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Lak i

N:o 263

julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta 20 päivänä joulu-
kuuta 1996 annetun lain (1137/1996) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 809/1998,
seuraavasti:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinoministeriö voi määräämil-
lään ehdoilla antaa Valtiokonttorin tehtäväksi
tehdä ja hallinnoida korontasaustarjouksista
ja korontasaussopimuksista johtuvat korko-

ja valuuttariskien suojaamiseen tarvittavat
toimenpiteet.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2008.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

HE 172/2007
TaVM 3/2008
EV 24/2008

40—2008
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Valtioneuvoston asetus

N:o 264

rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977)

1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 757/2002, sekä
muutetaan 5 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 § asetuksessa 1216/1996 ja 8 § asetuksessa
1140/2001, seuraavasti:

5 §
Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen
alkukirjain on:
1) A—K, kunkin kuukauden 4 päivänä;
2) L—R, kunkin kuukauden 14 päivänä;
3) S—Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.
Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei
ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltä-
vänä pankkipäivänä.
Takautuvasti maksettava etuus voidaan
maksaa 1 momentista poiketen.
Kansaneläkkeensaajalle rintamalisä ja yli-
määräinen rintamalisä maksetaan kansaneläk-
keen yhteydessä.

8 §
Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-
meistään neljä arkipäivää ennen 5 §:n 1 ja 2
momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitet-
tava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät,

jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan
tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksetta-
vien rintamalisien ja ylimääräisten rintamali-
sien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön on maksettava ilmoitukseen perustuva
valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitok-
selle viimeistään etuuksien maksupäivää
edeltävänä pankkipäivänä.
Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava so-

siaali- ja terveysministeriölle kalenterikuu-
kautena maksettujen etuuksien yhteismäärän
ja saman kuukauden ennakkojen erotus mak-
sukuukautta seuraavan kuukauden aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava
erotus kansaneläkerahastoon viimeistään
maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden
15 päivänä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 265

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
kumotaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun

asetuksen (241/1989) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1217/1996, sekä
muutetaan 4 ja 8 § seuraavasti:

4 §
Rintamalisä maksetaan kahdesti vuodessa
maaliskuun 22 ja syyskuun 22 päivänä etuu-
densaajan ilmoittamalle tilille Suomessa toi-
mivaan rahalaitokseen.
Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei
ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltä-
vänä pankkipäivänä.
Takautuvasti maksettava etuus voidaan
maksaa 1 momentista poiketen.
Kansaneläkkeensaajalle rintamalisä mak-
setaan kansaneläkkeen yhteydessä.

8 §
Kansaneläkelaitoksen on viimeistään neljä
arkipäivää ennen 4 §:n 1 ja 2 momentissa
säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali-
ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansan-
eläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan ky-

seisenä maksupäivänä maksettavien rintama-
lisien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön on maksettava ilmoitukseen perus-
tuva valtion osuuden ennakko Kansaneläke-
laitokselle viimeistään etuuksien maksupäi-
vää edeltävänä pankkipäivänä.
Kansaneläkelaitoksen on maksukuukautta

seuraavan kuukauden aikana ilmoitettava so-
siaali- ja terveysministeriölle viimeksi päätty-
neeltä maksujaksolta maksettujen etuuksien
yhteismäärän ja samalta ajalta suoritettujen
ennakkojen erotus. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön on maksettava erotus kansaneläkera-
hastoon viimeistään maksukuukautta seuraa-
van toisen kuukauden 15 päivänä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 266

Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999)
34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarvike-
turvallisuusviraston suoritteiden maksullisuu-
desta sekä julkisoikeudellisista suoritteista
perittävistä maksuista.
Euroopan yhteisön maksamien tukien edel-
lytyksenä olevien tarkastusten maksullisuu-
desta säädetään erikseen.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä,
todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista peritään kiinteähintaiset tai ajan-
käyttöön perustuvat maksut, ovat tämän ase-
tuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa
luetellut suoritteet.
Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joiden maksu määrätään suoritteen omakus-
tannusarvon mukaan, ellei Euroopan yhteisön
lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:
1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja nii-
den yhteydessä olevien liha- ja kala-alan lai-
tosten valvonta;
2) teurastamojen yhteydessä olevan liha- ja
kala-alan laitoksen omavalvontasuunnitelman
hyväksyminen;
3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjär-
jestelmän valvonta; sekä
4) elävän eläimen säilyttäminen eläimen
tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odot-

taessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksy-
mään määränpäähän.
Tämän asetuksen liitteessä olevan maksu-

taulukon mukaista luonnonmukaisen tuotan-
non valvontamaksua ei peritä luonnonmukai-
sesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuk-
sen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmiste-
taan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä
maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin
kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita.
Lisäksi maksutaulukon mukaista maksua ei
peritä 4H-kerholaisten alle 0,15 hehtaarin
suuruisten palstojen merkitsemisestä luon-
nonmukaisen tuotannon rekisteriin ja näiden
palstojen valvonnasta.

3 §

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun
perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudel-
lisesta päätöksestä peritään samansuuruinen
maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai
määrätty. Jos Elintarviketurvallisuusviraston
yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää
usean tässä asetuksessa erikseen maksulli-
seksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kus-
takin 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.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, EYVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1

656



4 §

Muut maksulliset suoritteet

Elintarviketurvallisuusviraston muita mak-
sullisia suoritteita, joiden maksut Elintarvike-
turvallisuusvirasto päättää liiketaloudellisin
perustein, ovat:
1) tilaustutkimukset;
2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut
palvelut;
3) muut kuin viranomaisvalvontaan liitty-
vät koulutus- ja konsultointipalvelut;
4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tie-
toaineistot ja niiden käyttöoikeudet;
5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja mui-
den menetelmien käyttöoikeuksien luovutuk-
set;
6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja
laitteiden käyttö;
7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut
jäljennökset sekä niiden lähettäminen;
8) muut edellä mainittuihin verrattavat tila-
ukseen tai toimeksiantoon perustuvat todis-
tukset ja muut suoritteet.
Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tut-
kimukset ja muut suoritteet, jotka eläintauti-
lainsäädännön mukaan maksetaan valtion va-
roista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautiti-
lanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tart-
tuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämi-
seksi taikka välttämättömiä elintarviketurval-

lisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on
myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten
valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuo-
jeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkimi-
nen.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä sa-
man lain 34 §:n 7 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittä-
vistä maksuista päättää Elintarviketurvalli-
suusvirasto ottaen huomioon mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008 ja on voimassa 30 päivään
kesäkuuta 2010.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Tämän asetuksen liitteen kohdissa 5.8, 5.9 ja
5.10 tarkoitettujen siementarkastuksen asioi-
den käsittelystä peritään maksu kuitenkin en-
nen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa
olleiden säännösten mukaisesti 30 päivään
kesäkuuta 2008 saakka.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka–Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen
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Liite 

 
Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko 

 
Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. 
 
Maksun korotus:  
 
Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään 
- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna 
- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään 
maksu 100 prosentilla korotettuna 
 
1.  Lupa- ja hyväksymispäätökset  euroa  
1.1  Laitokset   
1.1.1 Teurastamot  
 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään              

10 000 000 kg vuodessa 
 

597,00 
 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg 

vuodessa  
 

1 194,00 
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan lai-

toksenhyväksymishakemuksen käsittely  
 

597,00 
 Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toi-

siinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä 
määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään 
siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suu-
rimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahake-
musten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista 

 

1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhtey-
dessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen 
uusiminen tunnilta 

 
 

72,00 
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toi-

minnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely 
tunnilta  

 
 

72,00 
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä 

sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmis-
tavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset lai-
tokset 

 

 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 
vuodessa 

 
298,00 
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 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2001-8 000 m3 vuo-
dessa 

 
597,00 

 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuo-
dessa 

 
1 194,00 

 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 72,00 
 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 72,00 
 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsit-

telyyn käytetty aika tunnilta 
 

72,00 
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla lai-

tosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien 
laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty 
maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemus-
ten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään mak-
suun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 pro-
senttia niiden kiinteistä maksuista  

 

1.1.7 Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttö-
kelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-
arviointi) 

 
 

3 228,00 
 - tarkastusmaksu/kerta 538,00 
1.2  Toiminnanharjoittajat   
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväk-

syminen tunnilta  
 

72,00 
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä 

koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 
 

99,00 
1.2.3 Siemenpakkaamolupapäätös 

- uusi  
- laajennus 

 
330,00 

70,00 
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hake-

muksen hyväksyminen  
 

169,00 
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 28,00 
1.3  Eläinlääkärinammatin harjoittajat   
 Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mu-

kaiset luvat: 
 

 - Eläinlääkärin laillistaminen  
 - lopullinen päätös 48,00 
 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisä-

opinnoista 
 

113,00 
 - Lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa  113,00 
 - Lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 225,00 
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1.4  Laboratoriot   
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratori-

on, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaborato-
rion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutki-
muslaboratorion hyväksyntä  

 
 
 

236,00 
1.4.2 Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan labo-

ratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten 
omavalvontalaboratorion hyväksyntä 

 
 

236,00 
 - hyväksynnän muuttaminen 72,00 
 - hyväksynnän peruuttaminen 72,00 
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä  226,00 
 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokai-

selta alkavalta tunnilta  
 

72,00 
1.5  Kasvinsuojeluaineet   
1.5.1  Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen   
1.5.1.1 Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 112 980,00 
1.5.1.2 Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 225 960,00 
1.5.1.3 Tehoaineen lisäarviointimaksu tunnilta 72,00 
1.5.2  Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen   
1.5.2.1 Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 076,00 
1.5.2.2 Määräaikainen hyväksyminen  
 - Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin 

Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja arviointiraportti-
luonnos (DAR) on valmis (0,8 htkk) 

 
 

8 608,00 
 - Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio 

tehdään Suomessa ja DAR on valmis* (1 htkk) 
 

10 760,00 
 - Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään 

Suomessa ja DAR on valmis* (2 htkk) 
 

21 520,00 
1.5.2.3 Uuden valmisteen hyväksyminen  
 - Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä 

haetaan ulkokäyttöön* (1,5 htkk) 
 

16 140,00 
 - Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä 

haetaan kasvihuonekäyttöön* (0,8 htkk) 
 

8 608,00 
 - Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksy-

mistä haetaan ulkokäyttöön tai ulkokäyttöön ja kasvihuo-
nekäyttöön* (6 htkk) 

 
 

64 560,00 
 - Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksy-

mistä haetaan kasvihuonekäyttöön* (4,4 htkk) 
 

47 344,00 
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 - Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön 
tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosidina hyväksytty 
valmiste 

 
 

4 304,00 
 - Käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo 

hyväksytystä valmisteesta) 
 

1 076,00 
 - Identtisen valmisteen hyväksyminen (hyväksytyn val-

misteen hyväksyminen uudella nimellä) 
 

215,00 
1.5.2.4 Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 

htkk) 
 

8 608,00 
1.5.2.5 Rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen  
 - Asiakirjojen perusteella 753,00 
 - Fysikaalisten testien ja kemiallisten analyysien perus-

teella 
 

4 304,00 
1.5.2.6 Hyväksynnän uusiminen  
 - Asiakirjoihin perustuva 2 152,00 
 - Suppea arviointi (ei Annex III -arviota)* (1 htkk) 10 760,00 
 - Laaja arviointi (ei Annex III -arviota)* (2 htkk) 21 520,00 
 - Arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomessa* (4,5 

htkk) 
 

48 420,00 
 - Arviointi (Annex III arvio) perustuu Suomen EU:lle te-

kemään arviointiraporttiin tai arviointiraportti on tehty 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyönä, tunnilta 

 
 

72,00 
1.5.2.7 Käyttökohteiden laajentaminen  
 - Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja 

samoilla käyttömäärillä ja �ajankohdilla 
 

2 152,00 
 - Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, 

mutta eri käyttömäärillä ja �ajankohdilla (1 htkk) 
 

10 760,00 
 - Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulko� ja 

kasvihuonekäyttö (1 htkk) 
 

10 760,00 
 - Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulkokäyt-

tö ja tehtävä laaja arviointi (3 htkk) 
 

32 280,00 
 - Käyttö laajennetaan muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoi-

tukseen (kasvinsuojeluainesta annettu laki 12 § 2 mo-
mentti) (Off -label maksu) 

 
 

2 152,00 
1.5.2.8 Hyväksyntää koskeva muutos  
 - Pieni muutos 215,00 
 - Suuri muutos; esim. formulaatin/valmistajan/tehoaineen 

valmistuspaikan muutos 
 

2 152,00 
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1.5.2.9 Kasvinsuojeluaineen koetoimintalupa 
- koeruutukoe/valmiste 
- viljelmäkoe/valmiste 

 
215,00 
538,00 

1.5.3  Muuta   
 * Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy 

useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhtey-
dessä lisämaksua tehoaineelta 

 
 

5 380,00 
 Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä 

haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään mää-
räaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden valmis-
teen hyväksymistä koskevasta maksusta. 

 

 Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 eu-
ron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden 
vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua ennakkomak-
sua ei palauteta. 

 

 Yli 4 000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon 
mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työ-
määrä (henkilötyökuukausi/htkk) alittaa vähintään 25 
prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosent-
tia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 pro-
sentilla taulukossa mainitun työmäärän. 

 

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

 

 - maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvin-
suojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvi-
en yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2000 hehtaaria 

 

 - maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvin-
suojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvi-
en yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 5000 hehtaaria 

 

1.6  Muut päätökset  
1.6.1 Elintarvikkeet   
1.6.1.1 Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä mene-

telmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön 
käsitteleminen 

 
 
 

189,00 

1.6.1.2 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan ha-
kemusasian käsitteleminen: 

 

 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 995,00 
 - tunnustamisen uusiminen 372,00 
1.6.1.3 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kul-  
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jetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiska-
lustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuk-
sen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslai-
toksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 

 
 
 

72,00 
1.6.2  Luonnonmukainen tuotanto   
1.6.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti 

tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja al-
koholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsit-
teleminen  

 
 
 

355,00 
1.6.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan 

ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintar-
vikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen 
käsitteleminen ja luvan uusiminen 

 

 - lupa  90,00 
 - luvan uusiminen  24,00 
1.6.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen 

käsittely 
 
11,00 

1.6.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus  
1.6.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen 

mukaiset luvat ja päätökset  
 

53,00 
1.6.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyp-

pinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 
 

72,00 
1.6.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 72,00 
1.6.4 Alkuperäiskasvilajikkeet  
1.6.4.1 Päätös alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä  101,00 
1.6.4.2 Päätös alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitosopimuksen vah-

vistamisesta 
 

56,00 
1.6.5 Eläintautilaki  
1.6.5.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa  91,00 
1.6.5.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 91,00 
1.6.5.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekiste-

röinti  
 

91,00 
1.6.6  Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahan-

tuonti- ja käyttölupa  
 

91,00 
1.6.7  Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanor-

meihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut pää-
tökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset  

 
 

56,00 
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2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset   
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin 

liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja pe-
runan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun otta-
matta 

 
 

27,00 
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen 

(sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu 
tuotanto 

 
 

35,00 
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistus-

ten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientival-
miustarkastettu tuotanto 

 
 

41,00 
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antami-

nen toimijoiden esitäyttämänä 
 

14,00 
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti  
 - ensimmäinen 47,00 
 - seuraava 11,00 
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koske-

vat vienti- ja muut todistukset 
 

 - ensimmäinen 23,00  
 - seuraava 3,40  
2.7 Nautaeläinpassi 10,00 
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 9,60 
2.9 Eläinrokotteiden OBRP �sertifiointi 120,00 
2.10 Vakuustodistukset:  
 - Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vä-

himmäishinta kauppaerää kohti 
 

9,25 
 - Perunan vakuustodistukset, kpl  0,075 
 - Muiden lajien vakuustodistukset, kpl  0,055 
 - Vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu  5,05 
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3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsittelemi-
nen, lausunnon antaminen   

 

 Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta  
3.1  Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teolli-

suusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoite-
tun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista 
koskevan ilmoituksen käsitteleminen  

 
 
 

68,00 
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teolli-

suusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottaminen  

 
 

28,00 
3.3 Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön 

asetuksen (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vas-
taanottaminen  

 
 

28,00 
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ainei-

den lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 
voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä 
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 
(726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen 
markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanot-
taminen. 

 
 
 
 
 
 
 

28,00 
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun 

komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidin-
maidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan il-
moituksen vastaanottaminen 

 
 
 

115,00 
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja ter-
veysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 

 
 

850,00 
3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselin-

tarvikehakemuksen käsitteleminen 
 

850,00 
3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 

mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 
 

850,00 
 
 
 
 
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot  
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti  5.,40 
4.2 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulus-

telu ja todistus) 
 

22,00 
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4.3 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden 
määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laborato-
riota kohden määrityksittäin ja lajeittain: 

 

 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei  355,00 
 - puhtaus: muut lajit  473,00 
 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen 

määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta  
 

39,00 
 
 
5.  Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näyt-

teenoton, analyysit ja päätökset)  
 

5.1  Elintarvikkeet   
5.1.1 Varastoinnin valvonta  
 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta  56,00 
 Voin yksityisen varastoinnin valvonta näytteenottokerral-

ta  
 

90,00 
 - määritys näytettä kohden  84,00 
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta  
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja 

riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoil-
ta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden1  

 
 

1,65 
5.1.2.2  Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vieras-

ainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua 
elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden  

 
 

1,70 
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään 

raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamai-
tolitraa kohden 

 
 

0,70 
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tu-

hatta kiloa kohden  
 

0,60 
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisval-

vonta 
 

5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonta 
- perustarkastus, tarkastustunnilta 
- uusintatarkastus, tarkastustunnilta 

130,00
130,00

5.1.3.2 Omavalvontasuunnitelma 
- hyväksyminen tunnilta 
- hyväksynnän muutos tunnilta 

130,00
130,00

                                                 
1 Ei sisällä näytteenotosta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään lihantarkastuksen yhteydessä. 
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5.2  Eläinlääkinnällinen rajatarkastus   
 Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. 

Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terve-
ystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmak-
susta 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  97,00 
 - 101 � 1000 kg  140,00 
 - 1001 - 10 000 kg  296,00 
 - 10 001 - 30 000 kg  360,00 
 - yli 30 000 kg   
 - perusmaksu  360,00 
 - jokaiselta alkavalta tonnilta  8,00 
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä 

ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden var-
mistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
882/2004 (valvonta�asetus) liitteen V B-jakson II luvun 
kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin puret-
tavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III koh-
dan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin 
sovelletaan valvonta-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 - enintään 1 000 kg  100,00 
5.2.2.1.2 - 1 001-20 000 kg   
 - perusmaksu  108,00 
 - jokaiselta alkavalta tonnilta  6,00 
5.2.2.1.3 - 20 001-46 000 kg  
 - perusmaksu 238,00 
 - jokaiselta alkavalta tonnilta  10,00 
5.2.2.1.4 - yli 46 000 kg  535,00 
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5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 
2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelle-
taan 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 koh-
dista 5.2.3.2 - 5.2.3.5 muuta johdu  
- muut eläimet kuin hevoset 
- hevoset 

 
 

85,00 
120,00 

5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, lin-
nuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille 
eläimille 
- hyönteiset 
- muut kuin hyönteiset 

 
 
 

60,00 
108,00 

5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näy-
töseläimistä 

 

 - perusmaksu  108,00 
 - tarkastusmaksu tunnilta  127,00 
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta  127,00 
5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman 

rajatarkastusta  
 

97,00 
5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden 

- lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia 
tuotavien eläinlajien sukusolut 
- sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistus-
vaatimukset 

 
 

60,00 
 

100,00 
5.2.4  Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuonti-

tunnistustarkastukset sekä todistukset  
 

5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin 
kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen  

 
75,00 

5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnis-
tustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustihey-
destä johtuen  

 
 

140,00 
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatar-

kastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu 
kohtien 5.2.1 - 5.2.3 mukaisesti 
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5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja 
muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuk-
sessa toisin säädetä 

 

 - ensimmäinen todistus  26,00 
 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus  3,00 
5.2.5  Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana teh-

tävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolman-
nen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville 
tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta  

 
 
 

127,00 
5.2.6  Säilytys rajatarkastusasemalla   
 Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän 

odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään 
määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä raja-
tarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella en-
simmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 
1000 kiloa kohden vuorokaudelta 

 

 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä  0,70 
 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä  1,50 
5.2.7  Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut 

lisäkustannukset  
 

5.2.7.1 Jos 5.2.1 - 5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta joh-
tuvasta syystä vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peri-
tään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi 
tunnilta  

 
 
 

127,00 
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä 

epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voi-
van aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuo-
jalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset. 

 

5.3  Kasvisten kauppanormit   
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti, uusinta, interventio tai 

muu pyynnöstä tehtävä tarkastus)  
 

101,00 
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omaval-

vonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkas-
tus)  

 
 

135,00 
5.4  Luonnonmukainen tuotanto   
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus  68,00 
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu  68,00 
5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto  
 - valmistuksen valvonta tunnilta  90,00 
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 - muu valvonta tunnilta  72,00 
5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmu-

kaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävai-
heala) hehtaarin mukaan:  

 

 - nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna 
tuottamaton ala  

 
5,30 

 - korsi- ja palkoviljat, öljykasvit  10,60 
 - peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutar-

hakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avo-
maatuotantoa varten  

 
 

26,50 
 - muut kasvit  10,60 
5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien 

tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotanto-
tarkastusta kohden  

 
 

676,00 
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineis-

ton rekisteriin: 
 

 - 1 - 3 kpl  23,00 
 - 4 - 20 kpl  56,00 
 - 21 - 100 kpl  113,00 
 - yli 100 kpl  225,00 
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen 

ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta  
 

72,00 
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuot-

teet  
 

5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mu-
kainen toimijan perustarkastus tunnilta 

 
72,00 

5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mu-
kainen toimijan valvonta tunnilta 

 
95,00 

5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tar-
kastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja 
valvonnan päätöksen) 
- tarkastusmaksuluokka 1 
- tarkastusmaksuluokka 2 
- tarkastusmaksuluokka 3 
- tarkastusmaksuluokka 4 

 
 
 

200,00 
400,00 
600,00 
800,00 

5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksu-
luokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan pää-
töksen) 
- tarkastusmaksuluokka 1 
- tarkastusmaksuluokka 2 

 
 
 

120,00 
190,00 
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- tarkastusmaksuluokka 3 
- tarkastusmaksuluokka 4 

390,00 
730,00 

 Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy ris-
kiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan  

 

5.6  Kasvinterveys- ja taimiaineisto   
5.6.1  Tuontitarkastukset   
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Ve-

näjän Federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa  
 

59,00 
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin 

kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös met-
sänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tar-
koitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, 
istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät: 

 

 - jokainen alkava 100 kg  5,30 
 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 

100 kg  
 

2,10 
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden osat ja kaa-

detut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit: 
 

 - jokainen alkava 100 kg  4,70 
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,60 
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti  59,00 
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00 
5.6.2  Puutavaran tuontitarkastukset:   
5.6.2.1 Havupuu Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta 

osasta lehtikuusta 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 suurempi kuorma)  

 
7,40 

 - laiva, alle 2 000 m3  223,00 
 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän  372,00 
 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahan-

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa koh-
den  

 
 

113,00 
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän 

Federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (La-
rix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan 
luettuna: 
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 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, al-
le 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 maahan-

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa koh-
den  

 
 

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, tarkastus-

tunnilta 
 

48,00 
5.6.3  Vientitarkastukset   
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu  51,00 
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai 

lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg  
 

7,00 
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, 

sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen al-
kava 1 000 kg  

 
 

0,90 
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen 

tuotantoa  
 

135,00 
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei 

vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuo-
tantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutava-
ran terveystodistusmaksuun  

 
 
 

101,00 
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn  0,95 
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkas-

tus): 
 

 - Sahat ja kuivaamolaitokset  293,00 
5.6.3.8 Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen 

merkintäoikeuden edellytysten tarkastaminen  
 

79,00 
5.6.3.9 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:  
 - perusmaksu  101,00 
 - ylin tarkastusmaksu  457,00 
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 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta  17,00 
 - yli 10 ha ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaaril-

ta  
 

8,40 
5.6.3.10 Perunaviljelys ja perunasato:  
 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot)  39,00 
 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato)  62,00 
5.6.3.11 Kasvihuoneviljelys:  
 - perusmaksu  56,00 
 - ylin tarkastusmaksu  229,00 
 - jokainen alkava 100 m2  17,00 
5.6.4  Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tar-

kastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoi-
keuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen 
ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen  

 

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

 
41,00 

 - avomaan taimituotanto 0,5 ha - 2 ha, kasvihuonekasvien 
taimituotanto 500 - 2 500 m2 

 
91,00 

 - avomaan taimituotanto, 2,1 ha - 5 ha, kasvihuonekasvi-
en taimituotanto 2 501 m2- 5 000 m2  

 
158,00 

 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien tai-
mituotanto yli 5 000 m2  

 
315,00 

 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat, välittäjät, 
varastot  

 
79,00 

5.6.5  Varmennettu taimiaineisto   
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:  
 - tuotantoala alle 10 ha  124,00 
 - tuotantoala 10 ha tai yli  175,00 
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tar-

kastukset: 
 

 - emokasvit, enintään 1 000 tainta  203,00 
 - emokasvit yli 1 000 tainta  490,00 
 - emokasvit yli 3 000 tainta  845,00 
 - emokasvit yli 15 000 tainta  1 013,00 
 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista   
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:   
 - muun tarkastuksen yhteydessä  51,00 
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 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden 
tarkistaminen  

 
101,00 

5.7 Metsänviljelyaineisto   
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta  

- siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden 
tarkastaminen näytteeltä: 

- mänty 
- kuusi 

51,00 
 
 

18,00 
22,00 

5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:  
 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto  61,00 
 - erillinen siementen pakkauspiste  25,00 
 - taimitarha ja varasto:  
 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuo-

tantoa harjoittava taimitarha  
 

41,00 

 - kasvihuonepinta-ala 5 000 - 10 000 m2  92,00 
 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2  243,00 
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus  184,00 
5.7.4 Erillinen taimivarasto  61,00 
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto   
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastus-

kertaa kohden: 
 

52,70 
 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perus-

siemenluokat  
 

8,00 
 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset 

sukupolvet  
 

11,00 
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos 

tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tar-
kastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa 
kohden  

 
 
 

15,00 
 - viljelystarkastus hehtaarilta  8,00 
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti  90,90 
5.8.4 Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkas-

tuksen yhteydessä)  
 

47,00 
 - näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden  33,00 
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perus-

maksu:  
 

47,00 
 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu 

osanäytteeltä  
 

9,00 
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 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä  61,90 
 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta 

tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä  
 

203,00 
 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta  127,00 
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätä-

näytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä 
otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla 
vähintään 10 erästä  

 
 
 

30,00 
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osa-

erältä  
 

47,00 
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää 

kohden  
 

92,50 
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi   
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös  23,70 
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotar-

kastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko 
erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväk-
symistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaa-
misilmoituksen tarkastus ja päätös  

 
 
 
 

15,00 
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen sie-

menluokkiin 
 

30,00 
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän 

myyntiluvat ja poikkeusluvat  
 

66,00 
5.9.5 Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu  320,00 
 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta  69,00 
5.10  Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkei-

den tarkastus  
 

5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus  290,50 
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 172,00 
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä vanhan 

kauppalajike-erän aitouden tarkastus  
 

299,00 
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit  1 020,00 

5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia 
aiheutuva käsittelymaksu  

 
460,00 

5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä maatiais-
lajikkeen kuvaustutkimus  

 
509,00 

5.10.7 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidon edellytysten tarkas-
taminen, perusmaksu  

 
94,70 
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 - jokaiselta alkavalta tunnilta  42,00 
5.10.8 Alkuperälajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus  
 - perusmaksu  52,70 
 - lisäksi hehtaaria kohden  8,00 
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