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          LIITE 1 
 
 
 
ALKOHOLILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT 

JULKISOIKEUDELLISET MAKSUT SUORITTEISTA 

 

 Alentamaton Alennettu 
 käsittelymaksu käsittelymaksu 
1. Anniskeluasiat 
 
Anniskelulupa  500 €  340 € 
Tilapäinen anniskelulupa tilaisuuteen  340 €  170 € 
tai jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa  500 €  340 € 
Jatkoaikalupa  170 €  ei alennusta 
Muu anniskelua koskeva lupa  170 €  84 € 
 
2. Vähittäismyyntiasiat 
 
Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen  340 €  ei alennusta 
Luovutuspaikkalupa  340 €  ei alennusta 
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa  170 €  ei alennusta 
 
3. Valmistusasiat 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa  1350 €  1200 € 
tai jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty tukkumyyntilupa   760 € 
Alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen  340 €  170 € 
 
4. Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat 
 
Alkoholijuoman tukkumyyntilupa sekä väkiviinan 
maahantuonti- ja tukkumyyntilupa  840 €  670 € 
tai jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty valmistuslupa   250 € 
Verottoman varaston hyväksyminen  500 €  ei alennusta 
Denaturoidun etanolin ja alkoholijuomaa muistuttavan 
alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa  340 €  170 € 
Muun alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa  84 €  ei alennusta 
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi 
rajoitettu alkoholijuomien tukkumyyntilupa  84 €  ei alennusta 
 
5. Käyttöluvat 
 
Käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistukseen  340 €  170 € 
Verollisen väkiviinan käyttölupa  34 €  ei alennusta 
Muut kuin yllämainitut käyttöluvat  170 €  ei alennusta 
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6. Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat 
 
Väkevän alkoholijuoman mainontaa tai muuta myynninedistämistä 
sisältävän ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksymistä 
koskevan asian käsittely  170 €  ei alennusta 
 
Alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden 
poistamisesta vähittäismyynnistä sekä vähittäismyynnin 
hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely  170 €  ei alennusta 
 
7. Alennettu käsittelymaksu 
 
Taulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun luvanhakijalla on jo 
aiemmin myönnetty tuotevalvontakeskuksen myöntämä muu lupa. Alennus voi kuitenkin olla 
enintään aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen. 
 
Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun luvanhakija hakee 
samalla kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu 
alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuina. 
 
8. Luvan muuttamista koskeva maksu 
 
Olemassa olevan luvan tai hyväksymisen taikka lupaehdon muutosta koskevan asian 
käsittelystä peritään 84 euron maksu. 
 
9. Hakemuksen tai valituksen hylkääminen ja peruuttaminen 
 
Hakemuksen tai valituksen hylkäämisestä peritään sama käsittelymaksu kuin hyväksyvästä 
päätöksestä. 
 
Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai valitus peruutetaan ennen kuin asia on 
käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta tai valittajalta olisi 
muutoin peritty. 
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          LIITE 2 
 
KEMIKAALILAIN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 
1. Kemikaalilain 20 §:n mukainen uuden aineen ilmoituksen käsittely, joka sisältää sosi-
aali- ja terveysministeriön päätöksen liitteiden mukaiset tutkimukset 
 
 1.1 Suppea ilmoitus (STMp 1642/1993) 
   Liitteen 1 C mukainen ilmoitus  340 € 
   Liitteen 1 B mukainen ilmoitus 840 € 
 
 1.2 Ilmoitus polymeeristä (STMp 876/1994) 
   Liitteen 1 D mukainen suppea ilmoitus  340 € 
   Liitteen 1 D mukainen laaja ilmoitus  840 € 
 
 1.3 Varsinainen ilmoitus (STMp 1642/1993) 
   Liitteen 1 A mukainen ilmoitus  2 500 € 
   Liitteen II tason 1 mukaiset tutkimukset  670 € 
   Liitteen II tason 2 mukaiset tutkimukset  1 700 € 
 
Jos ilmoituksentekijä on tehnyt aineesta suppean ilmoituksen, vähennetään samasta aineesta 
tehtävän ilmoituksen maksusta aikaisemmin perityn maksun määrä. 
 
2. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 1642/1993 luetellut poikkeukset 
 

2.1 Päätöksen 8 §:n kohdassa 4 tarkoitettu poikkeus tuotannollista 
tutkimusta tai kehitystyötä varten 170 € 

 2.2 Muutos edellä mainittuun poikkeuslupapäätökseen  84 € 
 2.3 Päätöksen 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittely  17 € 
 
3. Kemikaalilain 57 §:n mukainen valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen 
 
 3.1 Laaja tarkastus 4 200 € 
 3.2 Suppea tarkastus  2 500 € 
 3.3 Myöhempään valvontaan liittyvä tarkastus  840 € 
 3.4 Päätös   170 € 
 3.5 Päätöksen muutos  84 € 
 
4. Kemikaalilain 6 luvussa tarkoitettuja biosidivalmisteita ja tehoaineita koskevan 
hakemuksen tai ilmoituksen käsittely 
 
 4.1 Tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely  126 000 € 

- Tehoaineen ensihyväksyminen tapauksessa, jolloin hakemus koskee  
ainoastaan valmisteita, joiden hyväksymisestä vastaa Tuotevalvontakeskus  105 000 € 
 

 4.2 Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely 
  4.2.1 Valmisteen ensihyväksyminen  17 700 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  5 900 € / tehoaine 
 
  4.2.2 Valmisteen väliaikainen hyväksyminen  17 700 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  5 900 € 
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  4.2.3 Valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen  3 400 € 
  4.2.4 Vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti  5 000 € 
  4.2.5 Vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti  1 700 € 
  4.2.6 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely  1 700 € 
  4.2.7 Kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen  1 700 € 
 
 4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt 
  4.3.1 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön  1 700 € 
  4.3.2 Koetoimintailmoitus  420 € 
  4.3.3 Koetoimintalupa  1 260 € 
 
5. Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettava lausunto 
 
 5.1 Lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta  69 800 € 
 5.2 Lausunto valmisteen ensihyväksymisestä  7 600 € 
 -  Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
 5.3 Lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta  7 600 € 
 -  Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 2 500 € / tehoaine 
 
 5.4 Lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta  
 hakemuksesta  1 000 € 
 5.5 Lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta  
 hakemuksesta 1 700 € 
 5.6 Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen: 
 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  5 400 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
 5.7 Kiinnittymisenestoaineen ennakkohyväksyminen: 
 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  5 400 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
6. Kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittelystä perittävät 
vuotuiset maksut 
 
 6.1 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 377/1998 mainittujen tietojen käsittely: 
 - Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä 
  1 - 200 kappaletta 30 € kappaleelta vuodessa 
  200 kappaletta ylittäviltä osin  15 € kappaleelta vuodessa 
 
7. Maksuja koskevat erinäiset säännökset 
 
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu. 
 
Jos tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai muutoin raukeaa 
ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on 35 prosenttia siitä maksusta, joka 
hakijalta tai ilmoituksentekijältä olisi muutoin peritty.  
 
Kohtien 4.1, 4.2 ja 5. mukaisesta biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä tai rekisteröintiä 
koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.  
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Edellä 4.1 ja 4.2.1 - 4.2.4 -kohdissa tarkoitettujen hakemusten jättämisen yhteydessä peritään 
ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
 
Tuotevalvontakeskus voi alentaa kohdissa 4. ja 5. mainittua maksua 25 prosentilla, jos asian 
käsittelyn vaatima työaika alittaa huomattavasti suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytet-
tävän ajan. Vastaavasti Tuotevalvontakeskus voi korottaa maksua 25 prosentilla, jos asian kä-
sittelyn vaatima työaika hakijan toimittamien selvitysten puutteellisuudesta johtuen tai muusta 
erityisestä syystä ylittää huomattavasti suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan. 

 
Edellä 4. ja 5. kohdissa tarkoitettujen päätösten muuttamista koskevien asioiden käsittelystä 
peritään maksut seuraavasti: 
 

- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä 
(olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta 

- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleen-
arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta mak-
susta 

- annetun päätöksen teknisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvasta muuttami-
sesta peritään 168 euroa. 
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          LIITE 3 
 
 
ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET 
VALVONTAMAKSUT 
 
1. Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään vuotuinen 
valvontamaksu erikseen alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta ja erikseen 
alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta siten, kuin näistä maksuista on tässä 
asetuksessa määrätty. 
 
1a. Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta peritään valmistusluvanhaltijalta 
vuotuinen valvontamaksu 1.9. – 31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on 
velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukauden aikana 
valmistanut alkoholijuomaa tai väkiviinaa alkoholilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
elinkeinotoiminnassaan. Valvontamaksun määrä perustuu valvontakauden aikana 
valmistettuun alkoholijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin 
määrätään. Opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistetun alkoholijuoman ja väkiviinan 
valmistuksesta ei peritä valvontamaksua. 
 
Valmistuksen valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta 
riippuvasta lisämaksusta. 
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 350 euroa. Sellaisten tilaviinin ja sahdin 
valmistusluvanhaltijoiden perusmaksua alennetaan kuitenkin 170 eurolla, joilla on 
vähittäismyynti- ja anniskelulupa vain valmistamiinsa alkoholijuomiin. 
 
Toiminnan laajuudesta riippuva lisämaksu on 2,50 euroa / valmistettu 1000 litraa 100-
prosenttista alkoholia. 
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistuspaikka, valvontamaksua peritään kultakin 
lisävalmistuspaikalta 170 euroa. 
 
Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, edellä 
mainitulla tavalla laskettua valvontamaksua alennetaan 15 prosenttia. 
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 17 000 euroa. 
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9. – 
31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten valmistustietojen 
perusteella. Alle 8,50 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 
 
1b. Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- ja tukkumyynti-
luvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9. – 31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Val-
vontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukau-
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den aikana myynyt tai muutoin luovuttanut markkinoille alkoholijuomaa alkoholilain 27 ja 30 
§:n perusteella tai toimittanut sitä luvanhaltijan suorittamaan omaan vähittäismyyntiin tai an-
niskeluun, ja jokainen väkiviinan valmistus- tai tukkumyyntiluvanhaltija, joka on myynyt tai 
muutoin luovuttanut markkinoille väkiviinaa alkoholilain 27 ja 29 §:n perusteella. Valvonta-
maksun määrä perustuu valvontakauden aikana myytyyn tai markkinoille muutoin luovutet-
tuun alkoholijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. 
 
Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta 
riippuvasta lisämaksusta. 
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 220 euroa. 
 
Luvanhaltijalta peritään toiminnan laajuudesta riippuvaa lisämaksua, jonka suuruus riippuu 
valvontakauden aikana Tuotevalvontakeskukselle kuukausittain tukkumyynnin 
toimitustietoina raportoitujen tietorivien määrästä. Tietorivin muodostaa 
Tuotevalvontakeskuksen tukkumyynnin toimitustietojen raportointia koskevassa ohjeessa 
määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi. Tietorivikohtainen valvontamaksu on 0,85 senttiä / 
10 riviä. 
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin 
lisävarastopaikalta 84 euroa. 
 
Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, edellä 
mainitulla tavalla laskettua valvontamaksua alennetaan 15 prosenttia. 
 
Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä 
tavalla levykkeellä tai linjasiirtoaineistona, näitä maksuja alennetaan 15 prosenttia. 
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 25 000 euroa. 
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavan toimintavuotena (1.9. – 
31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen 
perusteella. Alle 8,50 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä 
vuotuista valvontamaksua. 
 
2. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu 
 
Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen 
valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että 
huomioon otetaan luvanhaltijan ostot ja omaan käyttöön tapahtunut maahantuonti. 
 
- Väkiviina  0,17 senttiä / litra  
- Alkoholijuomat  0,08 senttiä / litra 
 
Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään 
kymmeneen euroon. 
 
Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on 84 euroa ja 
enimmäismaksu 1700 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvasta käytöstä 
toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 17 euroa. 
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3. Anniskelun valvontamaksu 
 
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuo-
tuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen ka-
lenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista taulukosta 
ilmenevällä tavalla. 
 
0 - 100 litraa  84 € 
101 - 2 000 litraa  170 € 
2 001 - 10 000 litraa 340 € 
yli 10 000 litraa  670 € 
 
Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna. 
 
4. Alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu on 340 euroa kultakin myymälältä. 
 
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuo-
tuinen valvontamaksu on 170 euroa kultakin myymälältä. 
 
5. 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- ja 4-kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuitenkin 
viimeistään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin 
hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3. 
 




