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Valtioneuvoston asetus

N:o 1251

julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty on sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23 päivänä helmikuuta 2006

annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2006) 1 §, 2 §:n 3 ja 6 momentti, 3 §:n 9 ja 10 kohta
sekä 4 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä 1 § ja 2 §:n 3 momentti ovat asetuksessa
1150/2006, seuraavasti:

1 §

Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityk-
sen edistämiseksi on ministeriöiden, Kansan-
eläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliiton pysy-
vänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä valtio-
varainministeriön yhteydessä julkisen hallin-
non tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta).

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

— — — — — — — — — — — — —
Neuvottelukunnan toimikaudeksi valtio-

neuvosto nimeää jäsenistä ja varajäsenistä
puolet valtiovarainministeriön ehdottamista
ja puolet Suomen Kuntaliiton ehdottamista
henkilöistä. Neuvottelukunnassa tulee olla
edustus ainakin valtiovarainministeriöstä, so-

siaali- ja terveysministeriöstä, opetusministe-
riöstä ja Kansaneläkelaitoksesta.
— — — — — — — — — — — — —

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen
eroaa kesken toimikauden, valtiovarainminis-
teriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —

9) toimia ohjausryhmänä valtiovarainmi-
nisteriössä tapahtuvalle neuvottelukunnan
tehtävien valmistelulle; ja

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toi-
mialaan kuuluvat valtiovarainministeriön itse
tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät
tehtävät.
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4 §

Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

— — — — — — — — — — — — —
Neuvottelukuntaa ja sen tehtäviä koske-

vien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano
tapahtuu valtiovarainministeriössä sen työjär-
jestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

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

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1252

Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja maksullisia julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista Lääkelaitos perii oheisen maksu-
taulukon mukaiset suoritteiden keskimääräi-
siä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut,
ovat seuraavat suoritteet:

1) lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekiste-
röinnit ja erityisluvat;

2) lääkevalmisteita koskevat muutokset ja
muut suoritteet;

3) lääkevalvontaan liittyvät muut luvat ja
päätökset sekä todistukset ja ilmoitukset;

4) tieteellinen neuvonta;
5) toiminnan harjoittamiseen liittyvät tar-

kastukset;
6) terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkei-

siin liittyvät päätökset, ilmoitukset ja todis-
tukset;

7) alkuperäistä päätöstä tai vastaavaa asia-
kirjaa korvaavat jäljennökset Lääkelaitok-
sessa säilytettävistä asiakirjoista; sekä

8) päätökset, jotka koskevat tiedon anta-
mista muista kuin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:n mukai-
sista asiakirjoista.

Liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta suorit-
teesta perittävä maksu tai 2 kohdassa tarkoi-

tettu vuosimaksu ja muutosmaksu voidaan
jättää perimättä, jos lääkevalmisteen menekki
on vähäistä, mutta lääkevalmistetta on pidet-
tävä hoidon kannalta välttämättömänä.

Maksua ei peritä myöskään yksityisen tut-
kijan, tutkijaryhmän, yliopiston laitoksen,
yliopistollisen sairaalan klinikan, kansanter-
veyslaitoksen tai Sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskuksen ilman ulko-
puolista rahoitusta tai yleishyödyllisen yhtei-
sön rahoituksella tekemään ihmiseen kohdis-
tuvaan kliiniseen lääketutkimukseen liittyvän
ilmoituksen käsittelystä. Näissä tapauksissa
on tutkimusilmoitukseen liitettävä selvitys
siitä, ettei tutkimus saa ulkopuolista rahoi-
tusta tai että ulkopuolinen rahoitus saadaan
yleishyödylliseltä yhteisöltä. Ulkopuolisena
rahoituksena ei pidetä tutkimusta varten saa-
tuja maksuttomia lääkkeitä. Maksua ei peritä
myöskään kliinisten eläinlääketutkimusten
ennakkoilmoitusten käsittelystä eikä eläin-
koelautakunnan luvalla tehdyissä eläinko-
keissa tarvittavista huumausaineluvista. Mak-
sua ei peritä myöskään poliisi- tai tulliviran-
omaisen ja -laboratorion virkatehtävissään
tarvitsemista huumausaineluvista tai valmis-
teita koskevista luokituspäätöksistä

2 §
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu
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maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoi-
tettuun hakemukseen annetaan kielteinen
päätös.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

3 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-

tuja muita suoritteita, jotka Lääkelaitos hin-
noittelee liiketaloudellisin perustein, ovat
seuraavat suoritteet:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä
tietopalvelu lukuun ottamatta vähäistä opas-
tus- ja neuvontapalvelua;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimuk-

set, tarkastukset ja analyysit;
4) julkaisut; sekä
5) muut kuin 1 §:n 1 momentin kohdassa 6

tarkoitetut jäljennökset.

3 a §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34
§:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja
tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista
päättää Lääkelaitos ottaen huomioon, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan Lääkelaitoksen
maksullisista suoritteista 9 päivänä marras-
kuuta 2005 annettu sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista
suoritteista (870/2005).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Finanssisihteeri Tuula Karhu
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Liite 
 
 
1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat  
 
 Maksuluokka I 
 

 Uusi vaikuttava-aine / tunnettu vaikuttava-aine (Dir. 2001/83/EY artikla 8, 
Dir. 2001/82/EY artikla 12)  

 
 Vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön  perustuvat hakemukset (Dir. 
2001/83/EY artikla 10 (a), Dir. 2001/82/EY artikla 13(a)) 

 
 Yhdistelmävalmisteet (Dir. 2001/83/EY artikla 10(b), Dir. 2001/82/EY ar-
tikla 13(b)) 

 
 Hakemukset samankaltaisille biologisille lääkevalmisteille (Dir. 

 2001/83 EY artikla 10.4, Dir. 2001/82/EY artikla 13.4) 
 

 Homeopaattiset valmisteet, joille ilmoitetaan 
 lääkkeellinen käyttötarkoitus (Dir. 2001/83/EY artikla 16) 
 
 
 ensimmäisen haettavan myyntiluvan osalta 
 seuraavat lääkemuodot tai vahvuudet 

 9 500 € 
 4 000 € 

 Maksuluokka II 
 

 Hakemukset, joissa hakija on saanut alkuperäiseltä myyntiluvan haltijalta 
suostumuksen viitata myyntilupa-asiakirjoihin (Dir. 2001/83/EY artikla 
10 c, Dir. 2001/82/EY artikla 13 c 

 
 Rinnakkaisvalmisteet (Dir. 2001/83 EY artikla 10.1, Dir. 2001/82/EY ar-
tikla 13.3 

 
 Sekamuotoiset lyhennetyt hakemukset (Dir. 2001/83/EY artikla 10.3, Dir. 
2001/82/EY artikla 13.3) 

 
 Rekisteröitävät perinteiset kasvirohdosvalmisteet (Dir. 2004/24/EY) 

 
 Myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet, joille on olemassa yhteisön mono-
grafia (Dir. 2004/27/EY 10 a artikla) 

 
jokaiselta haettavalta myyntiluvalta tai rekisteröinniltä                           €

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 000 €
  

Immunologiset eläinlääkevalmisteet 
 
 jokaiselta haettavalta myyntiluvalta 
 
 
 
 

 
 
 1 100 €
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Myyntiluvan ja rekisteröinnin laajennukset 
(Komission asetus (EY) Nro 1084/2003, liite II) 
 
jokaiselta haettavalta myyntiluvalta ja rekisteröinniltä 
 

 
 
 
         4 000 €

Edellisten hakemusmaksujen lisäksi peritään maksu, kun Suomi toimii viite-
jäsenvaltiona tunnustamismenettelyssä tai hajautetussa menettelyssä. Prosessi 
kattaa saman kauppanimen kaikki lääkemuodot ja/tai vahvuudet. Maksu peritään 
jokaisesta prosessista erikseen kuitenkin enintään kolmesta samanaikaisesti 
käynnistettävästä prosessista.  
Maksu peritään ennen tunnustamis- tai hajautetun menettelyn käynnistämistä. 
 

 9 000 €

Myyntiluvalliset homeopaattiset valmisteet, joille ei ilmoiteta lääkkeellistä 
käyttötarkoitusta (Dir. 2001/83/EY artikla 16, Dir. 2001/82/EY artikla  
19) mukaan lukien myyntiluvan laajennukset 

 1 680 €

 
Rekisteröitävät homeopaattiset valmisteet 
(Dir. 2001/83/EY artikla 14, Dir. 2001/82/EY artikla 17) 

• 1-5 kanta-ainetta sisältävät valmisteet        
• yli 5 kanta-ainetta sisältävät valmisteet 

 
Edellisten maksujen lisäksi peritään maksu, kun Suomi toimii viitejäsenvaltiona 
tunnustamismenettelyssä tai hajautetussa menettelyssä. Prosessi kattaa saman 
valmistenimen kaikki lääkemuodot ja/tai laimennokset. Maksu peritään jokaises-
ta prosessista erikseen kuitenkin enintään kolmesta samanaikaisesti käynnistettä-
västä prosessista. Maksu peritään ennen tunnustamis- tai hajautetun menettelyn 
käynnistämistä. 
 
Myyntilupa lääkevalmisteelle rinnakkaistuonnissa 
ensimmäisen hankintamaan osalta 
 
jokainen seuraava hankintamaa 
 

 
  
  
           850 € 
 1 100 € 

 
         9 000 € 
 
 
 
 
 
 
           
         1 680 € 
 

755 €

Lääkelain 21 f §:ssä  tarkoitettu lupa (erityislupa)  10 € 
 

 
2) Lääkevalmisteita koskevat muutokset ja muut suoritteet: 
 
Tyypin II muutokset (Komission asetus (EY) nro 1084/2003) 
 

 Käyttöaiheen muutos 
 
Muut tyypin II muutokset lukuun ottamatta määräaikaisten turvallisuuskatsaus-
ten toimittamistiheyden muuttamista koskevia hakemuksia, jotka ovat maksut-
tomia. 
 
Myyntiluvan ja rekisteröinnin siirtäminen toiselle 
 
Edellä mainitut maksut peritään jokaisesta myyntiluvasta tai rekisteröinnistä 
erikseen. Jos saman kauppanimen muille lääkemuodoille ja/tai vahvuuksille hae-
taan samanaikaisesti täysin samanlaista muutosta, maksu peritään vain yhdeltä 
myyntiluvalta tai rekisteröinniltä. 

 
 
 3 750 € 
 
 600 € 
 
 
 

170 € 
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Edellisten maksujen lisäksi peritään maksu, kun Suomi toimii viitejäsenvaltiona 
tunnustamismenettelyssä käsiteltävissä tyypin II muutoshakemuksissa tai uudis-
tamishakemuksissa. Tunnustamismenettelyprosessi kattaa saman kauppanimen 
kaikki lääkemuodot ja/tai vahvuudet. Maksu peritään jokaisesta tunnustamisme-
nettelyprosessista erikseen kuitenkin enintään kolmesta samanaikaisesti käynnis-
tettävästä prosessista. 
 
 

 
 1 500 € 
 
 

Vuosimaksut: 
 

 Lääkelain 21- 21 c ja 21 e §:ssä  tarkoitetut lääkevalmisteet 
 

• Rekisteröidyt perinteiset kasvirohdosvalmisteet 
 

 Rohdosvalmisteet sekä  rekisteröidyt ja myyntiluvalliset homeopaattiset ja 
antroposofiset valmisteet. 

 
 Rinnakkaistuontivalmisteet 

 
Maksu peritään jokaisesta myyntiluvasta ja rekisteröinnistä. 
 
Vuosimaksu kattaa kustannukset rekistereiden ylläpidosta, Lääkelaitoksen tuot-
tamasta lääkeinformaatiosta, haittavaikutusseurannasta siihen liittyvine turvalli-
suuskatsauksineen, tuotevirheiden käsittelystä, myyntiluvan tai rekisteröinnin 
uudistamisesta, markkinoinnin valvonnasta, muiden kuin edellä mainittujen 
muutosten käsittelystä sekä ATC-luokitus- ja  DDD-annosrekisterien ylläpidosta 
ja lääkekulutustilastoinnista.  
Maksu määräytyy edellä mainittujen suoritteiden aiheuttamien keskimääräisten 
kustannusten perusteella lääkevalmisteen myyntilupaa tai rekisteröintiä kohti. 

 
 
 970 € 
 
 200 € 
 
 100 € 
 
 
              420 € 
 

  
 
3) Lääkevalvontaan liittyvät muut luvat, päätökset, todistukset ja ilmoitukset 
 
Lääkkeiden ulkomaille vientiin  liittyvät sekä lääkkeiden teollista valmistusta ja 
tukkukauppaa koskevat todistukset 
 
Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien ilmoitusten käsittely 
 
Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvien lupien käsittely 
 
Valmisteita koskevat luokituspäätökset 

 40 €
 
 
 1 350 €
 
          1 450 €
 
 85 €
 

Lääkkeiden teollista valmistusta sekä lääketukkukauppatoiminnan  
ja veripalvelutoiminnan ja kudoslaitostoiminnan harjoittamista koskevat luvat 
samoin kuin lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavan yksikön ja so-
pimusanalysointia harjoittavan laboratorion toimiluvat: 
 

 Lääketehdaslupa 
 

 Lääketukkukauppalupa 
 

 
 
 
  
 
         1 200 € 
 
 200 €
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 Veripalvelutoimilupa, kudoslaitostoimilupa, lääkkeitä kliinisiin lääketut-
kimuksiin valmistavan yksikön toimilupa ja sopimusanalysointia har-
joittavan laboratorion toimilupa 

 
Edellä mainittujen toimilupien muutos, kudos- tai veripalvelutoimintaan liitty-
vät tuonti- ja vientiluvat 
 
Mikäli toimilupahakemus tai toimiluvan muutoshakemus edellyttää ennakko-
tarkastusta, tarkastus laskutetaan erikseen 
 

 Apteekkilupa 
 

 Sivuapteekkilupa 
 

 Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen perustaminen 
 

 
 
            450 € 
 
 100 €
 
 
 
          
          
         1 685 € 
 
 840 €
 
 420 €
 

Lääkelain 62 §:ssä tarkoitettu lupa lääkkeiden toimittamiseen, lukuun ottamatta 
lääkkeen toimittamista yksittäisen potilaan hoitoa varten tai tartuntatautilain no-
jalla järjestettyyn tartuntatautien ehkäisyyn käytettävien rokotteiden toimitta-
mista varten 
 

 420 €

Velvoitevarastoinnin alituslupa ja velvoitevarastoinnista vapauttaminen sekä 
lääkevalmisteen varastoinnin korvaaminen lääkeaineen varastoinnilla 
 

 40 €

Huumausaineisiin liittyvät luvat sekä huumausaineen  
valmistuksessa käytettäviin aineisiin liittyvät luvat lukuun ottamatta yksittäisen 
potilaan hoitoa varten tarvittavaa lupaa 
 
 

 100 €

4) Tieteellinen neuvonta 
 
Tieteellinen neuvonta (ihmisille tarkoitetut lääkevalmisteet)  1 360 €
 
5) Toiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset: 
 
Lääketehtaan tarkastus 
 

 1 päivän osalta 
 

 lisäpäivät 
 
Ulkomailla suoritettavista tarkastuksista peritään lisäksi todelliset matkakustan-
nukset 
 
  
 
 

 
 
 1 200 €
 
 á 400 €
 
 
 
 
  

Lääketukkukaupan tarkastus 
 

 Tukkukaupat, jotka harjoittavat usean lääketehtaan/maahantuojan lääke-
valmisteiden varastointia ja jakelua 

 

 
 
 950 €
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 Tukkukaupat, jotka harjoittavat vain maahantuontia tai maahantuomiensa 
lääkevalmisteiden varastointia ja jakelua sekä tukkukaupat, jotka harjoit-
tavat vain lääkkeellisten kaasujen varastointia ja jakelua 

 
 

 350 €

Veripalvelu- ja kudoslaitostoiminnan, lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin 
valmistavan yksikön ja sopimusanalysointia harjoittavan laboratorion tarkastus 
 
  
 

 
            500 € 
 
 
 
  

Apteekin, sairaala-apteekin, sotilasapteekin tai lääkekeskuksen  
tarkastus 
 
Sivuapteekin tarkastus 
 

 800 €
 
 
 400 €

Kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitetun laboratorion hyväksymiseen  
tai valvontaan liittyvä tarkastus 
 

 hyväksymiseen liittyvä pitkäkestoinen tarkastus  
 

 hyväksymiseen liittyvä lyhytkestoinen tarkastus 
 

 muutoksiin liittyvä lyhytkestoinen tarkastus 

 
 
 
 5 045 €
 
 3 365 €
 
 840 €

  
 
6) Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät päätökset, ilmoitukset ja todis-
tukset 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 30 §:n 1 kohdassa tarkoi-
tettu lain soveltamista koskeva päätös sekä 2 kohdassa tarkoitettu luokittelupää-
tös 
 

 85 € 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 30 §:n 4 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa 
 

 1 680 € 

Kliinisen tutkimuksen suorittamista koskeva ilmoitus 
 

 luokka A (ei-riskituotteet) 
 

 luokka B (riskituotteet) 
 

 
 
 335 € 
 
 840 € 

Ulkomaille vientiin liittyvät todistukset (sertifikaatit) 
 
samanaikaisesti pyydetyt kaksoiskappaleet 

 85 € 
 
 á 15 € 

 
 
7) Alkuperäistä päätöstä tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset. 
Lääkelaitoksessa säilytettävistä asiakirjoista 
 

 jokaiselta alkavalta 10 sivulta 
 

 5 € 
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8) Päätökset, jotka koskevat tiedon antamista muista kuin viranomaisen  
toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:n  mukaisista asiakirjoista 

 
 500 €

 



Puolustusministeriön asetus

N:o 1253

oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virka-
miehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista 11 päivänä touko-
kuuta 2007 annetun lain (551/2007) 15 §:n 6 ja 7 momentin, 18 §:n ja 43 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin
puolustusvoimista annetun lain (551/2007)
15 §:n 3−5 momentissa tarkoitetusta oles-
kelu- ja vierailuluvasta, 15 §:n 7 momentissa
tarkoitetuista kieltotauluista, 19−22 §:ssä tar-
koitetun vartio- tai päivystystehtävää suorit-
tavan virkamiehen koulutuksesta sekä 43
§:ssä tarkoitettujen ammattisotilaan perustai-
tojen ja kunnon arvioimisesta.

2 luku

Oleskelu- ja vierailulupa sekä kieltotaulut

2 §

Oleskelu- ja vierailulupa

Puolustusvoimat voi vaatia oleskelu- tai

vierailuluvan puolustusvoimien käytössä ole-
valla alueella tai kohteessa liikkuvalta, kun
liikkumista alueella tai kohteessa on puolus-
tusvoimista annetun lain 15 §:n 1 tai 2 mo-
mentin perusteella rajoitettu tai se on kiel-
letty.

Oleskelu- tai vierailulupa on:
1) lupatodistus;
2) vierailijakortti;
3) kuvaton vieraskortti; tai
4) tilapäinen vierailulupa.

3 §

Lupatodistus

Lupatodistus myönnetään vähintään 15-
vuotiaalle, jolla on puolustusvoimista anne-
tun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu työ-
tehtävistä, asumisesta tai vastaavasta syystä
johtuva perusteltu pitkäaikainen tarve sään-
nölliseen liikkumiseen puolustusvoimien
käytössä olevalla alueella. Lupatodistus
myönnetään enintään viideksi vuodeksi, kui-
tenkin enintään siihen saakka, kun henkilön
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tosiasiallinen tarve alueella liikkumiseen
päättyy.

4 §

Vierailijakortti

Vierailijakortti myönnetään henkilölle,
jolla on 3 §:ssä tarkoitettua liikkumistarvetta
lyhytaikaisempi tarve liikkua puolustusvoi-
mien käytössä olevalla alueella. Vierailija-
kortti myönnetään enintään 12 kuukaudeksi,
kuitenkin enintään siihen saakka, kun henki-
lön tosiasiallinen tarve liikkumiseen alueella
päättyy.

5 §

Kuvaton vieraskortti

Kuvaton vieraskortti myönnetään puolus-
tusvoimien pysyvässä tai tilapäisessä käy-
tössä olevalle alueelle tapahtuvaa lyhytai-
kaista vierailua varten, joka tapahtuu sotilas-
viranomaisen kutsusta ja sotilasviranomaista
edustavan seurassa.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voi-
massa vierailun keston ajan ja lupaa koskeva
todistus on palautettava vierailun järjestäjälle
vierailun loputtua. Tässä pykälässä tarkoitettu
lupa myönnetään enintään yhdeksi kuukau-
deksi.

6 §

Tilapäinen vierailulupa

Tilapäinen vierailulupa myönnetään henki-
lölle, jonka lyhytaikainen puolustusvoimien
pysyvässä tai tilapäisessä käytössä olevalla
alueella liikkuminen perustuu perhesuhteisiin
tai vastaaviin tilanteisiin.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voi-
massa vierailun keston ajan ja lupaa koskeva
todistus on palautettava vierailun järjestäjälle
vierailun loputtua. Tässä pykälässä tarkoitettu
lupa myönnetään enintään yhdeksi kuukau-
deksi.

7 §

Oleskelu- tai vierailulupaa vastaava todistus
ja virkatehtävissä toimivien oikeus liikkua
puolustusvoimien käytössä olevalla alueella

tai kohteessa

Henkilö, jolla on puolustusministeriön tai
puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle
virka- tai palvelussuhteen perusteella myön-
nettävä kuvallinen henkilökortti, ei ole vel-
vollinen hakemaan erillistä 2 §:ssä tarkoitet-
tua oleskelu- tai vierailulupaa.

Varusmiehelle palveluksen ajaksi myön-
netty varusmieskortti ja reserviläiselle kerta-
usharjoituksen ajaksi myönnettävä reservi-
läiskortti toimivat 2 §:ssä tarkoitettuna oles-
kelu- tai vierailulupana.

Valtion ja kuntien viranomaiset eivät vir-
katehtävissään ole velvollisia hakemaan 2
§:ssä tarkoitettua oleskelu- tai vierailulupaa.

8 §

Lupatodistusta ja vierailijakorttia koskeva
hakemus

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettua lupatodis-
tusta tai vierailijakorttia koskevaan hakemuk-
seen tulee sisältyä:

1) hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus
tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansa-
laisuus, kansallisuus, kansalaisuudettomuus,
kotivaltio, syntymävaltio, syntymäkotikunta,
kotikunta, ammatti sekä osoite ja puhelinnu-
mero tai muu yhteystieto;

2) yrityksen, yhdistyksen tai muun yhtei-
sön nimi ja yhteyshenkilö sekä puhelinnu-
mero ja osoite;

3) perusteltu syy lupatodistuksen tai vierai-
lijakortin tarpeeseen;

4) alue, toimipiste tai vastaava, jolle lupaa
haetaan; sekä

5) tarpeen alkamisajankohta ja mahdolli-
nen jo tiedossa oleva päättymisajankohta.

Lisäksi lupatodistusta koskevaan hake-
mukseen tulee sisältyä alle 15-vuotiaan, lu-
vanhakijan talouteen kuuluvan alueella liik-
kuvan henkilön nimi ja henkilötunnus tai
syntymäaika.
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Hakemus voidaan tehdä tarkoitukseen vah-
vistetulla lomakkeella.

9 §

Kuvatonta vieraskorttia ja tilapäistä vierailu-
lupaa koskeva hakemus

Edellä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua kuvatonta
vieraskorttia ja tilapäistä vierailulupaa koske-
vaan hakemukseen tulee sisältyä:

1) hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus
tai syntymäaika, kansalaisuus, osoite ja puhe-
linnumero tai muu yhteystieto;

2) yrityksen, yhdistyksen tai muun yhtei-
sön nimi; sekä

3) vierailun syy ja kesto.

10 §

Kieltotaulut

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 1
momentissa tarkoitetut puolustusvoimien py-
syvässä käytössä olevat maa-alueet merkitään
keltapohjaisin kieltotauluin, joissa kielletään
pääsy alueelle ja ilmoitetaan kiellon rikkomi-
sen rangaistavuudesta.

3 luku

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan
virkamiehen koulutus

11 §

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan vir-
kamiehen koulutukseen valitseminen

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan
virkamiehen koulutukseen valitaan tehtävään
ominaisuuksiensa puolesta soveltuvia virka-
miehiä. Virkamiehellä tarkoitetaan puolustus-
voimien virassa palvelevaa sekä sitä, joka on
nimitetty puolustusvoimissa määräaikaiseen
virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään.

12 §

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan vir-
kamiehen koulutuksen järjestelyt

Pääesikunta ohjaa vartio- tai päivystysteh-

tävää suorittavan virkamiehen koulutuksen
järjestelyjä.

Maavoimien esikunta järjestää vartio- tai
päivystystehtävää suorittavien virkamiesten
peruskoulutuksen.

Joukko-osastot ja muut hallintoyksiköt jär-
jestävät vartio- tai päivystystehtävää suoritta-
vien virkamiesten perehdyttämis- ja täyden-
nyskoulutuksen.

13 §

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan vir-
kamiehen koulutuksen sisältö

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan
virkamiehen koulutukseen sisältyy oikeudel-
lista opetusta ja tehtävään liittyvän käytännön
toiminnan opettelua ja harjoittelua siten, että
koulutuksen suorittanut:

1) tuntee tehtäviä koskevat keskeiset oi-
keussäännöt;

2) hallitsee tehtävän edellyttämät käytän-
nön toimenpiteet;

3) tuntee voimakeinojen käyttöä, hätävar-
jelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön val-
tuuksia koskevat periaatteet;

4) on tehtävän edellyttämässä laajuudessa
perehtynyt työturvallisuutta koskeviin sään-
nöksiin; sekä

5) hallitsee hallussaan olevien voimankäyt-
tövälineiden käytön.

4 luku

Ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon
arvioiminen

14 §

Ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon tes-
taus

Ammattisotilaan perustaidot ja kunto arvi-
oidaan säännöllisesti testien ja terveystarkas-
tuksen perusteella.

Jos ammattisotilaan perustaidot tai kunto
eivät vastaa hänen tehtävänsä asettamia vaa-
timuksia, hänelle voidaan laatia ohjelma pe-
rustaitojen parantamiseksi tai kunnon kohot-
tamiseksi.
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5 luku

Voimaantulo

15 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Edellä 10 §:ssä tarkoitetut kieltotaulut on
otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1254

lääninhallituksen suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituk-
sen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkis-
oikeudellisista suoritteista perittävistä mak-
suista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä,
todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista peritään kiinteähintaiset maksut,
ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa mak-
sutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joiden maksu määrätään suoritteen omakus-
tannusarvon mukaan, ovat:

1) lääninhallituksen viranomaisen tai muun
hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus,
lukuun ottamatta lääninhallituksille säännös-
ten mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tar-
kastustehtäviä ja tämän asetuksen liitteessä
tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden
valvonta tuomioistuimessa taikka muussa vi-
ranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta
tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennök-
set lääninhallituksessa säilytettävistä asiakir-
joista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat
valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla
maksutonta virkatoimintaa, ja tavaraliiken-
teen yhteisöluvan jäljennöstä, josta on maksu
määrätty erikseen tämän maksupäätöksen liit-
teessä sekä

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottami-
nen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talle-
tuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana
muuhun lääninhallituksen päätökseen, josta
on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin
ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen
ulosottolain nojalla tekemä talletus eikä talle-
tuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää
ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin ku-
luihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluk-
sellisesta syystä tehty pakkolunastusta kos-
keva talletus.

3 §

Valituksista perittävät maksut

Valituksista annettavasta päätöksestä peri-
tään liitteenä olevan maksutaulukon mukai-
nen kiinteähintainen maksu.

Maksua ei peritä ulosmittausvalituspäätök-
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sestä eikä päätöksestä valituksesta ulosottovi-
ranomaisen muuhun menettelyyn, päätök-
sestä kehitysvammaisten erityishuollosta an-
netun lain (519/1977) 81 §:n 2 momentin
mukaisesta valituksesta ja 36 §:n mukaisesta
oikaisuvaatimuksesta. Päätöksestä valituk-
seen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai
vastaavan koulun ja lukion oppilasta tai am-
matillisen oppilaitoksen opiskelijaa koske-
vassa asiassa ei peritä maksua. Maksua ei
myöskään peritä asianomaisen oikeutta ja
etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todis-
tettu asianmukaisesti varattomaksi tai muu-
toin on painavia perusteita maksuttomuudelle
henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos
lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun vi-
ranomaisen päätöstä valittajan eduksi, mak-
sua ei niin ikään peritä. Maksua ei peritä
Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan kä-
teisrahan valvonnasta annetun lain
(653/2007) 6 §:n 2 momentin mukaisesta kä-
teisrahan talletuksesta lääninhallitukseen.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asian-
osainen saattaa valitusasian lääninhallituksen
käsiteltäviksi, peritään heiltä vain yksi pää-
töstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erot-
taa eri asiat erikseen käsiteltäväksi, peritään
kustakin näin erotetusta asiasta asianosaisilta
maksu erikseen.

4 §

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun
perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudel-
lisesta päätöksestä peritään saman suuruinen
maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai
määrätty. Jos lääninhallituksen yhdellä asia-
kirjalla antama päätös sisältää usean tässä
asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn
päätöksen, peritään niistä kustakin maksut
tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä
erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittely-
maksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta
peritään sama maksu kuin asiakirjasta muu-
toinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tar-
koitettu todistus lähetetään postitse asiak-
kaalle, postimaksua ei peritä.

5 §

Muut maksulliset suoritteet

Lääninhallituksen muita maksullisia suorit-
teita, joiden maksut lääninhallitus päättää lii-
ketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauppakirjan tai muun vastaavan sopi-
muksen laatiminen;

2) kiinnityksen uusiminen;
3) velkakirjan laatiminen;
4) koulutuspalvelut;
5) postituspalvelut;
6) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;
7) takauksen uusiminen;
8) taloushallintopalvelut;
9) tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut;
10) lääninhallituksen hallinnassa olevien

toimitilojen käyttö;
11) asuntokauppalain mukaisten turva-

asiakirjojen säilyttäminen;
12) jäljennökset sekä
13) muut virastopalvelut.
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34
§:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja
tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista
päättää lääninhallitus ottaen huomioon, mitä
viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Ahvenanmaan lääninhallituksen maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin
Ahvenanmaan lääninhallituksen suoritteisiin.

Ahvenanmaan lääninhallituksen hoitaessa
maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin
sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekiste-
röintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkei-
noihin liittyviä tehtäviä peritään lääninhalli-
tuksen mainituista suoritteista maksut nou-
dattaen liikenne- ja viestintäministeriön pää-
töstä ajoneuvohallinnon maksuista ja maata-
louselinkeinopiirien suoritteiden maksuista
annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei
toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan lääninhallitus perii alusre-
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kisteriviranomaisena maksut sen mukaan
kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuorit-
teista perimistä maksuista on erikseen sää-
detty tai määrätty.

7 §

Eräitä asiakirjoja koskevat maksut

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:ssä tarkoitetuissa
tapauksissa perittävistä maksuista päättää tie-
don antanut viranomainen.

8 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009
loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen
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MAKSUTAULUKKO 

 
 

Lääninhallituksen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut kiin-
teähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 

 
I PÄÄTÖKSET 

Elinkeinoluvat  € 
Autokoululupa  300 
Joukkoliikennelupa  210 
Joukkoliikenteen yhteisölupa  210 
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös  48 
Linjaliikennelupa  300 
Linjaliikenneluvan muutos  220 
Muu pienehkö tai palvelutasoa parantava 
linjaliikenneluvan muutos 80/h 
Taksilupa  300 
Taksiluvan muutos 220 
Tavaraliikennelupa (kotimaa) 175 
Tavaraliikenteen yhteisölupa 175 
Tavaraliikenteen yhteisöluvan oikeaksi todistettu jäljennös 175 
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston 
välitysliikkeen rekisteröinti 175 
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen 
rekisteritietojen muutos 90 
Poroteurastamon hyväksyminen 300 
Tartuntatautilain (583/1986) mukainen mikrobiologian 
laitokselle annettu hyväksyminen 200 
Sairaankuljetuslupa 500 
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa 175 
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa 265 
Muu elinkeinolupa 95 
 
Elinkeinoluvan muutospäätös on kuitenkin 80 €/h. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla 
enintään maksupäätöksessä olevan elinkeinoluvan hinnan suuruinen. 
 
Yksityisestä terveydenhuollosta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja yksityisten sosiaali-
palvelujen valvonnasta annettujen lakien nojalla perittävät maksut 
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen 
antamista koskeva lupa  500 
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen 
antamista koskevan luvan muutospäätös  200 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa  500 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muutospäätös  200 
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Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen 
tuottajien rekisteriin  100 
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon 
palvelujen tuottajien rekisteriin  100 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu  100 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksu  100 
Yksityisen terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan 
hyväksyminen 200 
 
Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenteri-
vuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden 
osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. 
 
Näiden lupien, ilmoitusten ja vuosimaksujen tuotosta 50 % tuloutetaan terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselle. 
 
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut 
 Alentamaton Alennettu 
 käsittelymaksu  käsittelymaksu 
Alkoholijuomien anniskelulupa 525 360 
Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa  360  180 
tai jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa  525  360 
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa  280  ei alennusta 
Anniskeluajan jatkamista koskevan päätöksen haltijalta 
peritään lisäksi anniskelupaikkakohtainen erillinen 
valvonnan vuosimaksu  125 ei alennusta 
Maksu peritään kalenterivuosittain sellaiselta luvanhaltijalta,  
jonka anniskelun jatkamista koskeva lupa on voimassa 31.3. 
Anniskelualueen muutoslupa  180  ei alennusta 
Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta  75  ei alennusta 
Muu anniskelua koskeva lupa  180  ei alennusta 
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa  210  ei alennusta 
Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen  360  ei alennusta 
Luovutuspaikkalupa  360  ei alennusta 
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa  180  ei alennusta 
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muuta muutosta 
koskeva päätös  75  ei alennusta 
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoiksi 
hyväksyminen 300 
 
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin  
myymälältä  105 
(Alkoholilaki 42 § ja 55 §) 
 
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu 
kultakin myymälältä  360 
 
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta 
vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen 
valvontamaksu kultakin myymälältä  180 
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Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut 
 
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuo-
tuinen valvontamaksu seuraavasti: 
 
Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä 
käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia: 
 
Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pitui-
sena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella 
 
- anniskelun määrä 0-1999 litraa vuodessa    100 
- anniskelun määrä 2000- 49 999 litraa vuodessa   200 
- anniskelun määrä 50 000-99 999 litraa vuodessa   300 
- anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa   380 
 
Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholi-
juomia: 
 
Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista 
tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perus-
teella 
 
- anniskelun määrä 0-100 litraa    100 
- anniskelun määrä 101- 2000 litraa    180 
- anniskelun määrä 2001- 10 000 litraa    360 
- anniskelun määrä yli 10 000 litraa    700 
 
Uudelta vähittäismyynnin tai anniskeluluvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä 
kalenterivuotena. 
 
Vähittäismyynnin ja anniskelun valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen vii-
meistään 30.4. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin 
hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3. 
 
Taulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun luvanhaltijalla on jo aiem-
min myönnetty tuotevalvontakeskuksen tai lääninhallituksen myöntämä muu lupa. Alennus 
voi kuitenkin olla enintään aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen. 
 
Jos lääninhallitukselle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan en-
nen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta oli-
si muutoin peritty. 
 
Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun luvanhakija hakee sa-
malla kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu alen-
tamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuina. 
 
Muut päätökset    € 
Koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) mukaiset päätökset 

Suppea eläinkoelupa 300 
- eläinkoe koostuu yhdestä yksittäisestä kokeesta tai eläinten käyttö  
toistuu samankaltaisena 
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Normaali eläinkoelupa 500 
- eläinkoe koostuu pääsääntöisesti useammasta yksittäisestä  
osakokeesta, joiden toteutus ajoittuu pitemmälle ajalle 
Laaja eläinkoelupa 1 500 
- eläinkoe koostuu usean vuoden aikana tehtävistä osakokeista,  
jotka voivat vaihdella toteutukseltaan huomattavasti 
Muutos eläinkoelupaan 75 
Kelpoisuuden toteaminen 75 
Koe-eläinkurssin hyväksyminen 150 

Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset 
Eläinkuljetuslupa 350 
Eläinkuljetusluvan muutos 160 
Maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 100 
Maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 50 

Eläinnäyttelylupa 160 
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 150 
Ampumaradan perustaminen 400 
Lain vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen 
aukioloajoista (1297/2000) poikkeuslupasäännökset 
- pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat  115 
- ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat  250 
Lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukainen tutkimuslupa  650 
Lupa teiden sulkemiseen  330 
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa  115 
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös  320 
Rahankeräyslupa  120 
Tavara-arpajaislupa  120 
Yksityisen hautausmaan ja hautasijan perustaminen  320 
Ruumiinpolttolaitoksen perustaminen  320 
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa  170 
Tiedoksiannot ulkomaille  135 
Väestösuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen 
tai helpotuksen myöntäminen  400 
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa  170 
Yhteisölainsäädäntöön kuuluva virka-apuasia, joka 
koskee kokousten pitämistä, tilintarkastuksen toimittamista 
ja tilintarkastuksen määräämistä  200 
Muu virka-apu  170 
Muu hakemuksesta tehty päätös  80 €/h 
 
 
Valitukset 
 
ottaen huomioon kuitenkin 4 §:ssä mainitut poikkeukset  90 
 
Prosessuaalinen kantelu     90 
 
 
 
 
 
 



 N:o 1254  
  

 

4892

II TODISTUKSET 

Diaaritodistus     35 
Lainvoimaisuustodistus     35 
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus    55 
Muu pyynnöstä annettu todistus    25 
lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota ni-
mikirjasta, joista ei peritä maksua 
 
 

III MUUT SUORITTEET 

Jälkipanttaussitoumuksen antaminen  40 
Perinnässä olevien lainojen vuosimaksu  15 
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho  2 
- jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä klo 17.00–22.00 välisenä aikana, 
peritään maksu 20 prosentilla korotettuna 
- jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä klo 22.00–8.00 välisenä aikana tai 
sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai vapaapäivänä on korotus 50 prosenttia. 
 



Puolustusministeriön asetus

N:o 1255

puolustusministeriön työjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen

(585/2003) 12 §:n 2 momentin 11 kohta, sekä
lisätään 12 §:n 2 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti:

12 §

Resurssipoliittinen osasto

— — — — — — — — — — — — —
Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

— — — — — — — — — — — — —
11) kiinteistöhallintoa;
12) Puolustushallinnon palvelukeskusta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

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

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen
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Työministeriön asetus

N:o 1256

ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta 9 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 25 b §:n 1
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1269/2006:

1 §

Ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimival-
tainen vastaanottokeskus

Ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimival-
taisia vastaanottokeskuksia ovat Joutsenon ja
Oulun vastaanottokeskukset.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Erikoissuunnittelija Tero Mikkola
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