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656/2013

Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,
kumotaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen (1056/2012) liitteen kohdat 5.8.2 ja 5.8.6,
muutetaan liitteen kohdat 1.2.4, 1.2.5, 2.1, 5.2 , 5.5.4, 5.6.1 ja 5.6.2,
lisätään liitteeseen uudet kohdat 1.2.8 ja 1.2.9 seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2013.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen



Liite 

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa

 -----------------------------------------------------------------

1.2 Toiminnanharjoittajat

-----------------------------------------------------------------

1.2.4 Osaamistestaus   

1.2.4.1 Osaamistestaajan hyväksymistä koskevan hakemuk-

sen käsittely 190,00

1.2.4.2 Hyväksynnän peruuttaminen  82,00 

1.2.5 Rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen 

mukainen toimijoiden rekisteröinti 33,00

 ----------------------------------------------------------------   

1.2.8 Elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hyväk-

syminen ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 82,00

1.2.9 Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien 

makroeliöiden lupahakemukset 

1.2.9.1 - uuden lajin hyväksyminen  1 700,00 

1.2.9..2 - uuden tuotteen hyväksyminen (jos laji on hyväksyt-

ty) ja käyttökohteiden laajentaminen 590,00

1.2.9.3 - hyväksynnän muutos ja peruuttaminen tunnilta  82,00 

    

2.  Tuonti-, vienti- ja muut todistukset   

2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormei-

hin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatava-

ran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia 

lukuun ottamatta sekä kasvinterveystodistusten kor-

vaavat kasvinterveystodistukset 30,00

 -----------------------------------------------------------------   

    

5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näyt-

teenoton, analyysit ja päätökset)

 -----------------------------------------------------------------   
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5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perus-

teella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhtei-

nen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy jo-

ko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen paino-

luokan 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 mu-

kaiset tuotteet: 

5.2.1.1.1 - enintään 100 kg  120,00 

5.2.1.1.2 - 101 - 1 000 kg  182,00 

5.2.1.1.3 - 1 001 - 10 000 kg   403,00 

5.2.1.1.4 - 10 001 - 25 000 kg  515,00 

5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg   

5.2.1.1.6  - perusmaksu  515,00 

5.2.1.1.7  - jokaiselta alkavalta tonnilta  11,70 

5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten ter-

veyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuu-

den varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvon-

nasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liit-

teen 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 elintarvikkeisiin sovelletaan val-

vonta-asetuksen mukaisia maksuja. 

5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat 

muut tuotteet kuin elintarvikkeet 

5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhe-

net, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 

mukaiset tuotteet 

5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg  124,00 

5.2.2.1.2 - 1 001 - 20 000 kg   

  - perusmaksu  147,00 

  - jokaiselta alkavalta tonnilta  8,10 

5.2.2.1.3 - 20 001 - 46 000 kg   
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  - perusmaksu  340,00 

  - jokaiselta alkavalta tonnilta  14,70 

5.2.2.1.4 - yli 46 000 kg  766,00 

5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun koh-

dan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin 

sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja. 

5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut   

 Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläin-

ten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 30 ja 

31 §:n mukaisista tarkastuksista. 

5.2.3.1 Rajatarkastus 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  106,00 

 - hevoset  227,00 

5.2.3.2 Rajatarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, lin-

nuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille 

eläimille

5.2.3.2.1 - hyönteiset  76,00 

5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset  137,00 

5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja 

näytöseläimistä 

5.2.3.3.1 - perusmaksu  134,00 

5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta  157,00 

5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta  157,00 

5.2.3.5 Rajaeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin 

antama virka-apu tullille eläinlääkinnällisen rajatar-

kastuksen ulkopuolelle jäävien eläinten ja tavaroiden 

(ei-kaupallisesti kuljetettavien lemmikkien ja eläin-

peräisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähe-

tysten) tarkastuksessa tunnilta  120,00 

5.2.3.6 Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden   

5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaati-

muksia tuotavien eläinlajien sukusolut  75,00 

5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodis-

tusvaatimukset  123,00 

5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja   
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tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset 

5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin 

kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen  93,00 

5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tun-

nistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkas-

tustiheydestä johtuen  177,00 

5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirja-

tarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään 

maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti 

5.2.4.4 Kauttakulkuerien poistumistarkastus poistumisrajatar-

kastusasemalla  177,00 

5.2.4.5 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät 

ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä 

asetuksessa toisin säädetä 

5.2.4.5.1 - ensimmäinen todistus  35,00 

5.2.4.5.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus  4,60 

5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana 

tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja 

kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta pu-

rettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus 

tunnilta  157,00 

5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla   

 Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän 

odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään 

määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä ra-

jatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella 

ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jo-

kaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta 

5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä  3,30 

5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä  4,40 

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 yhtey-

dessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suoritta-

mat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavan-

omaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa 

määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. Maksu peritään 
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myös silloin, kun rajaeläinlääkärille ilmoitetun tarkas-

tusajan poikkeama toteutuneesta tarkastusajasta on 

merkittävä (aikaan perustuva veloitus) tai rajaeläin-

lääkärille ilmoitettu tuontierän tarkastus ei toteudu 

(tapauksesta riippuen kertaluontoinen tai aikaan pe-

rustuva). 157,00

5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä 

epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään 

voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peri–

tään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kus-

tannukset.

5.2.7.3 Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- 

järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän ase-

tuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmak-

su kaksinkertaisena. 

 -----------------------------------------------------------------   

    

5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivu-

tuotteet

 -----------------------------------------------------------------   

5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastus-

maksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja 

valvonnan päätöksen) 

5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1  189,00 

5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2  269,00 

5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3  368,00 

5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4  501,00 

5.5.4.5 - tarkastusmaksuluokka 5  926,00 

 Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka mää-

räytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitel-

man mukaan 

 -----------------------------------------------------------------   

5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto 

5.6.1 Tuontitarkastukset   

5.6.1.1 Alin tarkastusmaksu  69,00 

5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut 

kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, 
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myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istu-

tettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juura-

kot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukko-

viljelmät:

5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg  6,20 

5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 

100 kg  2,50 

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  5,60 

5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg  0,72 

5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti  69,00 

5.6.1.6 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 

25 000 kg  18,70 

5.6.1.6.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä  0,75 

5.6.1.6.2 - enimmäismaksu  150,00 

5.6.1.7 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti  18,70 

5.6.1.8 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta  57,00 

    

5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset   

5.6.2.1 Alin tarkastusmaksu, lukuunottamatta Venäjän fede-

raatiosta tuotavaa havupuutavaraa  65,00 

5.6.2.2 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta 

osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havu-

puuta lukuun ottamatta: 

5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys 

alle 50 m  5,70 

5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys 

(50 m  ja suurempi kuorma)  7,00 

5.6.2.2.3 laiva, alle 2 000 m   212,00 

5.6.2.2.4 laiva, 2 000 m  tai enemmän  353,00 

5.6.2.2.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahan-

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa 

kohden  107,00 

5.6.2.3 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venä-   
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jän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuu-

si (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin 

mukaan luettuna: 

5.6.2.3.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, 

alle 50 m  65,00 

5.6.2.3.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys 

(50 m  ja sitä suurempi kuorma)  80,00 

5.6.2.3.3
- laiva, alle 2�000 m  212,00 

5.6.2.3.4
- laiva, 2�000 m  tai enemmän  353,00 

5.6.2.3.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahan-

tuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa 

kohden  107,00 

5.6.2.4 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tar-

kastustunnilta  46,00 

 -----------------------------------------------------------------   
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