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L a k i

N:o 1286

tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain

(557/2005) 2 §:n 3 ja 5 kohta, 3 §:n 4 momentti ja 12 §,
sellaisena kuin niistä on 2 §:n 5 kohta laissa 618/2006,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1, 4, 6 ja 9 kohta, 3 §:n otsikko ja 5 momentti, 5 §:n

otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 7 §, 8 §:n 4 ja 5 momentti, 10 §:n 2 ja 4 momentti, 11 §:n
johdantokappale, 13, 14 ja 18 a § sekä 18 d §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 9 kohta sekä 18 d §:n 2 momentti mainitussa laissa
618/2006, 7 § osaksi laissa 285/2008, 11 §:n johdantokappale ja 18 d §:n 1 momentti
mainitussa laissa 285/2008, 14 § laissa 429/2007 ja 18 a § mainituissa laeissa 618/2006 ja
285/2008, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 618/2006 ja 285/2008, uusi
5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja lakiin uusi 18 e ja 18 f §,
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädän-
töön

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan tukioikeusrekisterin

hallinnoinnissa siltä osin kuin siitä ei erik-
seen säädetä maaseutuelinkeinohallinnon tie-
tojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maata-

louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
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EV 214/2009
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N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäl-
jempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitet-
tua tukijärjestelmää;
— — — — — — — — — — — — —

4) sonni- ja härkäpalkkiolla tilatukiasetuk-
sen 110 artiklan mukaista erityispalkkiota;
— — — — — — — — — — — — —

6) erityistukioikeudella tilatukiasetuksen
44 artiklan mukaista oikeutta;
— — — — — — — — — — — — —

9) sokerin hinnanalennuksen korvauksella
tilatukiasetuksen liitteessä XV vahvistettua
kansallista enimmäismäärää;
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Yhdistelmämalli ja täytäntöönpano

— — — — — — — — — — — — —
Valtion varoista voidaan myöntää tilatuki-

asetuksen 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua tukea maitoalalle.

Tilatukiasetuksen 51—53 ja 63—72 artik-
lan mukaisista tukimuodoista, tuen myöntä-
misen perusteista, rahoituksesta, tukialueista,
tukimääristä, yksikkötukien tasoista sekä
muista kyseisten tukien ehdoista säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Kansallinen varanto ja tukioikeuksien leik-
kaus

— — — — — — — — — — — — —
Kansalliseen varantoon lisätään tilatukiase-

tuksen 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ra-
jan alittavaan tukijärjestelmään käytettävissä
ollut rahoitus, kun kyseinen tukijärjestelmä
sisällytetään tilatukijärjestelmään. Jos kansal-
linen varanto ei riitä kattamaan tilatukiase-
tuksen 41 artiklassa tarkoitettuja tapauksia tai
tilatukiasetuksen 8 artiklassa tarkoitettu
enimmäismäärä rajoittaa tukioikeuksien
myöntämistä, etusijajärjestyksestä voidaan
säätää valtioneuvoston asetuksella.

Tukioikeuksia voidaan tarvittaessa leikata
tilatukiasetuksen 8 artiklan, 40 artiklan
2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 68 artiklan

8 kohdan, 69 artiklan 6 kohdan b alakohdan
ja komission asetuksen II 9, 10, 44 ja 45
artiklan mukaisesti. Näissä artikloissa tarkoi-
tetuista tukioikeuksien leikkauksista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
valvoo luonnonsuojelulain (1096/1996) ja
metsästyslain (615/1993) noudattamista siltä
osin kuin on kyse tilatukiasetuksen 5 artik-
lassa tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaati-
musten noudattamisen valvonnasta. Tilatuki-
asetuksen mukaisten lakisääteisten hoitovaa-
timusten noudattamisen valvonnasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvi-
rasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, kunta, aluehallintovirasto ja aluehallinto-
viraston määräämä virkaeläinlääkäri valvovat
tilatukiasetuksen liitteissä II ja III tarkoitettu-
jen lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hy-
vän maatalouden ja ympäristön vaatimusten
noudattamista. Valvonnassa noudatetaan,
mitä elintarvikelaissa (23/2006), eläintauti-
laissa (55/1980), eläinlääkintähuoltolaissa
(765/2009), eläinten lääkitsemisestä anne-
tussa laissa (617/1997), rehulaissa (86/2008),
kasvinsuojeluaineista annetussa laissa
(1259/2006) ja eläinsuojelulaissa (247/1996)
säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvon-
nasta sekä valvontaviranomaisista. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tilatuki-
asetusta ja komission asetusta I tarkentavia
säännöksiä valvonnasta ja valvonnassa nou-
datettavasta menettelystä sekä siitä, minkä
tässä momentissa mainittujen lakien tai nii-
den nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseen valvonta kohdistuu.

8 §

Tukioikeuksien myöntäminen ja vahvistami-
nen

— — — — — — — — — — — — —
Kansallista varantoa käytetään viitemää-

rien vahvistamiseksi viljelijöille, jotka ovat
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tilatukiasetuksen 41 artiklan 4 kohdassa tar-
koitetussa komission määrittelemässä erityis-
tilanteessa. Kansallista varantoa voidaan li-
säksi käyttää myönnettäessä viitemääriä vil-
jelijöille, jotka ovat aloittaneet maataloustoi-
mintansa ja jotka eivät ole harjoittaneet maa-
taloustoimintaa toiminnan aloittamisvuotta
edeltävinä viitenä vuotena. Viitemääriä voi-
daan myös vahvistaa viljelijöille, jotka toimi-
vat sellaisilla alueilla, joihin sovelletaan jo-
honkin julkiseen interventioon liittyvää ra-
kenneuudistus- tai kehitysohjelmaa maan vil-
jelemättä jättämisen välttämiseksi, tai jotta
voitaisiin korvata näillä alueilla toimiville
viljelijöille koituvia erityisiä haittoja. Kansal-
lisen varannon käyttämisestä voidaan antaa
tilatukiasetusta ja komission asetusta II tar-
kentavia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin tilatukiasetuksen 41 artiklan ja
komission asetuksen II 3 luvun 3 jaksossa
tarkoitetuissa tapauksissa viljelijöille jaetta-
vien oikeuksien määrän ja yksikköarvon ko-
rottamisen perusteista.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tukioikeuksien käyttö ja siirrot

— — — — — — — — — — — — —
Tilatukiasetuksen 43 artiklan 1 kohdan

mukaisina tukioikeuksien kauppa-alueina
käytetään tilatukiasetuksen 46 artiklan mu-
kaisia tukialueita.
— — — — — — — — — — — — —

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus suorittaa komission asetuksen
I 73 a artiklan mukaisissa tapauksissa tukioi-
keuksien palauttamiseen liittyvät toimet. Tu-
kioikeuksien palauttamiseen liittyvästä me-
nettelystä voidaan säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Sukupolvenvaihdoksia koskevat tilanteet

Sen lisäksi, mitä perintökaaren (40/1965) 6
luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään, ennak-

koperintönä pidetään tilatukiasetuksen 41, 43
ja 44 artiklaa sekä komission asetusta II so-
vellettaessa myös sellaista vuonna 2003 tai
sen jälkeen tehtyä:
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Tukioikeusrekisteri

Tukioikeusrekisteriin saa rekisteröidä maa-
seutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä
olevia tietoja. Rekisteröityminen tukioikeus-
rekisteriin on maksutonta.

14 §

Rekisterin pitäjä, käyttäjät ja käyttötarkoitus

Tukioikeusrekisterin pidosta vastaa rekis-
terin omistajana Maaseutuvirasto ja tekni-
sestä ylläpidosta vastaa maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus. Maa- ja met-
sätalousministeriöllä, Maaseutuvirastolla,
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksella, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksilla ja kuntien maaseutuelinkeinovi-
ranomaisilla on oikeus saada rekisteristä tie-
toja salassapitosäännösten estämättä, jos ky-
symys on tilatukiasetuksen 20 artiklan mu-
kaisesta tukioikeuksien tarkastamisesta ja ris-
tiintarkastuksista tai muusta tilatukiasetuksen
edellyttämästä tukioikeuksien hallinnoinnista.

18 a §

Tilaneuvontajärjestelmä

Tilatukiasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua
maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neu-
vontaa viljelijöille antavat Maaseutuviraston
hyväksymät järjestöt ja neuvojat. Tilaneu-
vonta on maksullista.

Tilaneuvonta toteutetaan tilakäynnein, jol-
loin viljelijöille annetaan tilatukiasetuksen 5
ja 6 artiklassa tarkoitettua neuvontaa. Neu-
vontaa annetaan hyvän maatalouden ja ympä-
ristön vaatimuksesta, ympäristösäädöksistä,
eläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä,
kasvinsuojeluaineista, elintarvikkeista, re-
huista sekä eläinten hyvinvoinnista ja eläin-
taudeista.
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18 d §

Neuvontarekisteri

Maaseutuvirasto pitää neuvontarekisteriä,
johon talletetaan tarpeelliset yksilöinti- ja yh-
teystiedot tilatukiasetuksen 12 artiklassa tar-
koitetun tilaneuvontajärjestelmän neuvonta-
järjestöistä, neuvojista ja neuvontaan osallis-
tuvista viljelijöistä, palaute, jonka viljelijät
antavat neuvontajärjestöistä ja neuvojista,
sekä muut neuvonnan toteuttamista ja seuran-
taa varten tarpeelliset tiedot. Neuvontajärjes-
töt ja neuvojat voidaan hyväksymisen jälkeen
merkitä neuvontarekisteriin enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskuksella ja kuntien maaseutuelinkeino-
viranomaisilla on rekisterinpitäjän ohella oi-
keus käyttää rekisteriä. Elintarviketurvalli-
suusvirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksilla on oikeus saada tietoja re-
kisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Erinäiset säännökset

18 e §

Tukikelpoisuuden vähimmäismäärä

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa
tukea tai palkkiota ei myönnetä, jos tukien ja
palkkioiden yhteismäärä on 200 euroa tai sitä
pienempi.

18 f §

Asiakirjojen säilyttäminen

Viljelijän tulee säilyttää tukioikeuksien ha-
kemiseen ja siirtämiseen sekä tilatuen ja mui-
den Euroopan yhteisön kokonaan rahoitta-
mien tukien ja palkkioiden hakemiseen liitty-
vät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei
toimiteta tuen myöntävälle viranomaiselle tu-
kihakemuksen liitteenä, hakuvuoden ja sitä
seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1287

maatilan energiasuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan maatilan energiasuunnitelmatuesta 3 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneu-
voston asetuksen (1000/2009) 6 §:n 3 momentti ja 7 §, seuraavasti:

6 §

Maatilan energiasuunnitelman saaja

— — — — — — — — — — — — —
Maatilan energiasuunnitelman saavan maa-

tilan tulee liittyä maatilojen energiaohjel-
maan kirjallisesti Maaseutuviraston vahvista-
malla lomakkeella ennen maatilan energia-
suunnitelman laatimista. Lomake toimitetaan
toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle, joka rekisteröi maatilan liit-
tymisen maatilojen energiaohjelmaan. Maati-
lan energiasuunnitelman teettävä maatila voi
valita 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lista-
uksesta energiasuunnitelman laatijan.

7 §

Tukikelpoiset kustannukset ja tuen hakeminen

Maatilan energiasuunnitelman laatimisen
tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä
on 1 100 euroa suunnitelmaa kohti. Arvon-

lisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi kustan-
nukseksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus myöntää ja maksaa maatilan energia-
suunnitelman laatijalle tuen, jonka määrä on
85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Maatila maksaa oman rahoitusosuutensa suo-
raan maatilan energiasuunnitelman laatijalle.

Maatilan energiasuunnitelman laatijan tu-
lee hakea tukea Maaseutuviraston vahvista-
malla lomakkeella toimivaltaiselta elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta ennen maa-
tilan energiasuunnitelman laatimista. Tuen
maksamisen edellytyksenä on, että toimival-
taiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle toimitetaan eritelty selvitys maatilan
energiasuunnitelman laatimisen kustannuk-
sista, jäljennös maatilan energiasuunnitel-
masta sekä selvitys maatilan suoraan energia-
suunnitelman laatijalle maksamasta omara-
hoitusosuudesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos Esko Laurila
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1288

maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneu-
voston asetuksen (1061/2003) 1 §:n 10 kohta ja 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä
jälkimmäinen on asetuksessa 276/2006, seuraavasti:

1 §

Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä
ovat:
— — — — — — — — — — — — —

10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset,
kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, yleiset
kartastotyöt, kiinteistö- ja maastotietojärjes-
telmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja
muut toimielimet

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja val-

voo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa
kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ohjaa myös Suomen ympäristökes-
kusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos Riitta Itkonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1289

Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 23 päivänä huhtikuuta

2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2008) liite, sellaisena kun se on
osaksi muutettuna asetuksella 63/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a §, seuraavasti:

2 a §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joi-
den maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nauta-
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden
merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nauta-
eläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiin-
teää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekis-
teröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun
merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarvike-

turvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nau-
taeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teuras-
tamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa
eläintä kohden.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tul-
leiden asioiden käsittelystä peritään maksu
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka–Liisa Anttila

Hallitusneuvos Timo Rämänen
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Liite 

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko 

 

1.  Lupa- ja hyväksymispäätökset  euroa 

1.1  Laitokset   

1.1.1 Teurastamot  

 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuo-
dessa 633,00

 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa  1 266,00

1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksenhyväk-
symishakemuksen käsittely  633,00

 Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien 
laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. 
Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä 
määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupaha-
kemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista 

1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimi-
vien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 76,00

1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muut-
tamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta  76,00

1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivu-
tuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostoin-
ti- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset 

 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 456,00

 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001–8 000 m3 vuodessa 1 140,00

 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 280,00

 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 76,00

 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 76,00

 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytet-
ty aika tunnilta 76,00

1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella si-
jaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten 
käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään 
siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään 
maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia nii-
den kiinteistä maksuista  
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1.1.7 Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta 
testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-arviointi) 3 422,00

 - uudelleen hyväksyminen 1 272,00

 - tarkastusmaksu/kerta 570,00

1.2  Toiminnanharjoittajat  

1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tun-
nilta  76,00

1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan ha-
kemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 105,00

1.2.3 Siemenpakkaamolupapäätös 

 - uusi 
- laajennus  

350,00
74,00

1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hy-
väksyminen  179,00

1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 30,00

1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat  

 Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli 
laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2 000 kg kuivarehua tai 
sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisä-
kasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha 
laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä) 

 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos  153,00

 - seuraavat laitokset 38,00

 Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset 

 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 76,00

 - seuraavat laitokset 38,00

1.3  Eläinlääkärinammatin harjoittajat  

1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen 

 - lopullinen päätös 74,00

 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 120,00

1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu 
lupa 

 - myönteinen päätös  120,00

 - hylkäävä päätös 74,00

1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitet-
tu oikeus toimia eläinlääkärinä 239,00
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1.4  Laboratoriot  

1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omaval-
vontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuoje-
lulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä  250,00

1.4.2 Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä 
sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion 
hyväksyntä 250,00

 - hyväksynnän muuttaminen 76,00

 - hyväksynnän peruuttaminen 76,00

1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä  240,00

 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta 
tunnilta  76,00

1.5  Kasvinsuojeluaineet  

1.5.1  Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen  

1.5.1.1 Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 119 759,00

1.5.1.2 Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 239 518,00

1.5.1.3 Tehoaineen lisäarviointimaksu tunnilta 76,00

1.5.2  Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen  

1.5.2.1 Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 141,00

1.5.2.2 Määräaikainen hyväksyminen 22 811,00

1.5.2.3 Valmisteen hyväksyminen 

 - valmiste on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä (1,5 htkk) 17 108,00

 - valmistetta ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* (6 htkk) 68 434,00

 - pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu 
valmiste tai Suomessa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytty val-
miste 4 562,00

 - käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo hyväksytystä 
valmisteesta) 1 141,00

 - identtisen valmisteen hyväksyminen 228,00

 - vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 9 124,00

 - rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 798,00

1.5.2.4 Hyväksynnän uusiminen 

 - asiakirjoihin perustuva 2 281,00

 - valmisteen arvioinnissa käytetään hyväksi toisen jäsenmaan laati-
maa arviointiraporttia* (1 htkk) 22 811,00

 - valmisteen arviointiraportti laaditaan Suomessa* (4,5 htkk) 51 325,00
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 - valmisteen arviointiraportti perustuu Suomen EU:lle tekemään teho-
ainearvioon tai arviointiraportti on tehty Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden yhteistyönä, tunnilta 76,00

1.5.2.5 Käyttökohteiden laajentaminen 

 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja samoilla käyt-
tömäärillä ja -ajankohdilla 2 281,00

 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyt-
tömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) 11 406,00

 - käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään (3 htkk) 34 217,00

 - laajennettu käyttöalue (Off-label, laki kasvinsuojeluaineista 12 § 2 
momentti) 2 281,00

1.5.2.6 Hyväksyntää koskeva muutos 

 - pieni muutos; esim. nimen, luvanhaltijan muutos 228,00

 - suuri muutos; esim. koostumuksen muutoksen tai valmistuspaikan 
muutoksen arviointi. 2 281,00

1.5.2.7 Koetoimintalupa 

 - koeruutukoe/valmiste 228,00

 - viljelmäkoe/valmiste 570,00

1.5.2.8 MRL-hakemukset, tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 396/2005 42 
artikla) 76,00

1.5.3  Muuta  

 * Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy useampi 
kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhteydessä lisämaksua te-
hoaineelta 5 703,00

 Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä haettu määrä-
aikainen hyväksyminen, vähennetään määräaikaisesta hyväksymisestä 
peritty maksu uuden valmisteen hyväksymistä koskevasta maksusta. 

 Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 euron maksusta. 
Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyistä hake-
muksista maksettua ennakkomaksua ei palauteta. 

 Yli 4 000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista mak-
sua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä (henkilötyökuukau-
si/htkk) alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmää-
rän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 
prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 

 Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevat alennetut maksut (lak-
kasvinsuojeluaineista 53 § 2 momentti:) 



 N:o 1289  
  

 

5980

 - maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen 
käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala 
on enintään 2 000 hehtaaria 

 - maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen 
käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala 
on enintään 5 000 hehtaaria 

1.6  Muut päätökset  

1.6.1  Elintarvikkeet  

1.6.1.1 Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä an-
netun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä 
tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 200,00

1.6.1.2 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian 
käsitteleminen: 

 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 055,00

 - tunnustamisen uusiminen 394,00

1.6.1.3 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja 
tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopi-
muksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) 
tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 76,00

1.6.2  Luonnonmukainen tuotanto  

1.6.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maa-
taloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa 
koskevan hakemusasian käsitteleminen 376,00

 - luvan täydentäminen 25,00

1.6.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan 
käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholi-
juomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusimi-
nen 

 - lupa  95,00

 - luvan uusiminen  25,00

1.6.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,00

1.6.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 95,00

1.6.3  Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus  

1.6.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset 
luvat ja päätökset  56,00

1.6.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen 
hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 76,00
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1.6.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 76,00

1.6.4  Eläintautilaki  

1.6.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa  96,00

1.6.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 96,00

1.6.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti  96,00

1.6.5  Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja 
käyttölupa  96,00

1.6.6  Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liit-
tyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja 
edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset  59,00

2.  Tuonti-, vienti- ja muut todistukset  

2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien to-
distusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin sie-
menperuna) todistuksia lukuun ottamatta 29,00

2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tar-
kastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 37,00

2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antami-
nen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 43,00

2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoi-
den esitäyttämänä 15,00

2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti 

 - ensimmäinen 50,00

 - seuraava 12,00

2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja 
muut todistukset 

 - ensimmäinen 24,00

 - seuraava 3,60

2.7 Nautaeläinpassi 11,00

2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,20

2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 148,00

2.10 Vakuustodistukset: 

 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta 
kauppaerää kohti 10,00

 - perunan vakuustodistukset, kpl  0,075

 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl  0,055

 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu  5,45
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3.  Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausun-

non antaminen  

 Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta 

3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeri-
ön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmis-
teen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen  72,00

3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeri-
ön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanotta-
minen  30,00

3.3 Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 
(571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 65,80

3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämi-
sestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansalli-
sista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 
(726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoil-
le saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 55,00

3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission 
direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markki-
noille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 122,00

3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan 
hakemusasian käsitteleminen 901,00

3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehake-
muksen käsitteleminen 901,00

3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 mukaisen 
olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 901,00

4.  Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot  

4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti  6,00

4.2 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulustelu ja todis-
tus) 23,00

4.3 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksit-
täin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityk-
sittäin ja lajeittain: 

 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei  376,00

 - puhtaus: muut lajit  501,00

 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen 
hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta  41,00



 N:o 1289  
  

 

5983

5.  Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit 

ja päätökset)  

5.1  Elintarvikkeet  

5.1.1  Varastoinnin valvonta  

 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta  59,00

 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta  95,00

 - määritys näytettä kohden  89,00

5.1.2  Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta  

5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan 
vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta 
teuraslihatonnia kohden  1,75

5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta 
peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua 
kalastustuotetonnia kohden  1,80

5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamai-
toa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,75

5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa 
kohden  0,65

5.1.3  Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta  

5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perustarkastus tunnilta  138,00

5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta  153,00

5.1.3.3 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksynnän muutos 
tunnilta 138,00

5.2  Eläinlääkinnällinen rajatarkastus  

 Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä erä-
nä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen 
maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen 
painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta 
tonnilta. 

5.2.1  Eläimistä saatavat elintarvikkeet  

5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet: 

 - enintään 100 kg 103,00

 - 101–1 000 kg  148,00

 - 1 001–10 000 kg  314,00

 - 10 001–30 000 kg  382,00

 - yli 30 000 kg  
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 - perusmaksu  382,00

 - jokaiselta alkavalta tonnilta  8,50

5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvin-
vointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetus-
ta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-
jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin 
purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 
(irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvon-
ta-asetuksen mukaisia maksuja. 

5.2.2  Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet 

kuin elintarvikkeet  

5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, 
heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet 

5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 106,00

5.2.2.1.2 - 1 001–20 000 kg 

 - perusmaksu  114,00

 - jokaiselta alkavalta tonnilta  6,40

5.2.2.1.3 - 20 001–46 000 kg 

 - perusmaksu 252,00

 - jokaiselta alkavalta tonnilta  10,60

5.2.2.1.4 - yli 46 000 kg  567,00

5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara 
aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen 
mukaisia maksuja. 

5.2.3  Elävät eläimet ja sukusolut  

 Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta 
annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista. 

5.2.3.1 Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2 - 
5.2.3.5 muuta johdu  

 - muut eläimet kuin hevoset 90,00

 - hevoset 127,00

5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, 
matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille 

 - hyönteiset 64,00

 - muut kuin hyönteiset 114,00

5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä 
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 - perusmaksu  114,00

 - tarkastusmaksu tunnilta  135,00

5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta  135,00

5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkas-
tusta  103,00

5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden 

 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien 
eläinlajien sukusolut 64,00

 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 106,00

5.2.4  Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustar-

kastukset sekä todistukset  

5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetus-
ta tarkastustiheydestä johtuen  80,00

5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuk-
sen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen  148,00

5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja 
tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1 - 5.2.3 mukai-
sesti 

5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläin-
lääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä 

 - ensimmäinen todistus  30,00

 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus  4,00

5.2.5  Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkas-

tus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla pur-

jehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä 

tarkastus tunnilta  135,00

5.2.6  Säilytys rajatarkastusasemalla  

 Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimi-
tusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuon-
tierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-
alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista   
1 000 kiloa kohden vuorokaudelta 

 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä  2,00

 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä  3,00

5.2.7  Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustan-

nukset  

5.2.7.1 Jos 5.2.1 - 5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä 135,00
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vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa 
määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta  

5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hy-
gieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien 
leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liitty-
vät kustannukset. 

5.3  Kasvisten kauppanormit  

5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti, uusinta, interventio tai muu pyynnöstä 
tehtävä tarkastus)  107,00

5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hy-
väksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus)  143,00

5.4  Luonnonmukainen tuotanto  

5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus  72,00

5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu  72,00

5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto 

 - valmistuksen valvonta tunnilta  95,00

 - muu valvonta tunnilta  76,00

5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti vil-
jellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:  

 - nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton 
ala  5,60

 - korsi- ja palkoviljat, öljykasvit  11,20

 - peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä 
taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten  28,10

 - muut kasvit  11,20

5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkas-
tusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden  717,00

5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekiste-
riin: 

 - 1–3 kpl  24,00

 - 4–20 kpl  59,00

 - 21–100 kpl  120,00

 - yli 100 kpl  239,00

5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon 
valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta  76,00
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5.5  Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet  

5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimi-
jan perustarkastus tunnilta 76,00

5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimi-
jan valvonta tunnilta 101,00

5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastus-
maksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan pää-
töksen) 

 - tarkastusmaksuluokka 1 212,00

 - tarkastusmaksuluokka 2 424,00

 - tarkastusmaksuluokka 3 636,00

 - tarkastusmaksuluokka 4 848,00

5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (si-
sältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen) 

 - tarkastusmaksuluokka 1 127,00

 - tarkastusmaksuluokka 2 201,00

 - tarkastusmaksuluokka 3 413,00

 - tarkastusmaksuluokka 4 774,00

 Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperus-
teisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan  

5.6  Kasvinterveys- ja taimiaineisto  

5.6.1  Tuontitarkastukset  

5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän Fede-
raatiosta tuotavaa havupuutavaraa  63,00

5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut jou-
lukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu 
kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja 
juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät: 

 - jokainen alkava 100 kg 5,60

 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg  2,20

5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden osat ja kaadetut joulu-
kuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit: 

 - jokainen alkava 100 kg  5,00

5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,65

5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti  63,00

5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 51,00
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5.6.2  Puutavaran tuontitarkastukset:  

5.6.2.1 Havupuu Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuus-
ta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta: 

 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3  6,00

 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suu-
rempi kuorma)  7,40

 - laiva, alle 2 000 m3  223,00

 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän  372,00

 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken 
on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden  113,00

5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän Federaation 
Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tar-
koitettu puu kuitenkin mukaan luettuna: 

 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3  68,00

 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä 
suurempi kuorma)  84,00

 - laiva, alle 2 000 m3  223,00

 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän  372,00

 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken 
on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden  113,00

5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg  19,70

 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä  0,80

 - enimmäishinta  158,00

5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70

5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00

5.6.3  Vientitarkastukset 

5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu  54,00

5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen 
tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 7,40

5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. 
vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 0,95

5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa  143,00

5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole pe-
räisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkas-
tusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun  107,00

5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn  1,00
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5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus): 

 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen 
merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 311,00

5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta: 

 - perusmaksu 107,00

 - ylin tarkastusmaksu 484,00

 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 18,00

 - yli 10 ha ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 8,90

5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato: 

 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 41,00

 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 66,00

5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys: 

 - perusmaksu 59,00

 - ylin tarkastusmaksu 243,00

 - jokainen alkava 100 m2  18,00

5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 51,00

5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvin-

terveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkas-

tus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuutta-

minen  

 - avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 
alle 500 m2  43,00

 - avomaan taimituotanto 0,5 ha―2 ha, kasvihuonekasvien taimituo-
tanto 500―2 500 m2  96,00

 - avomaan taimituotanto 2,1 ha―5 ha, kasvihuonekasvien taimituo-
tanto 2 501―5 000 m2  167,00

 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 
5 000 m2  334,00

 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittä-
jät, varastot 84,00

 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 84,00

5.6.5  Varmennettu taimiaineisto  

5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus: 

 - tuotantoala alle 10 ha  131,00

 - tuotantoala 10 ha tai yli  186,00

5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset: 
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 - emokasvit, enintään 1 000 tainta  215,00

 - emokasvit yli 1 000 tainta  519,00

 - emokasvit yli 3 000 tainta  896,00

 - emokasvit yli 15 000 tainta  1 074,00

 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista  

5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:  

 - muun tarkastuksen yhteydessä  54,00

 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen  107,00

5.7  Metsänviljelyaineisto  

5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta  54,00

 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastami-
nen näytteeltä: 

 - mänty 19,00

 - kuusi 23,00

5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut: 

 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto  65,00

 - erillinen siementen pakkauspiste  27,00

 - taimitarha ja varasto: 

 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoit-
tava taimitarha  43,00

 - kasvihuonepinta-ala 5 000–10 000 m2  98,00

 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2  258,00

5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus  195,00

5.7.4 Erillinen taimivarasto  65,00

5.8  Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto  

5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 57,00

 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat  8,75

 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet  12,00

5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan 
vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu 
viljelystä ja tarkastuskertaa kohden  16,00

 - viljelystarkastus hehtaarilta  8,75

5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti  100,00

5.8.4 Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkastuksen yhtey-
dessä)  50,00
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 - näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden  35,00

5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu:  51,00

 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 9,55

 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 66,00

 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 
1 virus 400 mukulan näytteestä  215,00

 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta  135,00

5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton 
perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa 
samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä  32,00

5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä  50,00

5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden  98,00

5.9  Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi  

5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös  25,00

5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, 
kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutos-
päätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän 
uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös  15,00

5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 30,00

5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja 
poikkeusluvat  70,00

5.9.5 Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu  339,00

 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta  73,00

5.10  Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus 

5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus  290,50

5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 172,00

5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-
lajike-erän aitouden tarkastus  299,00

5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit  1 020,00

5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva kä-
sittelymaksu  460,00

5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen 
kuvaustutkimus  509,00

5.10.7 Alkuperälajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus 

 - perusmaksu  52,70

 - lisäksi hehtaaria kohden  8,00
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