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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 
 

Rajaeläinlääkärin tekemistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä laboratoriotutkimuksista peri-
tään seuraavat maksut. 

Tämän liitteen mukaiset maksut peritään myös rajaeläinlääkärin vapaavarastoissa, vapaa-
alueilla, tullivarastoissa ja muonituselintarvikevarastoissa tekemistä tarkastuksista. 

Tarkastettavasta erästä voidaan tuojan pyynnöstä antaa kaksi tai useampia rajaeläinlääkärin-
todistuksia. Tällöin erä katsotaan maksua määrättäessä jaetuksi useampiin eriin siten, että eriä 
on annettujen rajaeläinlääkärintodistusten mukainen määrä. 
 
1. Eläimistä saatavat elintarvikkeet 
 

Maksu määräytyy tarkastettavaan erään sisältyvien elintarvikkeiden yhteenlasketun painon 
perusteella. Yhtenä eränä pidetään elintarvikkeita, joilla on yhteinen terveystodistus. 
 

1.1. Perusmaksu  
 
Elintarvikkeiden paino € 
 
enintään  100 kg 80 
101  —  1 000 kg 110 
1 001   —10 000 kg 160 
10 001   — 20 000 kg 220 
20 001   — 30 000 kg 270 
 

1.2. Jos paino ylittää 30 000 kiloa, peritään muiden elintarvikkeiden kuin kalastustuotteiden 
osalta 270 euron suuruisen perusmaksun lisäksi 5 euroa jokaiselta 30 000 kiloa ylittävältä 
1 000 kilolta. 
 

1.3. Yli 30 000 kilon painoisista kalastustuote-eristä peritään 1.2. kohdan mukaisesti mää-
räytyvä maksu 100 000 kiloon asti ja jokaiselta seuraavalta 1 000 kilolta lisäksi 
 

1.3.1. vain perkaamalla käsiteltyjen kalastustuotteiden osalta 1,5 euroa ja  
 

1.3.2. muiden kalastustuotteiden osalta 2,5 euroa. 
 
2. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvik- 
    keet 
 

Eläimistä saatavista muista tuotteista kuin elintarvikkeista peritään tarkastusmaksua 110 eu-
roa ensimmäiseltä erältä ja samanaikaisesti tarkastettavaksi esitettävien seuraavien erien osalta 
27 euroa erältä. 

Nahkojen, vuotien, heinien ja olkien osalta peritään tarkastusmaksua 80 euroa ensimmäiseltä 
erältä ja samanaikaisesti tarkastettavaksi esitettävien seuraavien erien osalta 27 euroa erältä. 

Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. 
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3. Elävät eläimet 
 

Tämän kohdan mukaiset maksut peritään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun 
lain mukaisista tarkastuksista, eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisis-
ta eläinsuojelutarkastuksista sekä vientitukitarkastuksista. 
 

3.1. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja sen yhteydessä tehtävä eläinten kuljetuksesta anne-
tun asetuksen 30 §:n mukainen eläinsuojelutarkastus (tuontitarkastus): 
 

3.1.1. Jokaisesta tarkastettavasta eläimestä peritään 70 euroa, jollei 3.1.2. kohdasta muuta 
johdu. 
 

3.1.2. Jyrsijöiden, lintujen, kalojen, matelijoiden, hyönteisten ja muiden vastaavien pieniko-
koisten eläinten osalta peritään samalla kertaa tarkastettaviksi esitettyjen eläinten osalta 
tarkastusmaksua yhteensä 80 euroa. 
 

3.2. Eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 31 §:n mukaisista eläinsuojelutarkastuksista 
(vientitarkastukset) sekä vientitukitarkastuksista peritään tarkastusmaksua 110 euroa tunnilta.  
 

3.3. Sellaisista tarkastuksista, jotka rajaeläinlääkäri tekee eläinten eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1236/1996) mukaisesti var-
sinaisen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jääville eläimille (esimerkiksi lem-
mikkieläimiksi tuotavat koirat ja kissat), peritään 80 euroa tarkastukselta. 
 
4. Asiakirja- ja tunnistustarkastukset sekä todistukset 
 

4.1. Jos tarkastus eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevien säännösten mukaan koskee 
vain tuontiasiakirjoja, peritään tarkastusmaksua 55 euroa erältä. Jos tarkastus sisältää 
asiakirjatarkastuksen lisäksi tunnistuksen, peritään tunnistustarkastuksesta lisäksi 55 euroa 
erältä.  

4.2. Jos erälle tehdään vain asiakirjatarkastus tai asiakirjatarkastus ja tunnistus siitä syystä, 
että tunnistuksen tai fyysisten tarkastusten tiheyttä on maa- ja metsätalousministeriön anta-
mien säännösten tai ohjeiden mukaisesti vähennetty, peritään tarkastusmaksu 1—3 kohdan 
mukaisesti. 
 

4.3. Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettaville erille annettavista rajaeläinlääkärin 
todistuksista peritään 18 euroa ensimmäiseltä todistukselta ja 1,8 euroa todistukselta samalla 
kertaa annettavista seuraavista todistuksista. Sama koskee rajaeläinlääkärin antamia muita to-
distuksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä. 
 
5. Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus 
 

Jos 1—4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä vaatii tavanomaista enem-
män aikaa esimerkiksi siitä syystä, että erä esitetään tarkastettavaksi usealla eri kerralla, peri-
tään 1—4 kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi 110 euroa/tunti.  

Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai 
tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä joh-
tuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset. 
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6. Maksun korotus 
 

Tarkastuksesta, joka tuojan tai viejän pyynnöstä tehdään alla mainittuina aikoina, perittävää 
tämän asetuksen mukaista tarkastusmaksua korotetaan seuraavasti: 
 

6.1. tarkastus kello 17.00—22.00 välisenä aikana: maksun korotus 50 % ja 
 

6.2. tarkastus kello 22.00—08.00 välisenä aikana tai sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai 
vapaapäivänä: maksun korotus 100 %. 
 

Tämän asetuksen mukaiset maksut peritään kaksinkertaisina, jos tarkastuspyyntöä tai tarkas-
tuksen edellyttämää etukäteisilmoitusta ei ole tehty säädetyssä ajassa. 
 
 
 


