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MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET

1 - 1 Räjähteet

Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koske-
vien vastaavien suoritteiden maksusta.

1 - 2 Kaivokset

a) Kohdan 13.1 varauspäätöksen, kohdan 13.2 malminetsinnän ja kohdan 13.3 kullanhuuhdon-
nan maksuja on mahdollista muuttaa +/− 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta
varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta kos-
kevaa päätöstä.

b) Kohdan 13.4 metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen -suoritteen maksu peritään
kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 50 % perusmaksusta.

c) Kohdan 13.4 muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen
tai tarkistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on
25 % perusmaksusta. Maanomistajan hakemuksesta annettu louhintakorvauksen vahvistaminen
tai tarkistaminen on maksuton.

d) Malminetsintäluvan kielteisen päätöksen antamisesta ennen hakemuksesta tiedottamista
veloitetaan maksutaulukon kohdan 13.5 ”Muu päätös” mukaan.

1 - 3 Kasvinsuojeluaineet

Kohdan 9.9 kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväk-
symismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä
koskeva koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla
on jo tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, peritään koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman
hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän ja koulu-
tusohjelman sekä tutkinnon järjestäjän hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysi-
määräinen maksu ja toisesta 25 %.

1 - 4 Biosidit

Kohdan 7.2 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinker-
taisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen.

Kohdan 8.11 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismak-
susta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksy-
minen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon toteuttajan hyväksyminen, peritään koulutuk-
sen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikai-
sesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon toteuttajan hyväksymistä
peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.
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2. ENNAKKOMAKSUT

2 - 1 Biosidit

Kaikista maksutaulukon kohdan 7 suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämi-
sen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu. Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto voi erityisestä syystä periä ennakkomaksun perusmaksua pienempänä.

2 - 2 Kasvinsuojeluaineet

Kaikista työmäärältään merkittävistä kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista laskutetaan
ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä.

3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET

3 - 1 Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus peritään tarkastusten tunti-
maksun mukaisesti.

3 - 2 Hylkäävään päätökseen johtavista päätöksistä ja tarkastuksista peritään maksu
täysimääräisenä.

3 - 3 Biosideja koskevan hakemuksen arviointiprosessin keskeytyessä peritään siihen
mennessä käytetyt työtunnit ja ennakkoon perityn suoritemaksun loppuosa palau-
tetaan.

3 - 4 Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti.

3 - 5 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suorit-
teen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen täysi-
määräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet
voimassaolevasta tuntimaksusta.

3 - 6 Malminetsintä- ja kaivosluvan käsittelyn keskeytyessä peritään maksu siihen
mennessä käytettyjen työtuntien mukaan.
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