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Valtioneuvoston asetus

N:o 1300

yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talous-
arvion momentin 32.20.43 perusteella yritys-
ten yhteishankkeisiin myönnettävien valtion-
avustusten myöntämisestä, maksamisesta ja
käytöstä.

2 §

Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tämän asetuksen
mukaisia näyttelyhankkeita tai vientiverkos-
tohankkeita ja kumppanuusohjelmia avustet-
taessa on elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Muita hankkeita avustettaessa val-
tionapuviranomainen on työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. Jos haetun valtionavustuksen määrä
on enemmän kuin 500 000 euroa on valtion-
apuviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) yhteishankkeella yritysten yhdessä to-

teuttamaa hanketta, joka voi sisältää yksittäi-
sen tapahtuman tai ajallisesti laajemman ta-
pahtumakokonaisuuden ja johon osallistuu
vähintään neljä yritystä, jollei hankkeen luon-
teesta muuta johdu;

2) vientiverkostohankkeella, vientiren-
kaalla ja kumppanuusohjelmalla pitkäkes-
toista yritysryhmän yhteishanketta, jonka tar-
koituksena on pääasiassa kansainvälistymisen
edistäminen ja viennin aloittaminen tai lisää-
minen tietylle markkina-alueelle;

3) kaupallis-teollisella viestinnällä ja
markkinoinnilla sekä strategisilla kärkihank-
keilla sellaisia hankkeita, joissa edistetään
suomalaisten yritysten tuotteiden ja palvelui-
den tunnettuutta yleisesti ja joihin ei välttä-
mättä osallistu yrityksiä;

178—2010



4) kansainvälisillä maailmannäyttelyosal-
listumisilla Suomen osallistumisia Kansain-
välisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n tun-
nustamiin tai rekisteröimiin maailmannäytte-
lyihin.

4 §

Avustettavat hankkeet

Valtionavustusta voidaan myöntää suoma-
laisten teollisten ja palveluyritysten yhteis-
hankkeisiin, jotka parantavat vientiään aloit-
tavien pienten ja keskisuurten yritysten val-
miuksia kansainvälistyä, edistävät uuden
vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden
markkina-alueen avaamista, lisäävät vientiä
yritysten vanhoille markkina-alueille, moni-
puolistavat viennin rakennetta, edistävät yri-
tysten ja uusien innovaatioiden pääsyä mark-
kinoille tai muuten edistävät yritysten kan-
sainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailu-
kykyä.

Valtionavustuksen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että yhteishankkeeseen osallistu-
vien yritysten tuotteiden ja palveluiden koti-
maisuus- ja jalostusaste on riittävä tai että
hankkeen toteuttamiseen muuten on riittävä
suomalainen intressi.

Valtionavustusta voidaan myöntää myös
kaupallis-teollisille viestintä- ja markkinointi-
hankkeille sekä strategisille kärkihankkeille,
laajoille matkailun ulkomaan markkinoinnin
hankkeille, laajoille yritysten toteuttamille
kulttuurivientiä edistäville hankkeille ja eri-
tyisistä syistä muille suomalaisten yritysten
kansainvälistymistä ja vientiä edistäville
hankkeille.

Valtionavustusta voidaan myöntää hank-
keelle pääasiallisesti enintään yhdeksi vuo-
deksi kerrallaan.

5 §

Valtionavustuksen saaja

Valtionavustus voidaan myöntää yhtei-
sölle, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja
joka yhteishankkeissa kanavoi valtionavus-
tuksen hankkeeseen osallistuville yrityksille.
Ulkomailla rekisteröidyille yhteisöille valti-
onavustusta yhteishankkeisiin voidaan myön-
tää vain, jos valtionavustus kanavoituu suo-

malaisten yritysten viennin ja kansainvälisty-
misen edistämiseen. Valtionavustusta voi-
daan myöntää vain yhteisöille, joilla on to-
teennäytettyä kokemusta yritysten kansainvä-
listymishankkeiden toteuttamisesta.

6 §

Valtionavustuksen käyttökohteet

Valtionavustuksen käyttökohteina voivat
olla:

1) viennin ja kansainvälistymisen edistä-
miseen liittyvät tapahtumat kuten kansainvä-
liset näyttelyt ulkomailla sekä yritysryhmien
ulkomaille suuntautuvat markkinaselvitys- ja
tiedonhankintamatkat;

2) yritysten kansainvälistymisvalmiuksien
parantamiseen liittyvä koulutus ja konsul-
tointi;

3) yritysten yhteiset ulkomaille suunnatut
tiedotus- ja viestintäkampanjat sekä yhteisesti
toteutetut lehtimies-, ostaja-, asiantuntija- ja
vaikuttajaryhmien vierailut Suomeen;

4) vientiverkostohankkeet, vientirenkaat ja
kumppanuusohjelmat;

5) ulkopuolisten ja hakijasta riippumatto-
mien tahojen tekemät markkinaselvitykset;

6) kaupallis-teolliset viestintä- ja markki-
nointihankkeet sekä eri toimialojen strategi-
set kärkihankkeet;

7) osallistumiset kansainvälisiin maailman-
näyttelyihin.

7 §

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen
toteuttamisen kannalta välttämättömät kus-
tannukset. Välttämättömiä kustannuksia eivät
ole osallistuvien yritysten oman toiminnan
kustannukset, vapaaehtoiset henkilösivukus-
tannukset eivätkä sellaiset vähämerkityksiset
kustannukset, joilla ei ole olennaista vaiku-
tusta hankkeen toteuttamiseen.

8 §

Valtionavustuksen määrä

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
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sista, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yhteis-
hankkeissa valtionavustusta voidaan myöntää
pienille ja keskisuurille yrityksille enintään
50 prosenttia ja muille yrityksille enintään 40
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Vientiverkostohankkeissa, vientirenkaissa ja
kumppanuusohjelmissa valtionavustus voi
olla pienille yrityksille enintään 65 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista.

Pieni ja keskisuuri yritys määritellään mik-
royritysten sekä pienten ja keskisuurten yri-
tysten määritelmästä annetussa komission
suosituksessa 2003/361/EY.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista lehtimiesvierailuihin ja tiedonhankinta-
matkoihin sekä valtakunnallisiin ja alueelli-
sesti merkittäviin hankkeisiin, joihin ei osal-
listu yrityksiä tai joiden kustannukset ovat
vaikeasti yrityskohtaisesti kohdennettavissa
tai jos hankkeen hyöty kohdistuu laajalle yri-
tysjoukolle tai hanke on luonteeltaan poik-
keava ja riskialtis. Edustus-, vastaanotto- ja
tarjoilukustannuksiin valtionavustusta voi-
daan myöntää hakemuksesta ja vain erityi-
sistä syistä ja enintään 25 prosenttia.

Jos valtionavustusta hakevan yhteisön toi-
minnan menoihin ei myönnetä muuta julkista
tukea, voidaan valtionavustusta lisäksi myön-
tää enintään 10 prosenttia myönnetyn valtion-
avustuksen määrästä hankkeen yleishallinto-
kustannuksiin.

9 §

Eräät yksittäiset kustannuserät

Yhteishankkeisiin voi sisältyä yksittäisiä
kustannuseriä, joissa valtionavustus voi ylit-
tää 7 §:ssä mainitut prosenttiosuudet, jos se
on valtionavustuksen myöntämisen tavoittei-
den saavuttamiseksi välttämätöntä ja perus-
teltua.

10 §

Yhteishankkeessa saatavat tulot

Yhteishankkeessa saatavat tulot otetaan
huomioon vähennyksinä ennen avustuksen
lopullisen määrän vahvistamista. Yhteishank-
keen hallinnoijan hankkeeseen osallistuvilta

yrityksiltä perimät kohtuulliset järjestely- tai
vastaavat muut palkkiot eivät ole tässä tarkoi-
tettuja yhteishankkeen tuloja.

11 §

Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan valtionapuviran-
omaiselta hyvissä ajoin ennen hankkeen
aloittamista tai sen käynnistymistä. Hake-
muksessa on esitettävä:

1) tiedot hakijasta;
2) selvitys kyseessä olevan toimialan tai

yritysryhmän viennin taikka laajoissa hank-
keissa kansainvälisen liiketoiminnan kehitys-
näkymistä;

3) yhteishankkeen tavoitteet ja kuvaus;
4) tiedot yhteishankkeeseen osallistuvista

yrityksistä, jos yritysten nimeäminen hank-
keen luonteen vuoksi on hakemusvaiheessa
mahdollista;

5) tapahtumakohtainen kustannusarvio jo-
kaisesta hakemukseen liittyvästä yksittäisestä
hankkeesta ja pitkäkestoisissa hankkeissa toi-
mintasuunnitelma;

6) selvitys hankkeen tavoitteiden toteutu-
misen seurannasta ja arvioinnista.

Hakemukseen on liitettävä hakijan vii-
meksi päättyneen tilikauden tilinpäätös, toi-
mintakertomus, kaupparekisteriote sekä pyy-
dettäessä selvitys hakija ennakkoperintärekis-
teriin kuulumisesta ja hakijan verovelkatodis-
tus.

Tarvittaessa hakemuksessa on lisäksi esi-
tettävä selvitys avustuksen kilpailuvaikutuk-
sista.

Valtionavustuksen käyttöajan pidentämistä
ja muita avustuksen käyttöön liittyviä sisäl-
löllisiä muutoksia on haettava päätöksessä
määrätyn selvityksen antamisen määräajassa.

12 §

Pitkäkestoiset hankkeet

Pitkäkestoisissa yhteishankkeissa, joihin
sisältyy useita yksittäisiä tapahtumia, valtion-
apuviranomaiselle on toimitettava tapahtuma-
kohtainen kustannusarvio ja luettelo tapahtu-
maan osallistuvista yrityksistä ennen kunkin
yksittäisen tapahtuman alkamista.
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13 §

Valtionavustuksen maksaminen

Valtionavustuksen lopullinen määrä vah-
vistetaan ja valtionavustus maksetaan val-
tionavustuksen saajalle toteutuneiden, mak-
settujen ja hyväksyttyjen kustannusten perus-
teella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä
on esitetty valtionapuviranomaiselle 14 §:n
mukainen selvitys.

Pitkäkestoisissa tai laajoissa yhteishank-
keissa voidaan perustelluista syistä tai, jos
hankkeen toteuttaminen muuten vaarantuisi,
maksaa valtionavustusta hakemuksesta en-
nakkoon 50 prosenttia myönnetystä valtion-
avustuksesta hankkeen alkaessa ja 30 pro-
senttia hankkeen puolessa välissä. Jos enna-
kon maksamisen perusteena on huomattaviin
ennakkomaksuihin tai muihin vastaaviin eriin
sitoutuminen, ennakon määrä voi hankkeen
alkaessa olla suurempi, kuitenkin enintään 80
prosenttia myönnetystä valtionavustuksesta.

14 §

Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Valtionavustuksen saajan tulee antaa val-
tionapuviranomaiselle selvitys valtionavus-

tuksen käytöstä kuuden kuukauden kuluessa
avustuspäätöksen mukaisesta käyttöajan päät-
tymisestä. Selvityksen tulee sisältää:

1) selvitys hankkeen toteutumisesta verrat-
tuna suunniteltuun hankkeeseen;

2) selvitys hankkeen toteutuneista me-
noista ja tuloista; pitkäkestoisissa hankkeissa
tulot ja menot on yksilöitävä kunkin yksittäi-
sen tapahtuman osalta erikseen;

3) tilintarkastajan lausunto, jollei päätök-
sessä toisin määrätä;

4) arvio hankkeen tuloksellisuudesta ja
vaikuttavuudesta.

Valtionavustuksen saaja on pyynnöstä vel-
vollinen toimittamaan valtionapuviranomai-
selle myös muita hankkeen toteutumiseen,
seurantaan ja valtionavustuksen käyttöön liit-
tyviä tietoja.

15 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa
myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1301

yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten
kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talous-
arvion momentin 32.20.41 perusteella ulko-
maankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yri-
tysten kansainvälistymistä edistäville järjes-
töille ja yhteisöille myönnettävän yleisavus-
tuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käy-
töstä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) valtionapuviranomaisella työ- ja elin-

keinoministeriötä; ja
2) yhteisöllä työ- ja elinkeinoministeriön

tukemaa järjestöä tai muuta yhteisöä, jonka
toiminnan menoihin myönnetään yleisavus-
tusta.

3 §

Avustettavat yhteisöt ja käyttökohteet

Yleisavustusta voidaan myöntää työ- ja
elinkeinoministeriön toimintaa tukevien Suo-
messa rekisteröityjen yhteisöjen toiminnan
menoihin. Yhteisöjen toiminta voi kohdistua:

1) pienten ja keskisuurten yritysten kehittä-
mispalveluiden tuottamiseen sekä kansainvä-
listymistä edistävien asiantuntija-, tieto- ja
neuvontapalveluiden tarjoamiseen pk-yrityk-
sille;

2) asiantuntija- ja neuvontapalveluiden
tuottamiseen luovilla aloilla toimiville yrityk-
sille;

3) Finpro ry:n niin kotimaassa kuin ulko-
mailla tarjoamiin asiantuntija- ja neuvonta-
palveluihin;

4) ulkomaisten investointien edistämistoi-
mintaan.

Yleisavustusta voidaan erityisistä syistä
myöntää myös ulkomailla toimiville yhtei-
söille.

4 §

Yleisavustuksen hyväksyttävät kustannukset

Yleisavustuksen käyttökohteina voivat
olla:

1) yhteisön henkilöstön palkat lakisäätei-
sine ja pakollisine sivukuluineen;

2) yhteisön toimitilojen kustannukset sekä
muut toiminnan kannalta välttämättömät kus-
tannukset;

3) yhteisön markkinointiin, mainontaan,
neuvontaan, tutkimus-, tiedotus- tai julkaisu-
toimintaan liittyvät kustannukset;
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4) muut yhteisön toiminnan kannalta tar-
peelliset ja välttämättömät menot.

5 §

Yleisavustuksen tavoitteet ja myöntäminen

Ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja
yritysten kansainvälistymistä edistäville yh-
teisöille voidaan myöntää yleisavustusta sel-
laisten neuvonta-, tieto-, tutkimus-, asiantun-
tija- ja muiden palveluiden ylläpitämiseen,
joilla edistetään erityisesti pienten ja keski-
suurten yritysten valmiuksia kansainvälistyä
tai joilla kehitetään pienten- ja keskisuurten
yritysten toimintaedellytyksiä niin Suomessa
kuin ulkomailla. Yleisavustusta voidaan
myöntää myös asiantuntija- ja neuvontapal-
veluiden tuottamiseen luovilla aloilla toimi-
ville yrityksille.

Finpro ry:lle voidaan myöntää yleisavus-
tusta vientikeskusverkoston ylläpitämiseen ja
muihin yritysten kansainvälistymistä ja vien-
tiä edistävien palvelujen tuottamiseen, jos tu-
lossopimuksessa, yleisavustusta koskevissa
ohjeissa ja sitä koskevassa päätöksessä tar-
kemmin määrätyt edellytykset täyttyvät. Fin-
pro ry:n edellä mainittuja palveluja pidetään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitet-
tuina yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit-
tyvänä palveluna.

Invest in Finland-säätiölle voidaan myön-
tää yleisavustusta ulkomaisten investointien
edistämistoimintaan ja säätiön sääntöjen mu-
kaisen tarkoituksen toteuttamiseen.

6 §

Yleisavustuksen määrä

Yleisavustuksen enimmäismäärä on pää-
sääntöisesti yhteensä enintään 75 prosenttia
avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista
siten kuin yleisavustusta koskevassa päätök-
sessä tai yleisavustuksen käyttöä koskevissa
erillisissä ohjeissa määrätään.

Avustus voi olla myös 50 prosenttia tai
erityisestä syystä 100 prosenttia, jos järjestön
tai yhteisön toiminnan toteuttamiseksi ei ole
saatavilla muuta rahoitusta tai jos tuettava
toiminta on tavanomaista riskialttiimpi.

7 §

Yleisavustuksen hakeminen

Yleisavustusta haetaan ennen sen toiminta-
vuoden alkua, jonka avustus kattaa. Hake-
muksessa on esitettävä:

1) hakijan yhteystiedot ja y-tunnus;
2) toimintasuunnitelma ja vahvistettu ta-

lousarvio sille vuodelle, jolle yleisavustusta
haetaan;

3) selvitys tavoitteiden toteutumisen seu-
rannasta ja arvioinnista toimintavuoden ai-
kana;

4) viimeksi päättyneen tilikauden tilinpää-
tös ja tilintarkastajain kertomus sekä toimin-
takertomus.

8 §

Yleisavustuksen maksaminen

Yleisavustus voidaan toimintavuoden ai-
kana maksaa saajalle täysimääräisesti enna-
koina erillisen maksuaikataulun mukaisesti,
jos avustettavan toiminnan tarkoituksenmu-
kainen toteuttaminen sitä edellyttää.

9 §

Selvitys yleisavustuksen käytöstä

Yleisavustuksen käytöstä tulee antaa val-
tionapuviranomaiselle selvitys.

Jos ulkomaankauppaa, elinkeino- ja inno-
vaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälis-
tymistä edistävän yhteisön saama yleisavus-
tus ylittää 30 prosenttia saajan toiminnan ko-
konaiskustannuksista, valtionapuviranomai-
nen asettaa tuetulle toiminnalle vuosittain yk-
silöidyt tulostavoitteet ja solmii yhteisön
kanssa tarvittaessa erillisen tulossopimuksen.

10 §

Tulot ja ylijäämä

Yleisavustuksen kattamasta toiminnasta
saadut tulot otetaan huomioon yleisavustusta
myönnettäessä. Jos yleisavustus kattaa enem-
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män kuin puolet toiminnan kokonaiskustan-
nuksista, toiminnasta syntyvästä ylijäämästä
on palautettava valtionapuviranomaiselle
myönnettyä yleisavustusta vastaava osuus.
Palautettavasta määrästä voidaan kuitenkin
hakemuksesta jättää saajan käyttöön toimin-
nan kehittämiseen tai muuhun erityiseen tar-
koitukseen enintään puolet.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa
myönnettyihin yleisavustuksiin sovelletaan
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

N:o 1302

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Turvallisuus-
ja kemikaaliviraston maksullisista suorit-
teista, niiden maksuperusteista sekä julkisoi-
keudellisista suoritteista perittävistä mak-
suista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeu-
dellisia suoritteita ovat:

1) kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005)
ja sen nojalla annetuissa säännöksissä maini-
tut luvat, ilmoitukset, tarkastukset, pelastus-
suunnitelmat, tutkinnot ja pätevyyskokeet,
pätevyys- ja muut todistukset, siirtotodistuk-
set, turvallisuusselvitykset, vahvistamiset,
hyväksymiset sekä muutokset silloin, kun ne
koskevat:

a) vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja va-
rastointia;

b) vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuot-
teita;

c) vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien lait-
teistojen asennus- ja huolto- ja tarkastusliik-
keitä;

d) räjähteiden valmistusta, varastointia,
maahantuontia ja siirtoa;

e) pyroteknisiä välineitä;
f) ilotulitteiden valmistusta ja maahantuon-

tia ja ilotulitteisiin liittyvää toimintaa;
g) ilotulitusnäytöksen järjestämistä;
h) tarkastuslaitoksia;
2) kemikaalilaissa (744/1989) ja sen no-

jalla annetuissa säännöksissä mainittujen ha-
kemusten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun
ne koskevat:

a) biosiditehoaineen arviointia sen hyväk-
symiseksi sen mukaisesti kuin säädetään bio-
sidituotteiden markkinoille saattamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 98/8/EY liitteessä I, I A tai I B ja
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman
toisesta vaiheesta annetussa komission ase-
tuksessa (EY) N:o 1451/2007;

b) biosidivalmisteen hyväksymistä ja re-
kisteröintiä;

c) kemikaalilain 30 h §:ssä tarkoitetun bio-
sidivalmisteen hyväksymistä;
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d) suojauskemikaalin hyväksymistä ja suo-
jauskemikaali-ilmoituksia;

e) kiinnittymisenestoaineen hyväksymistä;
f) lupaa biosidivalmisteen poikkeukselli-

seen käyttöön, koetoimintailmoitusta tai koe-
toimintalupaa;

g) suojauskemikaalin maastavientiä;
h) biosidivalmisteiden käyttöä koskevaa

tutkintoa;
i) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimi-

tettuja tietoja;
3) kasvinsuojeluaineista annetussa laissa

(1259/2006) mainittujen hakemusten ja il-
moitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

a) kasvinsuojeluaineen tehoaineen arvioin-
tia sen hyväksymiseksi kasvinsuojeluainei-
den markkinoille saattamisesta annetun neu-
voston direktiivin 91/414/ETY liitettä I;

b) kasvinsuojeluaineen hyväksymistä;
c) koetoimintalupaa;
d) kasvinsuojeluaineiden biologista tehok-

kuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitok-
sen hyväksymistä (GEP-arviointi);

e) kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa
tutkintoa;

4) pesuaineista annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
648/2004 mainittujen poikkeushakemusten
käsittely;

5) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä
maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen kor-
jausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittami-
sesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(837/2005) mainittujen poikkeushakemusten
käsittely;

6) kosmeettisista valmisteista annetun lain
(22/2005) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun
kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmis-
tuttajan tai maahantuojan rekisteröinti-ilmoi-
tuksen käsittely;

7) kaivoslaissa (503/1965) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymi-
set, luvat ja tarkastukset siltä osin kuin ne
koskevat:

a) kaivosturvallisuutta;
b) kaivoskarttoja;
8) vakauslaissa (219/1965) ja sen nojalla

annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymi-
set siltä osin kuin ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;
b) vakaamisvelvoitteesta poikkeamista;

c) mitta-astioina käytettäviä pulloja;
9) jalometallituotteista annetussa laissa

(1029/2000) ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoituk-
set siltä osin kuin ne koskevat:

a) jalometallistuotteessa käytettäviä lei-
moja;

b) tarkastuslaitoksia;
10) painelaitelaissa (869/1999) ja sen no-

jalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväk-
symiset, luvat, ilmoitukset ja muutokset sil-
loin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;
b) painelaitteita;
11) sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja

sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut
arviointilaitokseksi, valtuutetuksi laitokseksi
tai tarkastajaksi nimeämiset, kelpoisuuden
osoittamiset, ilmoitukset, varmennusoikeu-
den myöntämiset, vaatimusten vahvistamiset
sekä edellä mainittuja koskevat muutokset ja
peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) sähköalan töitä;
b) sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyt-

töä;
c) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkö-

magneettista yhteensopivuutta;
d) hissejä ja niihin verrattavia henkilöiden

nosto- ja siirtolaitteita;
12) vaarallisten aineiden kuljetuksesta an-

netussa laissa (719/1994) ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset,
luvat, muutokset, luokitukset ja luokitusten
hyväksymiset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;
b) muita kuin radioaktiivisten aineiden

kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säili-
öitä;

c) vaarallisten aineiden luokitusta;
13) konttilaissa (762/1998) ja sen nojalla

annetuissa asetuksissa mainitut hyväksymi-
set, muutokset ja peruutukset siltä osin kun
ne koskevat tarkastuslaitoksia;

14) otsonikerrosta heikentäviä aineita ja
eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden
huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa
suorittavien pätevyysvaatimuksista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (1187/2001)
mainitut toiminnanharjoittajan ilmoitukset ja
muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) kylmälaitteiden huoltotoimintaa harjoit-
tavia;
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b) sammutus- ja torjuntalaitteiden huolto-
toimintaa harjoittavia;

c) jätehuoltoa harjoittavia;
d) kulkuvälineiden ja työkoneiden kylmä-

laitteiden huoltotoimintaa harjoittavia;
15) pelastustoimen laitteista annetussa

laissa (10/2007) mainitut hyväksymiset, il-
moitukset, tutkinnot ja kokeet, pätevyystodis-
tukset, uusinnat ja muutokset silloin, kun ne
koskevat:

a) kiinteästi asennettavia palonilmaisulait-
teistoja ja vastaavia järjestelmiä sekä auto-
maattisia sammutuslaitteistoja sekä näiden
laitteistojen ja järjestelmien asennus- ja huol-
totöitä tekeviä liikkeitä;

b) käsisammuttimia ja niiden huolto- ja
tarkastusliikkeitä;

c) pelastustoimen laitteiden vaatimusten-
mukaisuuden arviointipalveluja suorittavia
arviointilaitoksia;

d) palonilmaisulaitteistojen ja automaattis-
ten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorit-
tavia tarkastuslaitoksia; sekä

16) betonirakenteista annetussa ympäristö-
ministeriön asetuksessa (B4 Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma, betonirakenteet, ohjeet
2005) mainittu betonin seosaineiden laadun-
valvonta.

3 §

Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista
perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii
edellä 2 §:ssä mainituista suoritteista tämän
asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon
mukaiset omakustannusarvoon perustuvat
maksut. Maksutaulukon mukainen lisämaksu
peritään kultakin alkavalta tunnilta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä
peritään samansuuruinen maksu.

Suoritteista voidaan periä ennakkomaksua
sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä
olevassa maksutaulukossa säädetään.

Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituk-
sen tai hakemuksen käsittelystä peritään teh-
tyä työmäärää vastaava osuus sen mukaan
kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa mak-
sutaulukossa säädetään. Peruutetusta tai ai-
neiston puutteellisuuden vuoksi hylätystä ha-
kemuksesta maksettua ennakkomaksua ei pa-
lauteta.

Maksu 2 §:n 2 kohdassa mainituista suorit-
teista voidaan jättää perimättä kokonaan tai
osittain, jos kemikaalin käyttö on vähäistä tai
on jokin muu erityinen syy, jonka vuoksi
maksua voidaan kemikaalilain 60 §:n 3 mo-
mentin nojalla pitää kohtuuttomana.

Edellä 2 §:n 3 kohdan b alakohdassa mai-
nituista suoritteista perittävässä maksussa
otetaan lisäksi huomioon kasvinsuojeluai-
neista annetun lain 53 §:n 2 momentissa tar-
koitetut alennukset.

4 §

Maksulliset liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin pe-
rustein, ovat:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat
selvitykset, tutkimukset ja lausunnot;

2) henkilöstön käyttö viraston ulkopuoli-
sissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asian-
tuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia,
joissa tehtävien hoito tukee viraston maksu-
tonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;
4) julkaisut;
5) ilmoitustilan myynti viraston julkai-

suissa;
6) sähköiset tietotuotteet;
7) viraston hallinnassa olevien tilojen ja

laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopal-
velut ulkopuolisille;

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennök-
set lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitet-
tuja kopioita ja tulosteita;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja
muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos
nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hin-
taan; sekä

10) muut erikseen tilatut tai sovitut palve-
lut.

5 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2013.
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Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja
teollisuusministeriön päätös turvatekniikan
keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja
maksuperusteista (1032/1996).

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä
turvatekniikan keskuksessa, Elintarviketur-

vallisuusvirastossa, Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastossa tai Suomen ympä-
ristökeskuksessa tämän asetuksen tullessa
voimaan, peritään asian vireille tullessa voi-
massa olleiden maksujen suuruinen maksu.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki
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Liite 

 
 
 
MAKSUTAULUKKO 
 
 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut  
1.1.2011 alkaen 

Perus-
maksu, €

Lisä- 
maksu  

Suoritteen 
enimmäis- 
maksu, €

  
1 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja öljylämmi-
tyslaitteistot 

 

  
1.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Tuotantolaitos, lupa 
Tuotantolaitos, muutosilmoitus 
Turvallisuusselvitys 
Turvallisuusselvitys, muutos 
Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelma, muutos 
Muu lupa, lausunto tai vastaava 
Käytönvalvojan pätevyyskoe 
Kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusliike 
Kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusliike, 
muutos 
Pätevyyskoe, kaasuasennukset 

908 
315 
908 

 
315 

 
 

167 
190 

 
59 

167

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
1.2 Tarkastukset 

Tuotantolaitos, käyttöönottotarkastus 
Muu käyttöönottotarkastus 
Tuotantolaitos, määräaikaistarkastus

1 363 
315 

1 363

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
2 Nestekaasu   
   
2.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Nestekaasulaitos 
Nestekaasulaitos, muutos 
Turvallisuusselvitys 
Turvallisuusselvitys, muutos 
Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelma, muutos 
Muu lupa, lausunto tai vastaava 
Käytönvalvojan pätevyyskoe 
Käytönvalvojaa koskeva ilmoitus

315 
148 
735 

 
315 

 
 

167 
73

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
2.2 Tarkastukset 

Nestekaasu, käyttöönottotarkastus 
Nestekaasu, määräaikaistarkastus

735 
1 363

 
90 €/h 
90 €/h 
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3 Maakaasu   
   
3.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Maakaasun siirto- ja jakeluputkisto 
Maakaasun käyttöputkisto 
Maakaasuputkisto, muutos 
Kompressoriasema 
Paineenvähennysasema 
Turvallisuusselvitys 
Turvallisuusselvitys, muutos 
Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelma, muutos 
Muu lupa, lausunto tai vastaava 
Käytönvalvojan pätevyyskoe 
Käytönvalvojaa koskeva ilmoitus

735 
315 
148 
315 
315 
735 

 
315 

 
 

167 
73

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
4 Kemikaalisäiliöt   
   
4.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Vaarallisten kemikaalien varastosäiliön hyväksy-
minen 

148
 

90 €/h 
 

   
5 Räjähteiden valmistus ja käsittely   
   
5.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Räjähdetehdas 
Räjähdetehdas, muutos 
Räjähdetehdas, käyttölupa 
Räjähdevarasto, pysyvä 
Räjähdevarasto, tilapäinen 
Kaupan räjähdevarasto 
Räjähdevarasto, muutos 
Anon työmaavalmistus 
Ilotulitenäytäntöjen järjestäminen 
Räjähteiden siirtotodistus 
Turvallisuusselvitys 
Turvallisuusselvitys, muutos 
Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelma, muutos 
Muu lupa, lausunto tai vastaava 
Pätevyyskoe, räjähdeala 
Räjähdealan pätevyystodistuksen uusinta

735 
315 

 
315 
148 
148 
148 
315 
315 

73 
735 

 
315 

 
 

90 
48

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
5.2 Tarkastukset 

Käyttöönottotarkastus, räjähdetehdas 
Käyttöönottotarkastus, pysyvä räjähdevarasto 
Käyttöönottotarkastus, tilapäinen varasto 
Käyttöönottotarkastus, kaupan varasto 
Anon työmaavalmistuksen tarkastus 
Määräaikaistarkastus, räjähdetehdas 
Määräaikaistarkastus, räjähdevarasto

735 
315 
148 
148 
315 

1 363 
148

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
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6 Räjähteet, tuotteet   
   
6.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Maahantuontilupa 
Räjähteen hyväksyminen 
Lupa, lausunto tai vastaava 

148 
148

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
7 Biosidit   
   
7.1 Tehoaineen hyväksymishakemus

Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi en-
simmäisessä valmisteryhmässä 
Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi seu-
raavissa valmisteryhmissä 
Tehoaineen vastaavuuden arviointi (tekninen ek-
vivalenssi) 

 
138 000 

 
46 000 

 
2 900

 
 

90 €/h 
 

90 €/h 
 

90 €/h 

 
338 000 

 
69 000 

 
5 800

   
7.2 Valmisteen ensihyväksyminen 

Valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole arvioitu 
tehoaineen arvioinnin yhteydessä 
Valmiste ja ehdotetut käytöt arvioitu tehoaineen 
arvioinnin yhteydessä 

 
57 500 

 
11 500

 
 

90 €/h 
 

90 €/h 

 
72 000 

 
14 400

   
7.3 Valmisteen väliaikainen hyväksyminen

Valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole arvioitu 
tehoaineen arvioinnin yhteydessä 
Valmiste ja ehdotetut käytöt arvioitu tehoaineen 
arvioinnin yhteydessä 

 
57 500 

 
11 500

 
 

90 €/h 
 

90 €/h 

 
72 000 

 
14 400

   
7.4 Valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen 9 200 90 €/h 11 500
   
7.5 Vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti 11 500 90 €/h 14 400
   
7.6 Vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekiste-
röinti 

2 900 90 €/h 5 800

   
7.7 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen mää-
rittely 

700 90 €/h 9 200

   
7.8 Kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan uuden 
valmisteen hyväksyminen 

2 900 90 €/h 5 800

   
7.9 Valmisteen hyväksyminen muihin valmisteryhmiin 
tai käyttötarkoituksen laajentaminen valmisteryhmän 
sisällä 

2 900 90 €/h 23 000

   
7.10 Identtisen valmisteen hyväksyminen

Lisänimi 
Rinnakkaisvalmiste tai vastaava

700 
2 900

 
 

90 €/h 

 
 

5 800
   
7.11 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön 2 900 90 €/h 5 800
   



 N:o 1302
 

 

4379

7.12 Koetoimintailmoitus 700   
   
7.13 Koetoimintalupa 1 700 90 €/h 2 900
   
7.14 Valmisteen tai tehoaineen uudelleenhyväksymi-
nen tai -rekisteröinti (koskee maksutaulukon kohtia 
7.1, 7.2, 7.4, 7.5 ja 7.6) 

50 % 
perus-

maksusta

90 €/h perus-
maksu

  
7.15 Päätöksen olennainen muutos (esim. käyttötarkoi-
tuksen laajentaminen, koostumuksen tai käsittelytavan 
olennainen muuttaminen) (koskee maksutaulukon koh-
tia 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 ja 7.6) 

50 % 
perus-

maksusta

90 €/h perus-
maksu

  
7.16 Päätöksen vähäinen muuttaminen (esim. muutok-
set luokituksissa ja merkinnöissä) (koskee maksutau-
lukon kohtia 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 ja 7.6)

10 % 
perus-

maksusta

90 €/h 50 % 
perus-

maksusta
   
7.17 Päätöksen teknisestä tai vastaavasta syystä aiheu-
tuva muuttaminen (esim. valmisteen nimen muuttami-
nen, hakijan vaihtuminen) 

250   

   
7.18 Biosidivalmisteen käyttöä koskeva tutkinto (kuu-
lustelu ja todistus) 

100   

   
8 Suojauskemikaalit, kiinnittymisenestoaineet ja 
kemikaalilain 30 h §:ssä tarkoitetut biosidivalmis-
teet 

  

   
8.1 Valmisteen hyväksyminen 5 700 90 €/h 11 000
   
8.2 Ilmoitus maalin tavoin käytettävästä puunsuojake-
mikaalista 

1 450   

   
8.3 Yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemi-
kaali 

250   

   
8.4 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen mää-
rittely (biosidiset torjunta-aineet ja kiinnittymisenesto-
aineet) 

250 90 €/h 2 200

   
8.5 Kehysvalmisteen määrittelyn piiriin kuuluvan val-
misteen hyväksyminen 

250 90 €/h 2 200

   
8.6 Identtisen valmisteen hyväksyminen

Lisänimi 
Rinnakkaisvalmiste tai vastaava

250 
700

 
 

90 €/h 

 
 

2 900
   
8.7 Valmisteella tehtävä koe 700 90 €/h 2 900
   
8.8 Valmisteen uudelleenhyväksyminen 50 % 

perus-
maksusta

90 €/h perus-
maksu
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8.9 Päätöksen olennainen muutos (esim. käyttötarkoi-
tuksen laajentaminen, koostumuksen tai käsittelytavan 
olennainen muuttaminen) 

50 % 
perus-

maksusta

90 €/h perus-
maksu

  
8.10 Päätöksen vähäinen muuttaminen (esim. muutok-
set luokituksessa ja merkinnöissä) 

10 % 
perus-

maksusta

90 €/h 50 % 
perus-

maksusta
   
8.11 Päätöksen teknisestä tai vastaavasta syystä aiheu-
tuva muuttaminen (esim. valmisteen nimen muuttami-
nen, hakijan vaihtuminen) 

250   

   
9 Kasvinsuojeluaineet   
   
9.1 Tehoaineen hyväksymishakemus

Biologiset tehoaineet 
Kemialliset tehoaineet 
Tehoaineen uudelleenarviointi tai lisäarviointi 
Tehoaineen vastaavuuden arviointi

105 000 
210 000 

 
2 800

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

150 000 
300 000 

 
5 600

   
9.2 Valmisteen hyväksyminen 

Määräaikainen hyväksyminen 
Valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole arvioitu 
tehoaineen arvioinnin yhteydessä 
Valmiste ja ehdotetut käytöt arvioitu tehoaineen 
arvioinnin yhteydessä 
Vastavuoroinen hyväksyminen 
Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojelu-
ainekäyttöön tarkoitettu tai vähäriskinen valmiste 
Väliaikainen hyväksyminen 
Käyttölaimennusvalmiste 
Identtinen valmiste 
Rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen

20 000 
 

60 000 
 

15 000 
8 000 

 
4 000 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100

 
90 €/h 

 
90 €/h 

 
90 €/h 
90 €/h 

 
90 €/h 

30 000 
 

85 000 
 

20 000 
12 000 

 
6 000

   
9.3 Valmisteen vyöhykearviointi 60 000 90 €/h 85 000
   
9.4 Valmisteen hyväksynnän uusiminen

Väliaikainen hyväksyminen 
Käyttölaimennusvalmiste 
Identtinen valmiste 
Rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 
Asiakirjoihin perustuva 
Arvioinnissa käytetään hyväksi toisen jäsenvaltion 
laatimaa arviointiraporttia 
Arviointiraportti laaditaan Suomessa 
Valmisteen arviointi perustuu esim. Nordic Baltic 
yhteistyönä tehtyyn raporttiin 
Lisätutkimusten arviointi 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
2 300 

 
10 000 
45 000

 
 
 
 
 
 
 

90 €/h 
90 €/h 

 
90 €/h 
90 €/h 

 
 
 
 
 
 

 
15 000 
68 000
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9.5 Käyttökohteiden laajentaminen 
Kaikki käyttömäärät, kasviryhmät 
Vähäisiin käyttötarkoituksiin, pienimenekkiset 
tuotteet 
Laajennettu käyttöalue 

1 100 
 

1 100 
1 100

 
90 €/h 

 
20 000

   
9.6 Hyväksyntää koskeva muutos 

Pieni muutos, esim. luvanhaltijan muutos, valmis-
tuspaikan muutos, jos jokin muu jäsenmaa on teh-
nyt arvion 
Suuri muutos, esim. koostumuksen muutoksen ar-
viointi tai uuden valmistuspaikan arviointi

 
 

250 
 

2 300

  

   
9.7 Koetoimilupa 

Koeruutu/valmiste 
Viljelmäkoe/valmiste 

300 
700

  

   
9.8 Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja 
käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen 
(GEP-arviointi) 

Uudelleen hyväksyminen 
Tarkastusmaksu/kerta 

3 500
 
 

1 300 
600

  

   
9.9 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto 
(kuulustelu ja todistus) 

25   

   
10 Pesuaineet   

Poikkeuslupahakemuksen käsittely 7 250   
   
11 Tuote-VOC   

Poikkeuslupahakemuksen käsittely 300   
   
12 Kemikaalien tuoterekisteri; ilmoitusten käsittely   

Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä 
1—200 kpl 
Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä  
200 kpl ylittävältä osalta 

36/kpl/
vuosi 

18/kpl/
vuosi

  

   
13 Kosmetiikkarekisteri   
   
13.1 Kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistut-
tajan tai maahantuojan rekisteröintiä koskeva päätös

92   

   
13.2 Rekisteröintiä koskevan ilmoituksen muutosta 
koskeva päätös 

41   

   
14 Kaivostoiminta   
   
14.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Kaivosta koskeva lupa 190
 

90 €/h 
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14.2 Tarkastukset 
Määräaikaistarkastus, avolouhos 
Määräaikaistarkastus, maanalainen kaivos 
Määräaikaistarkastus, nostolaitos 
Muu tarkastus, kaivokset 

735 
735 
315 
315

 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
15 Mittaamisvälineet   

Lupa, lausunto tai vastaava 90 €/h  
   
16 Jalometallituotteet   

Rekisteröinti 
Nimileiman hyväksyntäpäätöksen muutos 
Nimileiman rekisteröinnin vahvistaminen 
Lupa, lausunto tai vastaava 

159
104 
104

 
 
 

90 €/h 

 

   
17 Painelaitteet   

Lupa, lausunto tai vastaava 90 €/h  
   
18 Sähkölaitteistot sekä hissit ja niihin verrattavat 
nosto- ja siirtolaitteet 

  

Laitteistoilmoitus 
Sähkölaitteiston lupa, lausunto tai vastaava 
Hissin lupa, lausunto tai vastaava 
Urakointi-ilmoitus 
Urakointi-ilmoitus, muutos 
Urakointi-ilmoitus, kohdekohtainen 
Oman työn varmennusoikeus 
Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja 
Hissiturvallisuustutkinto 

59
148 
148 

97 
59 
59 

190 
844 
167

 
90 €/h 
90 €/h 

 
 
 

90 €/h 

 

   
19 Vaarallisten aineiden kuljetus   

Räjähteen luokituksen hyväksyminen
Ilotulitteen luokituksen hyväksyminen 
Lupa, lausunto tai vastaava 

387
148

90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
20 Ympäristölle vaaralliset aineet   

Kylmälaiteliikkeen todistus 
Sammutuslaitteiden huoltoliike, ilmoitus 
Jätteenkäsittelyliike, ilmoitus 
Kylmälaiteliikkeen muutosilmoitus 
Kylmäalan pätevyystodistus ja sen uusiminen 
Kylmäalan pätevyyskokeen järjestäjän hyväksy-
minen 

140
140 
190 

70 
70 

 
400

  

   
21 Pelastustoimen laitteistot   
   
21.1 Paloilmoitinlaitteistot 

Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus 
Muutosilmoitus 
Pätevyystodistus ja sen uusiminen

190 
59 
59
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21.2 Sammutinlaitteistot 
Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus 
Muutosilmoitus 
Pätevyystodistus ja sen uusiminen

190 
59 
59

  

   
21.3 Käsisammuttimet 

Huolto- ja tarkastusliike, ilmoitus 
Muutosilmoitus 
Pätevyystodistus ja sen uusiminen

190 
59 
59

  

   
22 Tarkastustoiminta   

Tarkastuslaitos, hyväksyminen 
Tarkastuslaitos, muutos 
Valtuutettu tarkastaja, hyväksyminen 
Valtuutettu tarkastaja, muutos 
Tarkastusliike 

315
 

315 
 

190

90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 
90 €/h 

 

   
23 Betonin seosaineet (sopimuksen mukaan)   

Betonin seosaineiden laadunvalvonta 735 90 €/h  
   
 
 
 
MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET 
 
1. ALENNUKSET 
 
1 – 1 Vaaralliset kemikaalit 
 
Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 
69 ja 70 §:n mukaisten toimintailmoitusten käsittelystä laskutetaan 50 prosenttia vastaavaa lai-
tosta koskevan luvan perus- ja tuntimaksusta. 
 
1 – 2 Räjähteet 
 
Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä kos-
kevien vastaavien suoritteiden maksusta. 
 
1 – 3 Kaivokset 
 
Kaivoksen määräaikaistarkastuksesta voidaan periä 50 prosenttia vastaavan suoritteen mak-
susta, kun tarkastuskohteen vuosilouhintamäärä on alle 500 000 tonnia ja tarkastukseen käy-
tetty työaika on enintään puoli päivää. 
 
 
2. ENNAKKOMAKSUT 
 
2 – 1 Biosidit ja kasvinsuojeluaineet 
 
Kaikista työmäärältään merkittävistä biosideja tai kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista 
laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä.  
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3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET 
 
3 – 1 Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus peritään tarkastusten tun-

timaksun mukaisesti. 
 
3 – 2 Hylkäävään päätökseen johtavista päätöksistä ja tarkastuksista peritään maksu 

täysimääräisenä. 
 
3 – 3 Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. 
 
3 – 4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suo-

ritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen täy-
simääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet 
voimassaolevasta tuntimaksusta. 
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