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Lak i

N:o 632

yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 30 § ja 31 a §:n 1
momentti, sellaisina kuin ne ovat, 30 § osaksi laeissa 63/1997 ja 1273/2002 sekä 31 a §:n
1 momentti laissa 63/1997, seuraavasti:

30 §

Yleissäännös maksuohjelmasta tavallisten
velkojen osalta

Velallisen maksuvara mahdollisen vakuus-
velkaosuuden vähentämisen jälkeen ja velal-
lisen varallisuuden rahaksimuutosta saadut
varat on käytettävä tavallisten velkojen mak-
samiseen siten kuin 34 §:ssä säädetään.
Tavallisten velkojen osalta velkajärjestelyn
ja maksuohjelman sisältö on määrättävä niin,
että maksuohjelman kesto on kolme vuotta,
jollei 31 a §:stä johdu muuta.
Jos velallisella on omistusasunto, velalli-
sen on suoritettava tavallisia velkojaan vähin-
tään 32 §:ssä tarkoitettu määrä. Jos velallinen

säilyttää omistusasuntonsa, maksuohjelman
kesto voi olla kolmea vuotta pitempi. Mak-
suohjelman kesto ei kuitenkaan saa tavallis-
ten velkojen osalta ylittää kymmentä vuotta.
Jos velallisen maksuvelvollisuus on mak-

suohjelmassa kokonaan poistettu tai velkajär-
jestely on myönnetty 10 a §:n nojalla, mak-
suohjelman kesto on viisi vuotta, jollei 31 a
§:stä johdu muuta. Silloin kun maksuvelvol-
lisuus on kokonaan poistettu, maksuohjelma
voi kuitenkin olla viittä vuotta lyhyempi, jos
velalliselta puuttuu pysyvästi maksuvara sai-
rauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Jos velallisen on 70 §:n 1 momentin no-

jalla suoritettava selvittäjän saatava, mak-
suohjelman kesto pitenee neljä kuukautta. Jos
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velallisen osuus selvittäjän saatavasta kertyy
hänen maksuvarastaan maksuohjelman vah-
vistamisen jälkeen lyhyemmässä ajassa kuin
neljässä kuukaudessa, maksuohjelman kesto
pitenee vain tämän ajan.

31 a §

Maksuohjelman keston jatkaminen yksityis-
velkojan hyväksi

Jos velkojana on yksityishenkilö (yksityis-
velkoja), maksuohjelman kesto voidaan hä-
nen vaatimuksestaan määrätä jatkumaan
enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun mak-
suohjelma on muiden tavallisten velkojen
osalta päättynyt. Jos velallinen säilyttää
omistusasuntonsa, tämä kahden vuoden aika

voidaan määrätä alkamaan myöhemmästäkin
ajankohdasta kuin siitä, kun maksuohjelma
on tavallisten velkojen osalta päättynyt. Edel-
lytyksenä ohjelman jatkamiselle on, että sitä
voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon
yksityisvelkojan saatavan peruste ja määrä,
hänen taloudellinen asemansa sekä velallisen
olosuhteet.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2010.
Ennen tämän lain voimaantuloa vahvistet-

tuihin maksuohjelmiin ja maksuohjelmiin,
joita koskeva maksuohjelmaehdotus on toi-
mitettu asiaan osallisille ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Lak i

N:o 633

nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 15—20-vuotiaana
tehdystä rikoksesta epäillyn nuoren syytehar-
kintaa, seuraamuksen määräämistä ja seuraa-
muksen täytäntöönpanoa varten tehtävään ti-
lanteen selvittämiseen. Nuoren rikoksesta
epäillyn tilanteen selvittämisen tarkoituksena
on kartoittaa nuoren sosiaalista tilannetta ja
rikokseen syyllistymiseen vaikuttaneita syitä
sekä arvioida rikokseen syyllistymisen riskiä
ja edellytyksiä tukea nuorta elämään rikokse-
tonta elämää.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) nuorella rikoksesta epäillyllä henkilöä,
jonka epäillään syyllistyneen rikokseen
15—20-vuotiaana;
2) nuoren rikoksella rikosta, jonka teki-
jäksi epäilty tai rikokseen syylliseksi todettu
on tekohetkellä ollut 15—20-vuotias;
3) seuraamusselvityksellä nuoren rikok-

sesta epäillyn syyteharkintaa, seuraamuksen
määräämistä ja seuraamuksen täytäntöönpa-
noa varten tehtävää arviointia; sekä

4) sosiaaliviranomaisella sosiaalihuolto-
lain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kunnan monijäsenistä toimielintä.

3 §

Esitutkintaviranomaisen ilmoitus nuoren
rikoksesta

Esitutkintaviranomaisen on 14 vuorokau-
den kuluessa siitä, kun nuori on kirjattu nuo-
rena rikoksesta epäiltynä esitutkintaviran-
omaisen tietojärjestelmään, ilmoitettava nuo-
ren rikoksesta syyttäjälle, sosiaaliviran-omai-
selle ja Rikosseuraamuslaitokselle. Ilmoitusta
ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos:
1) esitutkinta on lopetettu saattamatta asiaa

syyttäjän harkittavaksi; tai
2) rikos on tehty epäillyn ollessa 18—20-

vuotias ja asiassa käytetään rangaistusmää-
räys- tai rikesakkomenettelyä.

4 §

Syyttäjän pyyntö

Saatuaan tiedon nuoren rikoksesta syyttä-
jän on 14 vuorokauden kuluessa pyydettävä
Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraa-
musselvitys, jos rikoksesta on odotettavissa
ankarampi rangaistus kuin sakkoa.
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5 §

Seuraamusselvityksen laatiminen

Seuraamusselvityksen laatimisesta vastaa
Rikosseuraamuslaitos.
Rikosseuraamuslaitoksen on 30 vuorokau-
den kuluessa syyttäjän pyynnöstä arvioitava
käytettävissään olevien tietojen perusteella
sitä, miten seuraamusvalinnalla ja seuraa-
muksen täytäntöönpanolla voidaan edistää
nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviy-
tymistä ja estää hänen syyllistymistään rikok-
siin. Edellä tarkoitetun arvion tekemiseksi
Rikosseuraamuslaitoksen tulee yhteistyössä
sosiaaliviranomaisen kanssa hankkia ja koota
tietoja nuoren rikoksesta epäillyn elinolosuh-
teista, erityisesti päihteiden käytöstä, päihde-
kuntoutuksesta, mielenterveydestä ja mielen-
terveyspalvelujen käytöstä, muiden palvelui-
den ja tukitoimien tarpeesta sekä muista olen-
naisesti hänen sosiaaliseen tilanteeseensa liit-
tyvistä seikoista. Rikosseuraamuslaitoksen
tulee hankkia myös muilta viranomaisilta
sekä yksityisiltä yhteisöiltä ja henkilöiltä tar-
peelliset tiedot epäillyn sosiaalisesta tilan-
teesta seuraamusselvitystä varten.
Rikosseuraamuslaitos laatii tekemänsä ar-
vioinnin perusteella kirjallisen seuraamussel-
vityksen, joka sisältää myös nuoren rikok-
sesta epäillyn sosiaalista tilannetta koskevat
olennaiset tiedot. Seuraamusselvitykseen si-
sällytetään myös muu sellainen rikoksen
vuoksi tehtävä selvitys tai lausunto, jonka
syyttäjä on pyytänyt yhdyskuntaseuraamuk-
sen tuomitsemista varten.
Jos nuoren epäillään tehneen rikoksia sekä
alle 21-vuotiaana että 21 vuotta täytettyään,
hänestä tehdään seuraamusselvitys. Seuraa-
musselvitystä ei kuitenkaan tehdä, jos pääosa
tutkittavina olevista rikoksista tai päärikos on
tehty rikoksista epäillyn täytettyä 21 vuotta
tai jos sen tekeminen on ilmeisen tarpeetonta.

6 §

Seuraamusselvityksestä huolehtiva virkamies
ja hänen apunaan toimiva henkilö

Seuraamusselvityksen laatii Rikosseuraa-
muslaitoksen virkamies. Seuraamusselvityk-
sen valmistelun sitä edellyttäessä Rikosseu-

raamuslaitoksen virkamiehen avuksi voidaan
määrätä tehtävään suostunut henkilö, jolla on
tehtävän hoitamisessa tarvittava koulutus ja
työkokemus. Erityisestä syystä tehtävään voi-
daan määrätä muukin henkilö.
Rikosseuraamuslaitos tekee Rikosseuraa-

muslaitoksen virkamiehen avuksi määrätyn
henkilön kanssa sopimuksen tehtävän hoita-
misesta sekä päättää hänelle valtion varoista
maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauk-
sesta. Solmittavalla sopimuksella ei synny
Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamus-
laitoksen virkamiehen apuna toimivan henki-
lön välille virkasuhdetta eikä työsopimussuh-
detta.
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen

apuna toimivaan henkilöön sovelletaan kieli-
lakia (423/2003) ja rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974).

7 §

Kuuleminen

Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvit-
tämisen yhteydessä Rikosseuraamuslaitoksen
on varattava epäillylle mahdollisuus tulla
kuulluksi. Seuraamusselvitys voidaan kuiten-
kin laatia nuorta kuulematta, jos kuuleminen
on ilmeisen tarpeetonta tai jos nuori on kiel-
täytynyt kuulemisesta taikka häntä ei ole ta-
voitettu. Alle 18-vuotiaan epäillyn huolta-
jalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle
edustajalle taikka muulle henkilölle, joka
vastaa epäillyn hoidosta ja kasvatuksesta, on
myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi asi-
assa. Selvittämisen yhteydessä on lisäksi
kuultava tarvittavia viranomaisia ja asiantun-
tijoita.

8 §

Seuraamusselvityksen käsittely tuomiois-
tuimessa

Kun nuoren rikosta koskeva asia tulee vi-
reille tuomioistuimessa, sen on tarvittaessa
varmistettava, että seuraamusselvitys on käy-
tettävissä tuomioistuinkäsittelyssä.
Tuomioistuimen on varattava seuraamus-
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selvityksen laatineelle Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamiehelle tai hänen apunaan toimi-
valle henkilölle tilaisuus toimia tuomiois-
tuimessa kuultavana nuoren rikosasian käsit-
telyssä.

9 §

Tiedonsaantioikeus

Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada seuraamus-
selvityksen laatimista varten sosiaaliviran-
omaiselta tiedot, jotka koskevat nuoren elin-
olosuhteita, päihteiden käyttöä, päihdekun-
toutusta, mielenterveyttä ja mielenterveyspal-
velujen käyttöä, sekä muut vastaavanlaiset
tiedot, jotka ovat tarpeellisia seuraamusselvi-
tyksen kannalta.
Sosiaaliviranomaisella ja Rikosseuraamus-
laitoksella on oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada tässä laissa säädettyjä tehtä-
viään varten sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain (812/2000)
20 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta tahoilta
nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittä-
miseksi tarpeelliset tiedot.

10 §

Matkakustannukset

Rikosseuraamuslaitos korvaa seuraamus-

selvityksen laatimisen yhteydessä tapahtu-
neesta kuulemisesta rikoksesta epäillylle nuo-
relle aiheutuneet kohtuulliset matkakustan-
nukset.

11 §

Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset seuraamusselvi-
tyksen sisällöstä ja laatimisesta antaa Rikos-
seuraamuslaitos.

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuutta 2011.
Tällä lailla kumotaan nuorista rikoksente-

kijöistä 31 päivänä toukokuuta 1940 annettu
laki (262/1940) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Lak i

N:o 634

ehdollisen vankeuden valvonnasta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valvonnan tarkoitus

Ehdollisen vankeuden valvonnan tarkoi-
tuksena on tukea valvottavaa hänen sosiaali-
sen selviytymisensä edistämiseksi sekä estää
häntä tekemästä uusia rikoksia.

2 §

Valvontaan tuomitseminen ja valvonnan
täytäntöönpanon aloittaminen

Ehdollisen vankeuden valvontaan tuomit-
semisesta säädetään rikoslain (39/1889) 6 lu-
vun 10 §:n 2 momentissa.
Tuomioistuimen tulee viipymättä toimittaa
ehdollisen vankeuden tehosteeksi tuomittua
valvontaa koskeva päätösilmoitus Rikosseu-
raamuslaitokselle.
Ehdollisen vankeuden valvonnan täytän-
töönpano on aloitettava viipymättä, kun tuo-
mio on tullut lainvoimaiseksi tai kun tuomittu
on kirjallisesti suostunut valvonnan täytän-
töönpanon aloittamiseen ja on tyytynyt tuo-
mioon siltä osin kuin hänet on tuomittu val-
vontaan, vaikka tuomio ei ole lainvoimainen.
Suostumusta tiedusteltaessa on pyrittävä var-
mistamaan, että tuomittu ymmärtää suostu-
muksensa merkityksen ennen sen antamista.
Rikoslain 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu val-
vonta-aika alkaa kulua siitä, kun tuomittu on
antanut suostumuksensa valvonnan täytän-
töönpanon aloittamiseen tai kun tuomio on
tullut lainvoimaiseksi valvontaa koskevalta
osaltaan. Valvonta-aika päättyy viimeistään,
kun ehdollisen vankeuden koeaika loppuu.

3 §

Valvonnan täytäntöönpanosta huolehtiva
viranomainen

Valvonnan täytäntöönpanosta huolehtii
Rikosseuraamuslaitos.

4 §

Valvoja ja hänen apunaan toimiva henkilö

Valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen
virkamies. Valvonnan täytäntöönpanon edis-
tämiseksi valvojan avuksi voidaan määrätä
tehtävään suostunut henkilö (apuvalvoja),
jolla on tehtävän hoitamiseen soveltuva ri-
kosseuraamus-, sosiaali-, nuoriso- tai kasva-
tusalan koulutus sekä työkokemus. Erityi-
sestä syystä tehtävään voidaan määrätä muu-
kin siihen sopiva henkilö.
Rikosseuraamuslaitos tekee apuvalvojan

kanssa sopimuksen tehtävän hoitamisesta
sekä päättää hänelle valtion varoista makset-
tavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Sol-
mittavalla sopimuksella ei synny Rikosseu-
raamuslaitoksen ja apuvalvojan välille virka-
suhdetta eikä työsopimussuhdetta.
Apuvalvojaan sovelletaan kielilakia

(423/2003) ja rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorva-
usvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).

5 §

Valvonnan sisältö ja valvontasuunnitelma

Valvonta sisältää valvojan tai apuvalvojan
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ja valvottavan säännöllisiä tapaamisia. Ta-
paamisten tarkoituksena on seurata valvotta-
van olosuhteita ja niissä tapahtuvia muutok-
sia sekä parantaa valvottavan kykyä elää ri-
koksetonta elämää. Valvontaan voi sisältyä
myös sosiaalista toimintakykyä edistäviä teh-
täviä tai ohjelmia. Valvontatapaamisia sekä
valvontaan kuuluvia tehtäviä ja ohjelmia saa
kuukausittain olla enintään 12 tuntia, erityi-
sestä syystä kuitenkin enintään 24 tuntia.
Kuukausittainen tuntimäärä voi valvonnan ai-
kana vaihdella sen mukaan kuin valvonnan
tarkoituksenmukainen täytäntöönpano edel-
lyttää.
Valvonnan tarkempi sisältö ilmenee val-
vontasuunnitelmasta, joka Rikosseuraamus-
laitoksen on viipymättä laadittava valvotta-
van tarpeiden mukaan valvonnan alkaessa si-
ten, että valvontaa voidaan toteuttaa tavoit-
teellisesti. Valvottavalle ja alle 18-vuotiaan
valvottavan huoltajalle on varattava tilaisuus
osallistua valvontasuunnitelman laatimiseen.
Suunnitelmaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin oltava yhteistyössä valvottavan koti-
tai asuinkunnan, muiden viranomaisten sekä
yksityisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.
Valvontasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa
muuttaa tai täydentää.

6 §

Valvottavan velvollisuudet

Valvottavan on saavuttava hänelle määrät-
tyihin valvontatapaamisiin ja muihin valvon-
nan tarkoituksen toteuttamiseen liittyviin ti-
laisuuksiin sekä pidettävä yhteyttä valvojaan
tai apuvalvojaan valvontasuunnitelmassa yk-
silöidyllä tavalla. Valvottavan on valvojan tai
apuvalvojan pyynnöstä annettava yhteystie-
tonsa samoin kuin asumiseensa, koulunkäyn-
tiinsä, opiskeluunsa, työhönsä ja taloudelli-
seen tilanteeseensa liittyvät sekä muut vastaa-
vat olosuhteitaan koskevat valvonnan kan-
nalta tarpeelliset tiedot. Valvottavan on il-
moitettava valvojalle tai apuvalvojalle maini-
tuissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista
muutoksista.
Valvottavan on noudatettava valvojan tai
apuvalvojan antamia valvonnan toteuttami-
seksi välttämättömiä määräyksiä.
Valvottava ei saa valvontatapaamisessa tai

valvonnan tarkoituksen toteuttamiseen liitty-
vässä tilaisuudessa olla alkoholin tai muun
päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen. Jos
on syytä epäillä valvottavan olevan päihty-
nyt, valvottava voidaan velvoittaa suoritta-
maan puhalluskoe tai antamaan virtsa- taikka
sylkinäyte.
Valvottavalle on valvonnan alkaessa ilmoi-

tettava niistä seuraamuksista, joita hänelle tä-
män pykälän mukaan kuuluvien velvollisuuk-
sien rikkomisesta voi aiheutua.

7 §

Valvojan ja apuvalvojan tehtävät

Valvojan ja apuvalvojan on perehdyttävä
valvottavan olosuhteisiin sekä hankittava val-
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot valvotta-
valta ja tarvittaessa muiltakin henkilöiltä ja
tahoilta. Valvojan ja apuvalvojan on kohdel-
tava valvottavaa asianmukaisesti ja pyrittävä
luomaan valvottavaan luottamuksellinen
suhde sekä toimittava niin, että valvonnan
tarkoitus voidaan saavuttaa.
Valvojan ja apuvalvojan tulee:
1) valvoa tässä laissa valvottavalle säädet-

tyjen velvollisuuksien ja hänelle 6 §:n nojalla
annettujen määräysten noudattamista;
2) olla tarvittaessa yhteydessä valvottavan

huoltajaan, edunvalvojaan tai muuhun lailli-
seen edustajaan;
3) tukea ja ohjata valvottavaa; ja
4) ilmoittaa Rikosseuraamuslaitokselle 6

§:n tai sen nojalla annettujen määräysten rik-
komisesta.
Apuvalvojan tulee lisäksi noudattaa Rikos-

seuraamuslaitoksen hänelle valvonnan täy-
täntöönpanoa varten antamia määräyksiä
sekä ilmoittaa Rikosseuraamuslaitokselle
tässä laissa valvottavalle säädettyjen velvolli-
suuksien tai hänelle 6 §:n nojalla annettujen
määräysten rikkomisesta.
Valvojan ja apuvalvojan on toimittava

niin, että heidän toimenpiteistään ei aiheudu
valvottavalle tai hänen läheisilleen tarpee-
tonta haittaa.

8 §

Päihteettömyyden valvonta

Jos valvottava on valvontatapaamisessa tai
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muussa valvonnan tarkoituksen toteuttami-
seen liittyvässä tilaisuudessa ulkoisista mer-
keistä päätellen todennäköisesti alkoholin tai
muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alai-
nen, valvojan tai muun Rikosseuraamuslai-
toksen virkamiehen taikka apuvalvojan on
kirjattava päihtymystilaa koskevat havainnot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa päihty-
mysepäilytilanteessa Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies voi velvoittaa valvottavan suo-
rittamaan puhalluskokeen tai antamaan
virtsa- taikka sylkinäytteen. Jos päihtymystila
on ulkonaisista merkeistä päätellen ilmeinen,
koetta tai näytettä ei edellytetä, ellei valvot-
tava sitä vaadi. Valvottavalta, joka ilman pä-
tevää syytä kieltäytyy puhalluskokeen suorit-
tamisesta tai virtsa- taikka sylkinäytteen anta-
misesta, voidaan määrätä otettavaksi veri-
näyte.

9 §

Nouto valvontatapaamiseen

Jos valvottava ilman valvojan tai apuval-
vojan tiedossa olevaa hyväksyttävää syytä
jättää saapumatta valvontatapaamiseen ja on
todennäköistä, että hän pyrkii välttelemään
valvontatapaamista, valvottava voidaan nou-
taa valvojan tai apuvalvojan määräämään
seuraavaan valvontatapaamiseen. Poliisin on
annettava noudon toteuttamiseksi virka-apua,
jollei noutotoimenpiteitä ole pidettävä sel-
västi epätarkoituksenmukaisina.
Noudosta päättää pidättämiseen oikeutettu
poliisimies Rikosseuraamuslaitoksen pyyn-
nöstä. Noudettavaksi määrätty saadaan aikai-
sintaan kuusi tuntia ennen 1 momentissa tar-
koitettua valvontatapaamista ottaa kiinni ja
säilöön. Nouto on pyrittävä suorittamaan
niin, ettei valvottava sen vuoksi joudu tar-
peettomasti huomion kohteeksi. Valvottavaa
ei saa pitää kiinni otettuna tai säilössä kauem-
paa kuin valvontatapaamiseen noutaminen
edellyttää.

10 §

Valvottavalle kuuluvien velvollisuuksien
rikkominen

Jos valvottava ilman hyväksyttävää syytä

laiminlyö hänelle 6 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden tai rikkoo sen nojalla annettua määrä-
ystä, Rikosseuraamuslaitoksen on annettava
hänelle suullinen huomautus. Jos velvollisuu-
den rikkominen on olennaista, huomautus on
annettava kirjallisesti. Kirjallista huomau-
tusta ei kuitenkaan saa antaa, jos laiminlyön-
nin tai rikkomuksen perusteella päätetään
ryhtyä 9 §:ssä tarkoitettuun noutoon.
Jos valvottava ei ojennu toimeenpannusta

noudosta tai annetusta huomautuksesta, Ri-
kosseuraamuslaitoksen on annettava hänelle
kirjallinen varoitus.
Jos valvottava toistuvasti laiminlyö val-

vontatapaamisen taikka valvontatapaamisessa
törkeästi rikkoo 6 §:n 3 momentissa säädettyä
kieltoa, Rikosseuraamuslaitoksen on viipy-
mättä ilmoitettava asiasta syyttäjälle, ellei se
ole ilmeisen tarpeetonta valvonnan tarkoituk-
sen kannalta.
Jos syyttäjä arvioi, että valvonta-aikaa olisi

pidennettävä tämän pykälän 3 momentissa
tarkoitetun menettelyn vuoksi, hänen on vii-
pymättä esitettävä tätä koskeva vaatimus sille
tuomioistuimelle, joka on ensimmäisenä oi-
keusasteena tuominnut henkilön ehdollisen
vankeuden tehosteeksi valvontaan taikka
jonka tuomiopiirissä valvottava asuu tai vaki-
naisesti oleskelee.
Jos tuomioistuin toteaa valvottavan mene-

telleen 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja
jos siihen valvottavan henkilöön liittyvät ja
rikkomukseen johtaneet syyt kokonaisuutena
arvioiden on erityistä syytä, se voi pidentää
valvonta-aikaa yhteensä enintään kuudella
kuukaudella.
Ennen huomautuksen tai varoituksen anta-

mista taikka asian ilmoittamista syyttäjälle
valvottavalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi.

11 §

Valvonnan lakkauttaminen

Jos valvonta-ajan kestettyä vähintään kuusi
kuukautta on käynyt ilmeiseksi, ettei valvon-
nan jatkaminen ole tarpeen, Rikosseuraamus-
laitos voi valvojan esityksestä lakkauttaa val-
vonnan.
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12 §

Päätösvalta

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseu-
raamustoimiston johtaja päättää 10 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetusta ilmoituksen tekemi-
sestä syyttäjälle.
Yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja tai
työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja
taikka rikosseuraamusesimies päättää 8 §:n 2
momentissa tarkoitetusta verinäytteen ottami-
sesta, 9 §:ssä tarkoitetusta noudon pyytämi-
sestä, 10 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kir-
jallisen varoituksen antamisesta ja 11 §:ssä
tarkoitetusta valvonnan lakkauttamisesta.
Valvoja tai muu työjärjestyksessä tehtä-
vään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies päättää muusta 8 §:ssä tarkoitetusta
päihteettömyyden valvonnasta kuin verinäyt-
teen ottamisesta ja 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetusta suullisen tai kirjallisen huomautuk-
sen antamisesta.

13 §

Tiedonsaantioikeus

Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada valvonnan
täytäntöönpanoa varten sosiaaliviranomai-
selta tiedot, jotka koskevat valvottavan elin-
olosuhteita, päihteiden käyttöä, päihdekun-
toutusta, mielenterveyttä ja mielenterveyspal-
velujen käyttöä, sekä muut vastaavanlaiset
tiedot, jotka ovat tarpeellisia valvonnan täy-
täntöönpanoa sekä tuomitun elämänhallintaa
ja rangaistuksen suorittamista edistävien tuki-
toimien yhteensovittamista varten.
Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada tässä laissa
säädettyjä tehtäviään varten sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun

lain (812/2000) 20 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuilta tahoilta tiedot, jotka ovat tarpeellisia
valvonnan täytäntöönpanoa sekä tuomitun
elämänhallintaa ja rangaistuksen suoritta-
mista edistävien tukitoimien yhteensovitta-
mista varten.

14 §

Matkakustannukset

Rikosseuraamuslaitos korvaa valvontata-
paamisista ja valvonnan toteuttamiseksi tar-
peellisista tilaisuuksista aiheutuneet valvotta-
van kohtuulliset matkakustannukset.

15 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset valvojan määrää-
miseen liittyvästä menettelystä, valvontaan
liittyvien asiakirjojen laatimisesta ja käsitte-
lystä, valvontasuunnitelmasta, valvottavan
epäillyn päihtymystilan toteamisesta ja kir-
jaamisesta, valvottavan velvollisuuksien rik-
komisen selvittämisestä, valvontaan liittyvien
tehtävien ja ohjelmien hyväksymisestä sekä
valvottavalle aiheutuneiden matkakustannus-
ten korvaamisesta annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

16 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuutta 2011.
Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon

jälkeen tuomittuihin ehdollisen vankeuden
valvontoihin.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Lak i

N:o 635

rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 6 luvun 10 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on laissa 515/2003, seuraavasti:

6 luku

Rangaistuksen määräämisestä

10 §

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset

— — — — — — — — — — — — —
Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan
tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi

valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden
ajaksi, jos tätä on pidettävä perusteltuna teki-
jän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi
sekä uusien rikosten ehkäisemiseksi. Valvon-
nan täytäntöönpanosta säädetään ehdollisen
vankeuden valvonnasta annetussa laissa (634
/2010).
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuutta 2011.

Naantalissa 24 päivän kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 229/2009
LaVM 6/2010
EV 59/2010
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Lak i

N:o 636

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen
tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annet-
tujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/1963) 11 §:n
1 momentti ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §
Päätöksessä, jolla ehdollisesti tuomitun
henkilön valvonta määrätään järjestettäväksi
Suomessa, on noudattamalla soveltuvin osin,
mitä valvojan määräämisestä ehdollisen van-
keuden valvonnasta annetussa laissa
(634/2010) säädetään, samalla määrättävä
valvoja sekä, jollei ehdollisen tuomion yhtey-
dessä asetettuja ehtoja tai määräyksiä voida
täällä soveltaa, vahvistettava niitä koskevat
muutokset koetus- ja valvonta-aikoja lukuun
ottamatta.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tans-

kassa ehdollisesti tuomitun henkilön val-
vonta, joka on päätetty järjestää Suomessa,
voidaan lakkauttaa soveltamalla ehdollisen
vankeuden valvonnasta annetun lain 11 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuutta 2011.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 229/2009
LaVM 6/2010
EV 59/2010

2175

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20090229


Lak i

N:o 637

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tun lain (493/1999) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 362/2005, sekä
lisätään 19 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 362/2005, uusi 5 momentti seuraavasti:

3 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin
kuuluu turvapaikanhakija, kunnes hänelle on
myönnetty oleskelulupa tai hän on poistunut
maasta. Vastaanoton piiriin ei kuitenkaan
kuulu turvapaikanhakija, joka on Euroopan
unionin jäsenvaltion taikka Islannin, Liech-
tensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen
(unionin kansalainen ja häneen rinnastet-
tava) ja joka on saanut tiedoksi Maahanmuut-
toviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä
suojelua koskevaan hakemukseensa.

— — — — — — — — — — — — —

19 c §

Vastaanoton järjestäminen

— — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 3 §:n 2 momentissa

säädetään vastaanoton piiriin kuulumisesta,
vastaanottokeskuksen johtaja voi päättää, että
turvapaikanhakija, joka on unionin kansalai-
nen tai häneen rinnastettava, kuuluu kohtuul-
lisen ajan vastaanoton piiriin erityisen henki-
lökohtaisen syyn vuoksi. Jos turvapaikanha-
kija, joka on unionin kansalainen tai häneen
rinnastettava, suostuu poistumaan valvotusti
maasta tai suostuu siihen, että käännyttämistä
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön en-
nen kuin 30 päivää on kulunut siitä, kun
päätös on annettu tiedoksi, hän kuuluu vas-
taanoton piiriin maasta poistumiseensa
saakka, kuitenkin enintään 7 vuorokauden
ajan.

HE 25/2010
HaVM 9/2010
EV 97/2010
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.
Tätä lakia sovelletaan turvapaikanhakijaan,
joka saa tiedoksi Maahanmuuttoviraston kiel-

teisen päätöksen kansainvälistä suojelua kos-
kevaan hakemukseensa tämän lain voimaan-
tulon jälkeen.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 638

Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta 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.

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 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joi-
den maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nauta-
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, EYVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1
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merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä nau-
danlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoitta-
misesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40
euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tila-
päiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekiste-
röinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvi-
rasto perii kiinteää maksua nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamo-
alan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä
kohden.
Elintarviketurvallisuusvirasto perii lam-
mas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekiste-
röintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja ase-
tuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien
92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY)
N:o 21/2004 mukaisesta lammas- ja vuohi-
eläinten ilmoittamisesta lammas- ja vuohire-
kisteriin kiinteää maksua 1,00 euroa uuden
eläimen rekisteröinnistä. Samoin Elintarvike-
turvallisuusvirasto perii kiinteää maksua lam-
mas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja re-
kisteröinnistä annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mu-
kaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituk-
sesta 0,30 euroa eläintä kohden.

4 §

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.

5 §

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 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittä-
vistä maksuista päättää Elintarviketurvalli-
suusvirasto ottaen huomioon mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
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näkuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2012.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut

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

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos Tanja Viljanen
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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  
1.1.1.1 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 

10 000 000 kg vuodessa 
 

633,00 
1.1.1.2 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg 

vuodessa  
 

1 266,00 
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan lai-

toksenhyväksymishakemuksen käsittely  
 

633,00 
 Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toi-

siinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä 
määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrä-
tään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään 
suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupaha-
kemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä mak-
suista. 

 

1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yh-
teydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksy-
misen uusiminen tunnilta 

 
 

76,00 
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toi-

minnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsitte-
ly tunnilta  

 
 

76,00 
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä 

sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmis-
tavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset 
laitokset 
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1.1.5.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 
vuodessa 

 
456,00 

1.1.5.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001—8 000 m3 
vuodessa 

 
1 140,00 

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

 
2 280,00 

1.1.5.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnil-
ta 

 
76,00 

1.1.5.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnil-
ta 

 
76,00 

1.1.5.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsit-
telyyn käytetty aika tunnilta 

 
76,00 

1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla lai-
tosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvi-
en laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistet-
ty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hake-
musten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään 
maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 
prosenttia niiden kiinteistä maksuista.  

 

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

 
 

3 422,00 
1.1.7.1 - uudelleen hyväksyminen 1 272,00 
1.1.7.2 - tarkastusmaksu/kerta 570,00 
1.2  Toiminnanharjoittajat   
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväk-

syminen tunnilta  
 

76,00 
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä 

koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 
 

105,00 
1.2.3 Siemenpakkaamolupapäätös  
1.2.3.1 - uusi 350,00 
1.2.3.2 - laajennus  74,00 
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan ha-

kemuksen hyväksyminen  
 

179,00 
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 30,00 
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat   

 Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäris-
töluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 
2 000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan 
määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 
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2 000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajui-
nen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä) 

1.2.6.1 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos  153,00 
1.2.6.2 - seuraavat laitokset 38,00 
 Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset  
1.2.6.3 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 76,00 
1.2.6.4 - seuraavat laitokset 38,00 
1.3  Eläinlääkärinammatin harjoittajat   
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen  
1.3.1.1 - lopullinen päätös 74,00 
1.3.1.2 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopin-

noista 
 

120,00 
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 

7 §:ssä tarkoitettu lupa 
 

1.3.2.1 - myönteinen päätös  120,00 
1.3.2.2 - hylkäävä päätös 74,00 
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 

42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 
 

239,00 
1.4  Laboratoriot   
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laborato-

rion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslabora-
torion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tut-
kimuslaboratorion hyväksyntä  

 
 
 

250,00 
1.4.2 Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan labo-

ratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten 
omavalvontalaboratorion hyväksyntä 

 
 

250,00 
1.4.2.1 - hyväksynnän muuttaminen 76,00 
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 76,00 
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä  240,00 
1.4.3.1 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokai-

selta alkavalta tunnilta  
 

76,00 
1.5  Kasvinsuojeluaineet   
1.5.1  Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen   
1.5.1.1 Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 119 759,00 
1.5.1.2 Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 239 518,00 
1.5.1.3 Tehoaineen lisäarviointimaksu tunnilta 76,00 
1.5.2  Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen   
1.5.2.1 Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 141,00 
1.5.2.2 Määräaikainen hyväksyminen 22 811,00 
1.5.2.3 Valmisteen hyväksyminen  
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1.5.2.3.1 - valmiste on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä 
(1,5 htkk) 

 
17 108,00 

1.5.2.3.2 - valmistetta ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhtey-
dessä* (6 htkk) 

 
68 434,00 

1.5.2.3.3 - pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyt-
töön tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosididirektiivin 
mukaisesti hyväksytty valmiste 

 
 

4 562,00 
1.5.2.3.4 - käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo 

hyväksytystä valmisteesta) 
 

1 141,00 
1.5.2.3.5 - identtisen valmisteen hyväksyminen 228,00 
1.5.2.3.6 - vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 9 124,00 
1.5.2.3.7 - rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 798,00 
1.5.2.4 Hyväksynnän uusiminen  
1.5.2.4.1 - asiakirjoihin perustuva 2 281,00 
1.5.2.4.2 - valmisteen arvioinnissa käytetään hyväksi toisen jä-

senmaan laatimaa arviointiraporttia* (1 htkk) 
 

22 811,00 
1.5.2.4.3 - valmisteen arviointiraportti laaditaan Suomessa* 

(4,5 htkk) 
 

51 325,00 
1.5.2.4.4 - valmisteen arviointiraportti perustuu Suomen EU:lle 

tekemään tehoainearvioon tai arviointiraportti on tehty 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyönä, tunnilta 

 
 

76,00 
1.5.2.5 Käyttökohteiden laajentaminen  
1.5.2.5.1 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja 

samoilla käyttömäärillä ja -ajankohdilla 
 

2 281,00 
1.5.2.5.2 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, 

mutta eri käyttömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) 
 

11 406,00 
1.5.2.5.3 - käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään (3 htkk) 34 217,00 
1.5.2.5.4 - laajennettu käyttöalue (Off-label, laki kasvinsuojeluai-

neista 12 § 2 momentti) 
 

2 281,00 
1.5.2.6 Hyväksyntää koskeva muutos  
1.5.2.6.1 - pieni muutos; esim. nimen, luvanhaltijan muutos 228,00 
1.5.2.6.2 - suuri muutos; esim. koostumuksen muutoksen tai val-

mistuspaikan muutoksen arviointi 
 

2 281,00 
1.5.2.7 Koetoimintalupa  
1.5.2.7.1 - koeruutukoe/valmiste 228,00 
1.5.2.7.2 - viljelmäkoe/valmiste 570,00 
1.5.2.8 MRL-hakemukset, tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 

396/2005 42 artikla) 
 

76,00 
1.5.3  Muuta   
1.5.3.1 * Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy  
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useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yh-
teydessä lisämaksua tehoaineelta 

 
5 703,00 

 Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä 
haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään mää-
räaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden val-
misteen hyväksymistä koskevasta maksusta. 

 

 Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 
euron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteelli-
suuden vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua en-
nakkomaksua 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 pro-
senttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 
prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 

 

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

 

 - maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvin-
suojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykas-
vien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2 000 hehtaaria 

 

 - maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvin-
suojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykas-
vien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 5 000 hehtaaria 

 

1.6  Muut päätökset   
1.6.1  Elintarvikkeet   
1.6.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan ha-

kemusasian käsitteleminen: 
 

1.6.1.1.1 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 055,00 
1.6.1.1.2 - tunnustamisen uusiminen 394,00 
1.6.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä 

kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää eri-
tyiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytän-
töönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian 
käsitteleminen tunnilta 

 
 
 
 
 

76,00 
1.6.2  Luonnonmukainen tuotanto   
1.6.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti 

tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja al-
koholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian kä-
sitteleminen 

 
 
 

376,00 
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1.6.2.1.1 - luvan täydentäminen 25,00 
1.6.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan 

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

 

1.6.2.2.1 - lupa  95,00 
1.6.2.2.2 - luvan uusiminen  25,00 
1.6.2.3  Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen 

käsittely 
 

12,00 
1.6.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 95,00 
1.6.3  Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus   

1.6.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuk-
sen mukaiset luvat ja päätökset  

 
56,00 

1.6.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja 
tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnil-
ta 

 
 

76,00 
1.6.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 76,00 
1.6.4  Eläintautilaki   

1.6.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa  96,00 
1.6.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 96,00 
1.6.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekiste-

röinti  
 

96,00 
1.6.5 Kasvinjalostajanoikeus  
1.6.5.1 Hakemusmaksu 400,00 
1.6.5.2 Vuosimaksu 300,00 
1.6.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 120,00 
1.6.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maa-

hantuonti- ja käyttölupa  
 

96,00 
1.6.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kaup-

panormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tar-
koitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät 
tarkastukset  

 
 
 

59,00 
 

 

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

liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja 
perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ot-
tamatta 

 
 
 

29,00 
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen  
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(sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu 
tuotanto 

 
37,00 

2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodis-
tusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vienti-
valmiustarkastettu tuotanto 

 
 

43,00 
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten anta-

minen toimijoiden esitäyttämänä 
 

15,00 
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti  
2.5.1 - ensimmäinen 50,00 
2.5.2 - seuraava 12,00 
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita kos-

kevat vienti- ja muut todistukset 
 

2.6.1 - ensimmäinen 24,00 
2.6.2 - seuraava 3,60 
2.7 Nautaeläinpassi 11,00 
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,20 
2.9 Eläinrokotteiden OBPR –sertifiointi 148,00 
2.10 Eläinrokotteiden OCABR –sertifiointi 680,00 
2.11 Vakuustodistukset:  
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vä-

himmäishinta kauppaerää kohti 
 

10,00 
2.11.2 - perunan vakuustodistukset, kpl  0,075 
2.11.3 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl  0,055 
2.11.4 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu  5,45 

 

 

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  

 
 
 

72,00 
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen (121/2010) 10 §:ssä tarkoite-
tun ilmoituksen vastaanottaminen  

 
 

30,00 
3.3 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen (78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vas-
taanottaminen 

 
 

65,80 
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ainei-  
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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 elintarvik-
keen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vas-
taanottaminen 

 
 
 
 
 
 

55,00 
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista anne-

tun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidin-
maidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan 
ilmoituksen vastaanottaminen 

 
 
 

122,00 
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

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

 
 

901,00 
3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselin-

tarvikehakemuksen käsitteleminen 
 

2 253,00 
3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 

mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 
 

901,00 
3.9 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväk-

syminen 
 

225,00 
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kier-

rätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hake-
musasian käsitteleminen 

 
 

225,00 
3.11 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen ak-

tiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan 
hakemusasian käsitteleminen 

 
 

225,00 
 

 

4.  Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot   
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti  6,00 
4.2 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulus-

telu ja todistus) 
 

23,00 
4.3 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden 

määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet labora-
toriota kohden määrityksittäin ja lajeittain: 

 

4.3.1 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei  376,00 
4.3.2 - puhtaus: muut lajit  501,00 
4.3.3 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen 

määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnil-
ta  

 
 

41,00 
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5.  Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näyt-

teenoton, analyysit ja päätökset)  
 
 

5.1  Elintarvikkeet   
5.1.1  Varastoinnin valvonta   
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta  59,00 
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta  95,00 
5.1.1.3 - määritys näytettä kohden  89,00 
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 kohden  

 
 

1,85 
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vie-

rasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuo-
tettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia 
kohden  

 
 
 

1,90 
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peri-

tään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raa-
kamaitolitraa kohden 

 
 

0,80 
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tu-

hatta kiloa kohden  
 

0,70 
5.1.3  Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisval-

vonta  
 

5.1.3.1  Ensisaapumisvalvonnan perustarkastusmaksu 277,00 
5.1.3.2 Jos kohdan 5.1.3.1 mukainen perustarkastus vaatii ta-

vanomaista enemmän aikaa (yli 2 tuntia) peritään perus-
tarkastusmaksun lisäksi tunnilta 

 
 

135,00 
5.1.3.3  Uusintatarkastus tunnilta  153,00 
5.1.3.4  Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksyn-

nän muutos tunnilta  

 
138,00 

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: 
 

5.2.1.1.1 - enintään 100 kg 103,00 
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5.2.1.1.2 - 101—1 000 kg 155,00 
5.2.1.1.3 - 1 001—10 000 kg 345,00 
5.2.1.1.4 - 10 001—25 000 kg  440,00 
5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg   
5.2.1.1.6 - perusmaksu  440,00 
5.2.1.1.7 - jokaiselta alkavalta tonnilta  10,00 
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä 

ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden var-
mistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta anne-
tun 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 
purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III 
kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkei-
siin 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 

 

5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 106,00 
 - 1 001—20 000 kg:  
5.2.2.1.2 - perusmaksu  125,00 
5.2.2.1.3 - jokaiselta alkavalta tonnilta  7,00 
 - 20 001—46 000 kg:  
5.2.2.1.4 - perusmaksu 290,00 
5.2.2.1.5 - jokaiselta alkavalta tonnilta  12,50 
5.2.2.1.6  - yli 46 000 kg  655,00 
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  

 

5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 90,00 
5.2.3.1.2 - hevoset 127,00 
5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, lin-  
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nuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille 
eläimille 

5.2.3.2.1 - hyönteiset 64,00 
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 114,00 
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näy-

töseläimistä 
 

5.2.3.3.1 - perusmaksu  114,00 
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta  135,00 
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta  135,00 
5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman 

rajatarkastusta  
 

103,00 
5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden  
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuk-

sia tuotavien eläinlajien sukusolut 
 

64,00 
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistus-

vaatimukset 
 

106,00 
5.2.4  Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuon-

titunnistustarkastukset sekä todistukset  
 

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

 
80,00 

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

 
 

150,00 
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatar-

kastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu 
kohtien 5.2.1—5.2.3 mukaisesti 

 

5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja 
muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuk-
sessa toisin säädetä 

 

5.2.4.4.1 - ensimmäinen todistus  30,00 
5.2.4.4.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus  4,00 
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  

 
 
 

135,00 
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-
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simmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 
alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta. 

5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä  2,00 
5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä  3,00 
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 
johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydes-
sä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toi-
menpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista 
enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrätty-
jen maksujen lisäksi tunnilta. 

 
 
 
 
 

135,00 
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä 

epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään 
voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään 
tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannuk-
set. 

 

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

muu pyynnöstä tehtävä tarkastus)  
 

107,00 
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja oma-

valvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä 
tarkastus)  

 
 

143,00 
5.4  Luonnonmukainen tuotanto   
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus  72,00 
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu  72,00 
5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto  
5.4.3.1 - luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvi-

en toimijoiden valvonta tunnilta  
 

95,00 
5.4.3.2 - muu valvonta tunnilta  76,00 
5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnon-

mukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymä-
vaiheala) hehtaarin mukaan:  

 

5.4.4.1 - nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna 
tuottamaton ala  

 
5,60 

5.4.4.2 - korsi- ja palkoviljat, öljykasvit  11,20 
5.4.4.3 - peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutar-

hakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avo-
maatuotantoa varten  

 
 

28,10 
5.4.4.4 - muut kasvit  11,20 
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5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien 
tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotan-
totarkastusta kohden  

 
 

717,00 
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineis-

ton rekisteriin: 
 

5.4.6.1 - 1—3 kpl  24,00 
5.4.6.2 - 4—20 kpl  59,00 
5.4.6.3 - 21—100 kpl  120,00 
5.4.6.4 - yli 100 kpl  239,00 
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen 

ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnil-
ta  

 
 

76,00 
5.5  Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivu-

tuotteet  
 

5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain 
mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 

 
76,00 

5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain 
mukainen toimijan valvonta tunnilta 

 
101,00 

5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset 
tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoin-
nin ja valvonnan päätöksen) 

 

5.5.3.1 - tarkastusmaksuluokka 1 212,00 
5.5.3.2 - tarkastusmaksuluokka 2 424,00 
5.5.3.3 - tarkastusmaksuluokka 3 636,00 
5.5.3.4 - tarkastusmaksuluokka 4 848,00 
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastus-

maksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja val-
vonnan päätöksen) 

 

5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1 127,00 
5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2 201,00 
5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3 413,00 
5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4 774,00 
 Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy 

riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan  
 

5.5.5 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopai-
kasta, näytekohtainen maksu 

 
60,00 

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

näjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa  
 

63,00 
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5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin 
kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös met-
sänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi 
tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimu-
kulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät: 

 

5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg 5,60 
5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 

100 kg  
 

2,20 
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja 

kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaa-
riokasvit: 

 

5.6.1.3.1 - jokainen alkava 100 kg  5,00 
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,65 
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti  63,00 
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 51,00 
5.6.2  Puutavaran tuontitarkastukset   
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta 

osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuu-
ta lukuun ottamatta: 

 

5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys al-
le 50 m3  

 
6,00 

5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys 
(50 m3 ja suurempi kuorma)  

 
7,40 

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

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa 
kohden  

 
 

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: 

 

5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, 
alle 50 m3  

 
68,00 

5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys 
(50 m3 ja sitä suurempi kuorma)  

 
84,00 

5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3  223,00 
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän  372,00 
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahan-

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa 
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kohden  113,00 
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 

25 000 kg  
 

19,70 
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä  0,80 
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu  158,00 
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70 
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkas-

tustunnilta 
 

48,00 
5.6.3  Vientitarkastukset   
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu  54,00 
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai 

lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 
 

7,40 
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, mar-

jat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen 
alkava 1 000 kg 

 
 

0,95 
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen 

tuotantoa  
 

143,00 
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei 

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

 
 
 

107,00 
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn  1,00 
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkas-

tus): 
 

5.6.3.7.1 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standar-
din mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten 
tarkastamisen) 

 
 

311,00 
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:  
5.6.3.8.1 - perusmaksu 107,00 
5.6.3.8.2 - ylin tarkastusmaksu 484,00 
5.6.3.8.3 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 18,00 
5.6.3.8.4 - yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta heh-

taarilta 
 

8,90 
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:  
5.6.3.9.1 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 41,00 
5.6.3.9.2 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 66,00 
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:  
5.6.3.10.1 - perusmaksu 59,00 
5.6.3.10.2 - ylin tarkastusmaksu 243,00 
5.6.3.10.3 - jokainen alkava 100 m2  18,00 
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5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastus-
tunnilta 

 
51,00 

5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tar-
kastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttö-
oikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntämi-
nen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen  

 

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

 
43,00 

5.6.4.2 - avomaan taimituotanto 0,5 ha―2 ha, kasvihuonekasvi-
en taimituotanto 500―2 500 m2  

 
96,00 

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

 
167,00 

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

 
334,00 

5.6.4.5 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maasta-
viejät, välittäjät, varastot 

 
84,00 

5.6.4.6 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeu-
den haltijat 

 
84,00 

5.6.5  Varmennettu taimiaineisto   
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:  
5.6.5.1.1 - tuotantoala alle 10 ha  131,00 
5.6.5.1.2 - tuotantoala 10 ha tai yli  186,00 
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tar-

kastukset: 
 

5.6.5.2.1 - emokasvit, enintään 1 000 tainta  215,00 
5.6.5.2.2 - emokasvit, yli 1 000 tainta  519,00 
5.6.5.2.3 - emokasvit, yli 3 000 tainta  896,00 
5.6.5.2.4 - emokasvit, yli 15 000 tainta  1 074,00 
5.6.5.2.5 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista   
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:   
5.6.5.3.1 - muun tarkastuksen yhteydessä  54,00 
5.6.5.3.2 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden 

tarkistaminen  
 

107,00 
5.7  Metsänviljelyaineisto   
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta  54,00 
5.7.1.1 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuu-

den tarkastaminen näytteeltä: 
 

5.7.1.2 - mänty 19,00 
5.7.1.3 - kuusi 23,00 
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:  
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5.7.2.1 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto  65,00 
5.7.2.2 - erillinen siementen pakkauspiste  27,00 
5.7.2.3 - taimitarha ja varasto:  
5.7.2.4 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuo-

tantoa harjoittava taimitarha  
 

43,00 
5.7.2.5 - kasvihuonepinta-ala 5 000—10 000 m2  98,00 
5.7.2.6 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2  258,00 
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus  195,00 
5.7.4 Erillinen taimivarasto  65,00 
5.8  Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto   
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastus-

kertaa kohden: 
 

57,00 
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perus-

siemenluokat  
 

8,75 
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset 

sukupolvet  
 

12,00 
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos 

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

 
 
 

16,00 
5.8.2.1 - viljelystarkastus hehtaarilta  8,75 
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti  100,00 
5.8.4 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten sie-

menperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaa-
lin tarkkuudella 

 
 

15,00 
5.8.4.1 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä  23,00 
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton pe-

rusmaksu:  
 

51,00 
5.8.5.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu 

osanäytteeltä  
 

9,55 
5.8.5.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 66,00 
5.8.5.3 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta 

tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä  
 

215,00 
5.8.5.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta  135,00 
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätä-

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

 
 
 

32,00 
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu 

osaerältä  
 

50,00 
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5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää 
kohden  

 
98,00 

5.9  Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi   
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös  25,00 
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varasto-

tarkastuspäätös, 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  
 

70,00 
5.9.5 Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu  339,00 
5.9.5.1 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta  73,00 
5.10  Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajik-

keiden tarkastus  
 

5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus  290,50 
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkas-

tus 
 

105,00 
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan 

kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus  
 

181,50 
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 hyväksymiseen liittyvä maa-

tiaislajikkeen kuvaustutkimus  
 

305,00 
5.10.7 Alkuperäislajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus  
5.10.7.1 - perusmaksu  52,70 
5.10.7.2 - lisäksi hehtaaria kohden  8,00 

 

 



Suomen Pankin ilmoitus

N:o 639

viitekorosta ja viivästyskorosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2010

Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elo-
kuuta 1982 annetun korkolain (633/1982)
12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3
päivänä toukokuuta 2002 annetussa laissa
(340/2002), että korkolain 12 §:ssä tarkoi-
tettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään

perusrahoitusoperaatioon perustuva viite-
korko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosenttia vuo-
dessa kuuden kuukauden ajan 1 päivästä hei-
näkuuta 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2010

SUOMEN PANKKI

Erkki Liikanen Antti Suvanto
Johtokunnan puheenjohtaja Osastopäällikkö
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