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Ympäristöministeriön asetus

N:o 1141

Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen ym-
päristökeskuksen maksullisista suoritteista,
niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään
maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 §

Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan
liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat ti-
laukseen tai muuhun toimeksiantoon perustu-
vat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus-, selvitys-, havainto-, mittaus-
ja laboratoriopalvelut ja laitetestaukset,
2) ympäristönäytteenottajien pätevyysto-

distukset,
3) tietojärjestelmien suunnittelu sekä nii-

den rakentaminen ja ylläpito,
4) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien

suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa
tai muutoin toisin säädetä,
5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, ää-

nitteet ja muut vastaavat suoritteet,
6) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,
7) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-

mien ja muiden vastaavien suoritteiden
myynti ja käyttöoikeuden luovutus,
8) merentutkimusaluksen suorittama kulje-

tus, avustustehtävä tai muu työsuoritus sekä
aluksen vuokraus ja rahtaus,
9) huonetilojen käyttö,
10) koulutuspalvelut,
11) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennök-

set lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitet-
tuja kopioita ja tulosteita sekä
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12) muut vastaavat suoritteet.
Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä

luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luo-
vutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin
ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu
vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväli-
seen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on
Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien
käyttöehtojen mukaista.
Viranomaisten 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 mak-
suista päättää Suomen ympäristökeskus ot-
taen huomioon, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sää-
detään.

4 §

Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perit-
täviä maksuja koskevia säännöksiä

Ennakkomaksua suoritteesta peritään siten
kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa taulu-
kossa säädetään.

Peruutetun tai muuten rauenneen hake-
muksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään
tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä ole-
van taulukon mukaisesta maksusta, ellei tau-
lukossa toisin säädetä.
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä

peritään samansuuruinen maksu, ellei liitteen
maksutaulukossa toisin säädetä.
Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen

uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa
asiassa aikaisemmin annetusta Suomen ym-
päristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun saakka.
Suoritteista, joita koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Liite 
MAKSUTAULUKKO 

 
Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeu-

delliset suoritteet, joista peritään maksut. 
 

1 § 
 

A. Kemikaalilain (744/1989) mukaiset suoritteet  

 euro 

1. Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittelystä 

peritään maksu, joka määräytyy hakemuksen sisällön mukaan 

seuraavien osien summana:  

 

- valmisteen tarkastus (1,25 htkk)  11 050 

- tehoaineen arviointi (1 htkk)                                                                            8 850/tehoaine 

- ylimääräisen valmistenimen tarkastus                                                         225/valmistenimi 

- pyydetyn toisen tai sitä useamman lisäselvityksen käsittely                          780/lisäselvitys 

 

Valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskeva maksu peritään 

käsittelyn vaatiman taulukossa mainitun työmäärän alittuessa tai  

ylittyessä seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Työmäärän alitus Maksun alennus Työmäärän ylitys Maksun korotus 

vähintään 10% 10% vähintään 10% 10% 

vähintään 20% 20% vähintään 20% 20% 

vähintään 30% 30% vähintään 30% 30% 

vähintään 40% 40% vähintään 40% 40% 

vähintään 50% 50% vähintään 50% 50% 

 

Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen jättämisen 

yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia 

taulukon mukaisesta valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia 

koskevasta maksusta. 

 

2. Suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely 

- maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali    1 450 

- maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevan teknisestä 

tai muusta syystä aiheutuvan muutosilmoituksen käsittely  225 

- ylimääräisen valmistenimen tarkastus  225 

- yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali   250 

- suojauskemikaalilla tehtävä koe   670 

 

3. Kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin maastavienti   

- kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely  250 

- tuontimaan suostumuksen hakeminen  250 
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4. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely 

 

4.1 Tehoaineen hyväksymishakemus 

a) tehoaineen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä (24 htkk)   270 400 

b) tehoaineen arviointi toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä (12 htkk)   135 200/  

                                                                                                                              valmisteryhmä 

 

4.2. Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely 

a)- valmisteen ensihyväksyminen (5 htkk) 56 300 

- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 

(1 htkk/tehoaine)                                                                                               11 300/tehoaine 

b)- valmisteen väliaikainen hyväksyminen (5 htkk)  56 300 

- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 

(1 htkk/tehoaine)                                                                                              11 300/tehoaine 

c) valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk)    9 000 

d) vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk)  11 300 

e) vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti (0,25 htkk)   2 800 

f) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely (0,25 htkk)   2 800 

g) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen (0,25 htkk)   2 800 

 

4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt 

- lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön    2 800 

- koetoimintailmoitus  600 

- koetoimintalupa   1 700 

 

4.4 Kiinnittymisenestoaineita koskevat maksut siirtymäkauden aikana 

a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1198/1999) siirtymäsäännöksen 

3 momentissa tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen hyväksymishakemuksen 

käsittelystä peritään maksu taulukon 1 kohdan mukaisesti. 

b) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely   2 200 

c) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen    2 200 

d) kiinnittymisenestoaineella tehtävä koe   700 

 

4.5 Eräiden biosidivalmisteiden hyväksymishakemukset 

a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1260/2006) 30 h §:ssä tarkoitetun 

biosidivalmisteen hyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu 

taulukon 1 kohdan mukaisesti. 

b) aiemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvan  

valmisteen hyväksyminen   2 200 

c) valmisteella tehtävä koe   700 

 

4.6 Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot 

Biosidivalmisteita koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvistä 

lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut: 
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a) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta ensimmäisessä  

valmisteryhmässä (9,5 htkk) 107 000 

b) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta toisessa tai  

sitä useammassa valmisteryhmässä (4,25 htkk)                                    47 900/ valmisteryhmä 

c) lausunto valmisteen ensihyväksymishakemuksesta (2 htkk) 22 500 

- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 

(0,3 htkk/tehoaine)                                                                                              3 400/tehoaine 

d) lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta 

hakemuksesta (1,5 htkk) 16 900 

- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 

(0,3 htkk/tehoaine)                                                                                              3 400/tehoaine 

e) lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta 

hakemuksesta (0,25 htkk)   2 800 

f) lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta hakemuksesta  

(0,3 htkk)   3 400 

g) lausunto 4.5 kohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen hyväksymis- 

hakemuksesta (0,5 htkk)    5 600 

h) lausunto 4.5 kohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen luokituksesta (0,3 htkk)    1 100 

i) lausunto aiemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan 

tuoteperheeseen kuuluvan valmisteen hyväksymisestä (0,25 htkk)  700 

 

Taulukon 1, 2 ja 4 kohdassa säädetyt maksut sisältävät myös toisen 

toimivaltaisen tai lausunnon antaneen viranomaisen lausunnon 

antamisesta aiheutuneet kustannukset. 

 

Taulukon 4.1 ja 4.2 kohdassa sekä 4.6 a-f alakohdassa tarkoitettuja suoritteita koskevat  

maksut peritään asian käsittelyn vaatiman taulukossa mainitun työmäärän alittuessa tai  

ylittyessä seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Työmäärän alitus Maksun alennus Työmäärän ylitys Maksun korotus 

vähintään 10% 10% vähintään 10% 10% 

vähintään 20% 20% vähintään 20% 20% 

vähintään 30% 30% vähintään 30% 30% 

vähintään 40% 40% vähintään 40% 40% 

vähintään 50% 50% vähintään 50% 50% 

 

Taulukon 4.1 kohdan ja 4.2 a ja b alakohdan mukaisten hakemusten jättämisen yhteydessä pe-

ritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 

 

Peruutettujen tai muutoin rauenneiden taulukon 1-3 kohdassa, 4.2 c-g alakohdassa sekä  

4.4 ja 4.5 kohdassa tarkoitettujen hakemusten tai ilmoitusten käsittelystä peritään 35  

prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Peruutettujen tai muutoin rauenneiden  

taulukon 4.1 ja 4.2 a ja b alakohdassa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä  

peritään 74 euroa/alkava tunti. 
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Taulukon 1 kohdassa tarkoitetun suojauskemikaalin, 4.1 ja 4.2 kohdassa 

tarkoitetun tehoaineen tai biosidivalmisteen ja 4.4 a kohdassa tarkoitetun  

kiinnittymisenestoaineen ja 4.5 a alakohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen  

uudelleenhyväksymistä tai –rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä 

peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 

 

Taulukon 1, 4.1 ja 4.2 kohdassa sekä 4.4 a ja 4.5 a alakohdassa tarkoitettujen  

päätösten muuttamista koskevien hakemusten käsittelystä peritään  

maksut seuraavasti: 

- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan 

hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia 

taulukon mukaisesta maksusta; mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä 

on enintään 25 prosenttia taulukossa mainitusta työmäärästä, peritään 25 pro- 

senttia taulukon mukaisesta maksusta 

- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten 

uudelleen arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia 

taulukon mukaisesta maksusta 

- hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen 

teknisestä tai muusta vastaavasta syystä, peritään   230 

 

B. Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) mukaiset suoritteet  

 

Kasvinsuojeluaineita koskeviin hakemuksiin liittyvistä lausunnoista  

peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut: 

 

1. Lausunto kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksymisestä EU:n 

kasvinsuojeluainedirektiivin (91/414/EEC) liitteeseen I 

a) biologinen tehoaine (3,5 htkk)  39 400 

b) kemiallinen tehoaine (7 htkk)  78 800  

c) uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä  

 koskevan komission kielteisen päätöksen jälkeen, tunnilta     74 

 

2. Lausunto kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä 

 

2.1 Määräaikainen hyväksyminen 

a) Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa  

 tai Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,25 htkk)   2 800  

b) Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön,  

 arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,3 htkk)    3 700  

c) Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön,  

 arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,8 htkk)    9 000  

 

2.2 Uuden valmisteen hyväksyminen 

a) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan  

 ulkokäyttöön (0,5 htkk)      5 600 
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b) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan  

 kasvihuonekäyttöön (0,2 htkk)     2 250 

c) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan  

 ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön (2 htkk)  22 500 

d) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan  

 kasvihuonekäyttöön (1,4 htkk)   15 800 

e) Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluaine käyttöön tarkoitettu  

 tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste (0,13 htkk)     1 500 

f) Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,3 htkk)                                3 400 

 

2.3 Hyväksynnän uusiminen 

a) Suppea arviointi (ei Annex III-arviota) (0,33 htkk)    3 700 

b) Laajempi arviointi (ei Annex III-arviota) (0,66 htkk)    7 400 

c) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomessa (1,5 htkk)  16 900 

d) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomen tekemän  

 arviointiraportin esimerkkivalmisteesta, tunnilta     74 

 

3. Lausunto kasvinsuojeluaineen käyttökohteiden laajentamisesta 

a) Samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri  

 käyttömäärillä tai –ajankohdilla (0,33 htkk)    3 700 

b) Eri käyttökohderyhmään, ulko- tai kasvihuonekäyttö (0,33 htkk)                               3 700 

c) Eri käyttökohderyhmään, ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (1 htkk) 11 300 

 

4. Muut maksut 

a) Suppea lausunto hyväksyntää koskevasta muutoksesta, esim. formulaation  

 muutoksen yhteydessä luokituksen tarkastaminen (0,07 htkk)   790 

b) Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita,  

 peritään taulukon kohtien 2.1.b-c, 2.2.a-d ja 2.3.a-c mukaisista suoritteista    1 900/tehoaine 

 

Lausuntopyynnön viereille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on  

35 prosenttia edellä 1.a-b, 2.1., 2.2., 2.3.a-c, 3.a-c ja 4.b kohdassa mainituista maksuista. 

 

Taulukon 1.a-b, 2.1., 2.2., 2.3.a-c, 3.a-c ja 4.b kohdan mukaisista suoritteista maksu  

peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima  

työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia  

korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 

 

Peruutetun tai muutoin rauenneen lausuntopyynnön käsittelystä peritään tehdyn työmäärään  

mukaan 74 euroa alkavalta tunnilta, kuitenkin vähintään 35 prosenttia taulukon mukaisesta  

maksusta. 

 

C. Pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen  

(EY) N:o 648/2004 mukaiset suoritteet 

 

Poikkeuslupahakemuksen käsittely   7 250 
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D. Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä  

ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten  

yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005)  

mukaiset suoritteet 

 

Poikkeushakemusten käsittely: 

a) poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien  

tuotteiden myyntiin tai ostoon  230  

b) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen  

entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin  230 

c) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen  

entistämiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon  230  

 
2 § 

 

Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet 

 

Jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 

mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään il-

moituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut: 

a) jätteen siirtoa Suomesta toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen koskevan  

ilmoituksen käsittely  950 

b) ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta  350 

c) a ja b kohdan mukaisen jätteen siirron valvonta                                                  10/siirtoerä 

d) jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttaminen ilmoittajan pyynnöstä  140 

 

Maksu jätteen siirron valvonnasta laskutetaan etukäteen jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen 

käsittelyä koskevan maksun laskutuksen yhteydessä. 

 
3 § 

 

Luonnonsuojeluun liittyvät suoritteet 

 

1. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä  

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaiset luvat ja todistukset 

- lupa tai todistus yksilön maahantuontiin tai maastavientiin tai jälleenvientiin  100 

- todistus yksilön kaupallista toimintaa  ja siirtoa varten EU:n alueella    50 

 

2. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun  

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista  

säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 mukaiset todistukset sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista  

säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä  

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta  

annetun komission asetuksen (EY) N:o 100/2008 mukaiset todistukset 

 



 N:o 1141  
  

 

5489

- näytekokoelmatodistus  170 

- kiertävän näyttelyn todistus  170 

- henkilökohtaista omistusta koskeva todistus  170 

 

3. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista  

säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä  

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta  

annetun komission asetuksen (EY) N:o 100/2008 mukaiset luvat 

- kaviaarin käsittely-, pakkaus- ja uudelleenpakkauslupa  820 

- kaviaarin käsittely-, pakkaus- ja uudelleenpakkausluvan muuttaminen  410 

 

4. Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain (112/1982) 2 §:n  

(muutettu lailla 1107/1996) mukainen maahantuontilupa  125 

 

5. Luonnonsuojelua edistäviin tutkimus- ja opetustarkoituksiin myönnettävät 

luvat ovat maksuttomia.  

 
4 § 

 

Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointi- 

järjestelmään annetun lain (914/2002) mukaiset suoritteet 

 

1. Rekisteröintihakemuksen käsittely 

 a) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa yhdessä toimipaikassa peritään  

 maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:  

- 50 henkilöä tai enemmän   2 200 

- 10 – 49 henkilöä   1 300 

- enintään 9 henkilöä  700 

 

b) Rekisteröintihakemuksen koskiessa toimintaa 2-4 toimipaikassa peritään 

 maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti: 

- 100 henkilöä tai enemmän   2 600 

- 20 – 99 henkilöä   2 100 

- enintään 19 henkilöä   1 200 

 

c) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa vähintään viidessä  

toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti: 

- 250 henkilöä tai enemmän   2 900 

- 50 – 249 henkilöä   2 400 

- enintään 49 henkilöä   1 800 

 

d) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä a – c kohdissa tarkoitettua  

rekisteröintiä, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan a-kohdan mukaisesti. 

 

Mikäli toimipaikan tai toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto viimeksi päättyneeltä  

tilikaudelta ennen hakemuksen vireille tuloa ylittää toimipaikkaa kohden laskettuna  
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9 200 000 euroa, peritään maksu organisaation henkilömäärästä riippumatta  

taulukon a – c kohdan korkeimpien maksujen mukaisesti. 

 

2.  Rekisteröinnin ylläpito 

Maksu rekisteröinnin ylläpitoa koskevista toimista peritään rekisteröityyn organisaatioon  

kuuluvien toimipaikkojen tai erikseen rekisteröityjen yksiköiden lukumäärän mukaisesti  

seuraavasti: 

- maksu ensimmäiseltä toimipaikalta  390 

- maksu kultakin seuraavalta toimipaikalta  195 

- maksu kultakin erikseen rekisteröidyltä toimipaikalta tai toimipaikan osayksiköltä  390 

 

3.  Rekisteristä poistaminen ja epääminen  

Mikäli organisaatio poistetaan väliaikaisesti rekisteristä organisaatioiden vapaaehtoisesta  

osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-

järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin  ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 6 ar-

tiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään siitä vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuk-

sen käsittelystä.  

 

Mikäli organisaatio poistetaan rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi edellisessä kohdassa 

mainitun asetuksen muun kuin 6 artiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään poistamisesta 

maksu, jonka suuruus on 600 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos rekisteröinnin väliaikai-

nen poistaminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan. 

 

Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan, maksua ei  

rekisteröintihakemuksen käsittelystä peritä. Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuk-

sen 6 artiklan muuhun kohtaan, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsitte-

lystä. 

 

Maksua ei peritä väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta. 

 

Mikäli organisaatio, siihen kuuluva toimipaikka tai toimipaikan osa poistetaan rekisteristä  

sen omasta pyynnöstä, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 80 euroa. 

 

 
5 § 

 

Muut suoritteet 

 

Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen  

(325/1962) mukaiset suoritteet 

- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymishakemuksen käsittely   1 350 

- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkistukset   950 

Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimus- 

laitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja 

työehtosopimuksen mukaisesti. 
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Todistukset, otteet, oikeaksi todistaminen  

- diaari- ja rekisteritodistus tai –ote       24 

- asiakirjan oikeaksi todistaminen                                                                           4,70/asiakirja 

- toimitusmaksu                                                                                                          4,70/lähetys 

 

 
6 § 

 

Ennakkomaksu muista kuin maksutaulukon 1 §:n A ja B kohdan mukaisista suoritteista 

 

Maksu suoritteista voidaan edellyttää maksettavaksi ennakkoon kokonaan 

tai osittain valtion maksuperustelain (211/1992) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. 
 
 



Ympäristöministeriön asetus

N:o 1142

ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristömi-
nisteriön maksullisista suoritteista, niiden
maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä kiinteistä mak-
suista.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään
omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista peritään suoritteen omakustannus-
arvon mukainen maksu, ovat:
1) rakennustuotteiden hyväksynnästä anne-

tun lain (230/2003) mukaisten varmentamis-
elinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratori-
oiden hyväksyminen,
2) Kioton mekanismien käytöstä annetun

lain (109/2007) 2 §:n 1 kohdan mukaisista
yhteistoteutushankkeista muualla kuin Suo-
messa toteutettavaa yhteistoteutushanketta
koskeva valtuutus,
3) muualla kuin Suomessa toteutettavaa

yhteistoteutushanketta koskeva hyväksyntä,
4) Suomessa toteutettavan yhteistoteutus-

hankkeen valtuutus ja hyväksyntä sekä
5) Suomessa toteutettavan yhteistoteutus-

hankkeen todentajaa koskeva hyväksyntä.
Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen

käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantunti-
jatyöstä peritään 86 euroa työtunnilta ja avus-
tavasta toimistotyöstä 46 euroa työtunnilta.

3 §

Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään
kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suo-
ritteita, joista peritään keskimääräiseen oma-
kustannusarvoon perustuva tai omakustan-
nusarvoa alempi maksu, ovat:
Päätökset:
1) päätös poikkeuksen myöntämisestä

maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2 mo-
mentissa säädetyn velvoitteen täyttämisestä
242 euroa,
2) hakemuksesta tehty päätös maankäyttö-

ja rakennuslain 177 §:n 1 ja 4 momentissa
tarkoitetun suunnitteluvelvoitteen täyttämi-
seksi 200 euroa,
3) päätös maakuntakaavasta tehdystä vali-

tuksesta 200 euroa,
4) päätös kuntien yhteisestä yleiskaavasta

tehdystä valituksesta 200 euroa,
5) päätös korkeimmasta hallinto-oikeu-

desta valtioneuvoston käsiteltäväksi siirre-
tystä valituksesta 200 euroa,
6) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n

mukainen päätös asetuksen noudattamista
koskevan poikkeuksen myöntämisestä 285
euroa,
7) ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen

päätös toimivallan siirrosta kunnalle pilaantu-
nutta maaperää koskevassa asiassa 200 euroa,
8) ympäristönsuojelulain 111 §:n mukai-

nen päätös poikkeuksen myöntämisestä eräi-
siin päästöjä koskeviin säännöksiin yhteisto-
teutushankkeissa 1 200 euroa,
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9) päätös lupahakemuksesta geologiseen
tutkimukseen ja malminetsintään aikaisem-
man luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla
suojelualueiden perustamisesta annettujen
asetusten perusteella 220 euroa
10) erämaalain (62/1991) 4, 5 ja 6 §:n

mukaiset luvat 220 euroa
11) päätös maankäyttö- ja rakennuslain

mukaiseen lunastuslupahakemukseen 1 700
euroa.
Edellä kohdissa 3-5 tarkoitettua maksua

valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä
1) varattomaksi asianmukaisesti todiste-

tulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan
koskevassa asiassa,
2) valittajalta, jos valitus peruutetaan eikä
3) valittajalta, jos valitus kokonaan tai pää-

osin hyväksytään.
Muut julkisoikeudelliset suoritteet:
1) diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 24

euroa,
2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,70

euroa/asiakirja sekä
3) toimitusmaksu 4,70 euroa /lähetys.

4 §

Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan
liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat ti-
laukseen tai muuhun toimeksiantoon perustu-
vat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,
2) tutkimukset ja selvitykset,
3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien

suorakäyttö,
4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,
5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänit-

teet ja muut vastaavat suoritteet,
6) huonetilojen käyttö,
7) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennök-

set lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitet-
tuja kopioita ja tulosteita sekä
8) muut vastaavat suoritteet.
Viranomaisten 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 mak-
suista päättää ympäristöministeriö ottaen
huomioon, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään
tammikuuta 2013.
Päätöksistä asiassa, joka on tullut vireille

ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peri-
tään maksu tämän asetuksen voimaantullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Ympäristöministeriön asetus

N:o 1143

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista
suoritteista, niiden maksuperusteista sekä jul-
kisoikeudellisista suoritteista perittävistä
maksuista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peri-
tään kiinteä maksu, ovat:
1) diaari- tai rekisteritodistus tai -ote 24

euroa
2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,70

euroa/asiakirja sekä
3) toimitusmaksu 4,70 euroa/lähetys.

3 §

Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia
muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketa-
loudellisin perustein, ovat:
1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-

mien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden
myynti ja käyttöoikeuksien luovutus,

2) tietojärjestelmien suunnittelu sekä nii-
den rakentaminen ja ylläpito,
3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien

suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa
tai muutoin toisin säädetä,
4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,
5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,
6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänit-

teet ja muut vastaavat suoritteet,
7) huonetilojen käyttö,
8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennök-

set lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitet-
tuja kopioita ja tulosteita sekä
9) muut vastaavat suoritteet.
Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä

luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luo-
vutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin
ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu
vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväli-
seen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
määrittelemien käyttöehtojen mukaista.
Viranomaisten 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 mak-
suista päättää Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ottaen huomioon, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 §:ssä säädetään.
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4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja on voimassa 31.1.2013
saakka.

Suoritteista, jota koskeva asia on tullut vi-
reille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaantul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Verohallinnon päätös

N:o 1144

vuonna 2010 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Verohallitus on 20. päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n
1 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Tammikuussa vuonna 2010 maksettavasta

suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan jou-
lukuun 31. päivänä 2009 voimassa olleiden
pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovel-
vollisella on verotoimiston vuodelle 2010
määräämä verokortti, ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpi-
dätyksen määrää laskettaessa ei oteta huo-
mioon vuonna 2009 maksettuja suorituksia
eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §
Helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen

vuonna 2010 maksettaviin palkkoihin, eläk-
keisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoi-
tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle
2010 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos en-
nakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2010
tai sen jälkeen, ei tammikuussa vuonna 2010
maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja
ennakonpidätyksiä oteta huomioon.
Jos verokortin mukaan ennakonpidätyspro-

sentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaik-
koverokortti), tammikuussa vuonna 2010
maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpi-
dätyksen alaiset suoritukset otetaan huo-
mioon laskettaessa ennakonpidätyksen mää-
rää 1.2.2010 tai sen jälkeen.

3 §
Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja

2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintä-
lain
1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökor-

vauksista, jos suorituksen saajaa ei ole mer-
kitty ennakkoperintärekisteriin;
3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta

ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole sää-
detty asetuksella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä

tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Elina Seppälä
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