksymisestä EU:n 
kasvinsuojeluainedirektiivin (91/414/EEC) liitteeseen I

 

a) biologinen tehoaine (3,5 htkk)  35 000 € 
b) kemiallinen tehoaine (7 htkk)  70 000 € 
c) uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission 
kielteisen päätöksen jälkeen 

 
 65 €/tunti 

Lausuntopyynnön vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 
35 % edellä kohdissa 2.1 a ja b mainituista maksuista. 
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2.2 Lausunto kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä  

2.2.1 Määräaikainen hyväksyminen  
a) valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai 
Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,25 htkk) 

 
 2 500 € 

b) valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa 
ja DAR on valmis (0,33 htkk) 

 
 3 300 € 

c) valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR 
on valmis (0,8 htkk) 

 
 8 000 € 

d) lisämaksu, jos kohdassa 2.2.1 b tai c tarkoitetussa valmisteessa on kaksi 
tai useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 

  1 700 €/  
 tehoaine 

2.2.2 Uuden valmisteen hyväksyminen   
a) valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyt-
töön (0,5 htkk) 

 5 000 € 

b) valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvi-
huonekäyttöön (0,3 htkk) 

 
 3 000 € 

c) valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulko-
käyttöön ja kasvihuonekäyttöön (2 htkk) 

 
 20 000 € 

d) valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvi-
huonekäyttöön (1,5 htkk) 

 
 15 000 € 

e) pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai 
Suomessa biosidina hyväksytty valmiste (0,13 htkk) 

 
 1 300 € 

f) kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,3 htkk)  3 000 € 
g) lisämaksu, jos kohdassa 2.2.2 a–d tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai 
useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 

 1 700 €/  
 tehoaine 

2.2.3 Hyväksynnän uusiminen  
a) suppea arviointi, ei Annex III -arviota (0,33 htkk)  3 300 € 
b) laaja arviointi, ei Annex III -arviota (0,66 htkk)  6 600 € 
c) arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomessa (1,5 htkk)  15 000 € 
d) arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin 
esimerkkivalmisteesta 

 
 65 €/tunti 

e) lisämaksu, jos kohdassa 2.2.3 a–c tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai 
useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 

 1 700 €/  
 tehoaine 

2.3 Lausunto kasvinsuojeluaineen käyttökohteiden laajentamisesta  

a) käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömää-
rillä tai -ajankohdilla (0,33 htkk) 

 
 3 300 € 

b) käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään, ulko- tai kasvihuonekäyttö 
(0,33 htkk) 

 
 3 300 € 

c) käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään, ulkokäyttö ja tehtävä laaja 
arviointi (1 htkk) 

 
 10 000 € 
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2.4 Muut maksut  
a) suppea lausunto hyväksyntää koskevasta muutoksesta, esim. formulaation 
muutoksen yhteydessä luokituksen tarkastaminen 

 
 700 € 

3 Valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen (kemikaalilaki 57 §)  

3.1 Laaja tarkastus (yli 3 työpäivää)  5 560 € 
3.2 Suppea tarkastus (1–3 työpäivää)  3 700 € 
3.3 Yhteistarkastus Lääkelaitoksen kanssa  
3.3.1 Laaja tarkastus päätarkastajana  3 350 € 
3.3.2 Laaja tarkastus toisena tarkastajana  2 250 € 
3.3.3 Suppea tarkastus päätarkastajana  2 250 € 
3.3.4 Suppea tarkastus toisena tarkastajana  1 500 € 
3.4 Myöhempään valvontaan liittyvä tarkastus  1 050 € 
3.5 Kenttäkokeen tarkastus  2 400 € 
3.6 Esitarkastus  2 400 € 
3.7 Päätös testauslaboratorion hyväksymisestä  220 € 

4 Biosidivalmisteita ja tehoaineita koskevat hakemukset tai ilmoitukset 
(kemikaalilain 6 luku) 

 

4.1 Tehoaineen hyväksymishakemus  
4.1.1 Tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely  
a) aineiston täydellisyyden tarkastaminen (2 htkk)  19 800 € 
b) tehoaineen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä (22 htkk)  217 500 € 
c) tehoaineen arviointi toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä 
(11 htkk/valmisteryhmä) 

108 750 €/ val-
misteryhmä 

4.2 Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemus  

4.2.1 Valmisteen ensihyväksyminen  
a) valmisteen ensihyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden tarkasta-
minen (1 htkk) 

 
 9 900 € 

b) valmisteen ensihyväksyminen (4 htkk)  39 600 € 
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 
(1 htkk/tehoaine) 

 9 900 €/  
 tehoaine 

4.2.2 Valmisteen väliaikainen hyväksyminen  
a) valmisteen väliaikaista hyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden 
tarkastaminen (1 htkk) 

 
 9 900 € 

b) valmisteen väliaikainen hyväksyminen (4 htkk)  39 600 € 
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 
(1 htkk/tehoaine) 

 9 900 €/  
 tehoaine 

4.2.3 Valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk)  7 900 € 
4.2.4 Vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk)  9 900 € 
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4.2.5 Vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti (0,25 htkk)  2 500 € 
4.2.6 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely (0,25 htkk)  2 500 € 
4.2.7 Kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen 
(0,25 htkk) 

 
 2 500 € 

4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt  
4.3.1 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön  2 500 € 
4.3.2 Koetoimintailmoitus  500 € 
4.3.3 Koetoimintalupa  1 500 € 
4.4 Eräiden biosidivalmisteiden hyväksymishakemukset (kemikaalilain 
30 h §)

 

a) valmisteen hyväksyminen (1,9 htkk)  18 500 € 
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 
(0,9 htkk/tehoaine) 

 8 500 €/  
 tehoaine 

c) valmisteen hyväksyminen ilman ympäristövaikutusten arviointia 
(1,4 htkk) 

 
 14 250 € 

d) lisämaksu, jos kohdassa 4.4 c) tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai use-
ampia tehoaineita (0,5 htkk/tehoaine) 

 5 450 €/ 
 tehoaine 

e) aikaisemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen kuu-
luvan valmisteen hyväksyminen (0,2 htkk) 

 
 1 900 € 

Hyväksymishakemuksen vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suu-
ruus on 35 % edellä kohdissa 4.4 a) ja b) mainituista maksuista. 

 

4.5 Toiselle viranomaiselle annettava lausunto  
4.5.1 Lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta  
a) lausunto tehoaineen aineiston täydellisyyden tarkastamisesta (1 htkk)  9 900 € 
b) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta ensimmäisessä valmiste-
ryhmässä (10 htkk) 

 
 99 000 € 

c) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta toisessa tai sitä useammas-
sa valmisteryhmässä (5 htkk/valmisteryhmä) 

 49 500 €/  
valmisteryhmä 

4.5.2 Lausunto valmisteen ensihyväksymisestä  
a) lausunto valmisteen aineiston täydellisyyden tarkastuksesta (0,5 htkk)  4 950 € 
b) lausunto valmisteen ensihyväksymisestä (1,5 htkk)  14 800 € 
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 
(0,3 htkk/tehoaine) 

 3 000 €/  
 tehoaine 

4.5.3 Lausunto valmisteen väliaikaisesta hyväksymisestä   
a) lausunto valmisteen väliaikaisesta hyväksymisestä ja aineiston täydelli-
syyden tarkastuksesta (2 htkk) 

 
 19 800 € 

b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,3 
htkk/tehoaine) 

 3 000 €/  
 tehoaine 

4.5.4 Lausunto valmisteen vastavuoroisesta hyväksymisestä (0,3 htkk)  3 000 € 
4.5.5 Lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinnistä (0,3 htkk)   3 000 € 
4.5.6 Lausunto kemikaalilain 30 h §:ssä tarkoitetun biosidivalmisteen (muun 
torjunta-aineen) hyväksymishakemuksesta 
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a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  10 900 € 
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita  5 450 €/ 

 tehoaine 
c) lausunto aikaisemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperhee-
seen kuuluvasta valmisteesta 

 
 630 € 

4.5.7 Lausunto suojauskemikaalin ennakkohyväksymisestä  
a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  10 900 € 
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita  5 450 €/  

 tehoaine 
4.5.8 Lausunto kiinnittymisenestoaineen hyväksymisestä  
a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  10 900 € 
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita  5 450 €/ 

 tehoaine 
c) lausunto kiinnittymisenestoaineen kehysvalmisteesta  630 € 
4.5.9 Lausunto maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevasta 
ilmoituksesta (luokituksen ja merkintöjen tarkastus) 

 
 630 € 

5 Kemikaalien tuoterekisteriin toimitettujen tietojen käsittely (kemikaa-
lilain 48 a §) 

 

5.1 Kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetussa sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksessa (374/2002) tarkoitettujen tietojen kä-
sittely

 

Vuotuinen maksu toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrän mukaan:  
1–200 kappaletta 35 €/kpl/vuosi 
200 kappaletta ylittäviltä osin  17,50 €/  

 kpl/vuosi 
 
 
6 Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen tai raukeaminen  
 
Jos Lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai muutoin rauke-
aa ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksuna peritään tehdyn työmäärän mukaan 
65 euroa kultakin alkavalta tunnilta. Taulukon kohdassa 2 tarkoitettujen asioiden käsittelystä 
peritään kuitenkin vähintään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
 
 
7 Alennettu tai korotettu käsittelymaksu  
 
Kohtien 4.1, 4.2 ja 4.5 mukaisesta biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä tai rekisteröin-
tiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
Kohdassa 4.4 tarkoitettujen biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä koskevan hakemuk-
sen käsittelystä peritään maksu noudattaen sitä, mitä kohdassa 8 on säädetty aikaisemmin an-
netun päätöksen muuttamista koskevista maksuista. 
 
Taulukon kohdissa 2.1 a–b, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a–c, 2.2.3 e, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4 ja 4.5 tarkoitettuja 
suoritteita koskevat maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempina, jos 
asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän 
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ajan vähintään 25 prosentilla. Vastaavasti maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista 
maksua korkeampana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä ylittää suoritteen käsittelyyn ta-
vanomaisesti käytettävän ajan vähintään 25 prosentilla. 
 
Taulukon kohdissa 4.1, 4.2, 4.4 ja 4.5 tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 
50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempina, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alit-
taa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla, ja 50 pro-
senttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä ylittää 
suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla. 
 
Lisäksi maksu voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kemikaalin käyttö on vähäis-
tä tai on jokin muu erityinen syy, jonka vuoksi maksua voidaan kemikaalilain 60 §:n 3 mo-
mentin nojalla pitää kohtuuttomana. 
 
8 Aikaisemmin annetun päätöksen muuttamista koskevat maksut  
 
Taulukon 4 kohdassa tarkoitettujen hakemusten ja lausuntopyyntöjen käsittelystä peritään 
maksut seuraavasti: 
 
 hyväksymisperusteiden uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen 

muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; jos asian käsittelyn 
vaatima työmäärä on vähemmän kuin 25 prosenttia suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti 
käytettävästä ajasta, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta 

 hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä hyväksymisperusteiden uudelleenarviointia (vä-
häinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta 

 hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen teknisestä tai 
muusta vastaavasta syystä, peritään 220 euroa. 
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Liite 4 
 
 
 
TUPAKKALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 
1 Tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksyminen  220 € 
2 Tupakkalain 6 a §:n 4 momentin mukaisen todistuksen käsittely  140 € 
 
 
TERVEYDENSUOJELULAIN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT
 
1 Todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta  15 € 

2 Todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta  15 € 

3 Päätös testaajaksi hyväksymisestä  110 € 
 
 



Opetusministeriön asetus

N:o 37

opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen

(380/2003) 12, 13 ja 47 §, sellaisina kuin niistä ovat 12 § osaksi asetuksessa 647/2005 ja 13 §
asetuksessa 1464/2007,

muutetaan 10 §, 42 §:n johdantokappale ja 46 §, sellaisena kuin niistä ovat 10 § viimeksi
mainitussa asetuksessa 1464/2007 ja 42 §:n johdantokappale osaksi asetuksessa 1171/2006,
sekä

lisätään työjärjestyksen 42 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa
1171/2006, uusi 3 kohta seuraavasti:

10 §

Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan
osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asia-
ryhmät:

1) taide;
2) kulttuuri;
3) audiovisuaalinen kulttuuri;
4) kulttuuriperintö ja museotoimi;
5) yleinen kirjastotoimi;
6) kulttuurivienti;
7) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija-

ja sanomalehtimieseläkkeet;
8) tekijänoikeus;
9) liikunta;
10) nuorisotyö;
11) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten

suhteiden edistäminen yhteistyössä muiden
toimintayksiköiden kanssa;

12) rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevat
asiat lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitettua omistajaohjausta;

13) uskonnonvapaus, evankelis-luterilai-
nen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut
uskonnolliset yhdyskunnat sekä yleinen hau-
taustoimi;

14) osaston toimialaan kuuluvat talousar-
vioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat,
tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hal-
linto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-

asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja kos-
kevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun
ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty
kansainvälisten asiain sihteeristön hoidetta-
vaksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan
osaston tehtävänä on huolehtia myös toimi-
alaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikun-
nan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voi-
vat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäi-
sestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta mää-
rätään osaston päällikön vahvistamassa sisäi-
sessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin mää-
räämä ylijohtaja sekä yksikön ja tulosalueen
päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai
muu virkamies.

42 §

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikön
ratkaistavat asiat

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston pääl-
likkö ratkaisee 40 §:ssä määrättyjen asioiden
lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka
koskevat:
— — — — — — — — — — — — —

3) ulkomaalaislain (301/2004) 47 a §:ssä
tarkoitettua tutkimuslaitosten hyväksymistä
ja mainitun lain 47 c §:ssä tarkoitettua tutki-
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muslaitoksen hyväksymisen uusimatta jättä-
mistä tai peruuttamista.

46 §

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan
osaston muiden virkamiesten ratkaistavat

asiat

Ministerin määräämä kulttuuri-, liikunta-
ja nuorisopolitiikan osaston virkamies ratkai-
see asiat, jotka koskevat:

1) valtion liikuntaneuvostoa ja sen määrä-
rahojen käyttöä;

2) nuorisoasiain neuvottelukuntaa ja nuori-
sojärjestöjen avustustoimikuntaa ja niiden
määrärahojen käyttöä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2009.

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

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen

Kansliapäällikkö Harri Skog
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