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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen muuttamisesta

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

metsätalousministeriön asetuksen (1161/2014) liitteen kohta 5.10.2, 5.10.7 - 5.10.7.2,
muutetaan 2 § 3 momentti, 3 § 2 momentti sekä liitteen kohta 2.1 - 2.1.2, 2.11.1, 3.14,

5.6.3.6, 5.8.3.2, 5.8.4.2 - 5.8.4.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.2.9, 5.11-5.11.5.1,sekä
lisätään liitteeseen uudet kohdat 2.11.5, 5.6.3.6.1, 5.6.3.6.2, 5.8.4.5 ja 5.11.6-5.11.6.2,

seuraavasti:

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaista luonnonmukaisen tuotan-

non valvontamaksua ei peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuk-
sen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä
maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-ainei-
ta. Lisäksi maksua ei peritä alkuperäislajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitet-
tyjen vihanneslajikkeiden testauksesta ja lajikeluetteloinnista.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamises-

ta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi
Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoitukses-
ta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden.

————
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2015

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen
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Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien 

todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin sie-
menperuna) todistuksia lukuun ottamatta sekä kasvinterveystodistus-
ten korvaavat kasvinterveystodistukset ja EU:n sisäiset 
kasvinterveydelliset todistukset vientiä varten. 30,00

2.1.1 Viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys kasvinterveystodis-
tusta varten 97,00

2.1.2 Viljan tautimääritys kasvinterveystodistusta varten 37,00
----------------------------------------------------------------------------------

2.11 Vakuustodistukset:
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta 

kauppaerää kohti 12,80
----------------------------------------------------------------------------------

2.11.5 Vakuustodistusten etätulostus kauppaerältä 13,00
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausun-

non antaminen
----------------------------------------------------------------------------------

3.14 Kasvilajikeluetteloon hakeminen, ei koske alkuperäiskasvilajikkeita 
eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita
----------------------------------------------------------------------------------

5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit 
ja päätökset)

5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3.6 Vilja
5.6.3.6.1 Viljan vientierät, jokainen alkava 100 tn 1,15
5.6.3.6.2 Viljan vientinäytteenotto tilalla, tarkastustunnilta 59,00

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

5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
----------------------------------------------------------------------------------

5.8.3.2 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti 26,00
----------------------------------------------------------------------------------

5.8.4.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä, vaalea rengasmätä 75,00
5.8.4.3 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä: vaalea ja tumma 

rengasmätä 95,00
5.8.4.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusin-

tana 1 virus 400 mukulan näytteestä 247,00
5.8.4.5 - siemenperunan virusmääritys, 1 virus 135,00
5.8.5 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemen ja edeltävät siemen-

luokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 176,00
5.8.6 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemenen jälkeiset siemen-

luokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 140,00
----------------------------------------------------------------------------------
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5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
----------------------------------------------------------------------------------

5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspää-
tös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan 
muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, sie-
menerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 18,80
----------------------------------------------------------------------------------

5.11 Eläintautitutkimukset
5.11.1 Vapaaehtoinen terveysvalvonta
5.11.1.1 - Maedi-visna-valvonta, näytelähetys (50 eläintä) 55,00
5.11.1.2 - BKD-valvonta:

1. 60 kalan näyte
2. 60 kalan näyte, jos pitopaikka kuuluu kalaterveyspalveluun

349,00
216,00

5.11.1.3 Mehiläisten esikotelomätä
- 1- 5 näytettä
- Seuraavat näytteet

25,00
5,00

5.11.2 Eläinten keinolliseen lisäämiseen liittyvät tutkimukset
5.11.2.1 - alkuperäpitopaikka, josta nauta toimitetaan karanteeniin, tutkimus 

bruselloosin, IBR-taudin ja BVD-taudin varalta yhteensä, näytelähe-
tykseltä 55,00

5.11.2.2 - sonniasema ja sonniaseman karanteeni, tutkimus bruselloosin, lep-
tospiroosin, leukoosin, IBR-taudin ja BVD-taudin varalta yhteensä, 
eläimeltä 20,00

5.11.2.3 - sonniasema ja sonniaseman karanteeni, tutkimus kampylo-bakte-
rioosin ja tritrikomoniaasin varalta yhteensä, eläimeltä 20,00

5.11.2.4 - alkuperäpitopaikka, josta sika toimitetaan karanteeniin, tutkimus 
bruselloosin, Aujeszkyn taudin, klassisen sikaruton, TGE-taudin ja 
PRRS-taudin varalta yhteensä, näytelähetykseltä 111,00

5.11.2.5 - karjuasema ja karjuaseman karanteeni, tutkimus bruselloosin, 
Aujeszkyn taudin, klassisen sikaruton, TGE-taudin ja PRRS-taudin 
varalta yhteensä, eläimeltä 20,00

5.11.2.6 - alkuperäpitopaikka, josta lammas tai vuohi toimitetaan karantee-
niin, tutkimus bruselloosin (Brucella melitensis ja Brucella ovis) ja 
Borderin taudin varalta, yhteensä, eläimeltä 20,00

5.11.2.7 - pässi- ja pukkiasema ja pässi- ja pukkiaseman karanteeni, tutkimus 
bruselloosin (Brucella melitensis ja Brucella ovis) ja Borderin taudin 
varalta yhteensä, eläimeltä 20,00

5.11.2.8 - siitosori, CEM-tutkimus, eläimeltä 78,00
5.11.3 Sisämarkkinakaupan tutkimukset
5.11.3.1 Pitopaikka, joka on hyväksytty toimittamaan siipikarjaa toiseen 

jäsenvaltioon,  tutkimus Mycoplasma synoviae-, Mycoplasma galli-
septicum-, Mycoplasma meleagridis- tai Salmonella Gal-
linarum/Pullorum - vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta 
kohden 2,00

5.11.4 Vientitutkimukset vastaanottavan maan vaatimusten mukaisesti
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5.11.4.1 Siipikarja ja muut linnut
- tutkimus Mycoplasma synoviae- , Mycoplasma gallisepticum-, 
Mycoplasma meleagridis-tai Salmonella Gallinarum/Pullorum-  
vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden
- tutkimus IB-taudin, Gumborotaudin, AE-taudin, CAV-taudin, siipi-
karjan pneumovirustartunnan, ILT-taudin, paramykso 1 -virustartun-
nan, EDS-taudin tai lintuinfluenssan vasta-aineiden varalta, 
eläimeltä yhtä tutkimusta kohden

2,00

7,00
5.11.4.2 Hevoseläimet

- astumatauti, eläimeltä
- räkätauti, eläimeltä
- näivetystauti, eläimeltä
- virusarteriitti, vasta-aineet, eläimeltä
- virusarteriitti, PCR, eläimeltä
- herpesvirustartunnat (EVH 1 ja 4), vasta-aineet, eläimeltä
- CEM-tauti, eläimeltä

50,00
50,00
45,00
45,00
30,00
90,00
78,00

5.11.4.3 Kalat 
- tutkimus aerobien bakteerien varalta (10 kalaa)
- tutkimus BKD-taudin varalta (10 kalaa)
- tutkimus Gyrodactylus salaris –loisen varalta (10 kalaa)
- virologinen tutkimus: 

1. Eristyskoe EU-soluviljelmissä (jokaista alkavaa 60 kalan       
näyte-erää kohti)

2. OMV eristyskoe (jokaista alkavaa 60 kalan näyte-erää kohti)
3. ISA PCR (10 kalaa)
4. SAV PCR (10 kalaa)

80,00
53,00
50,00

245,00
237,00
160,00
60,00

5.11.4.4 Nautaeläimet, poro, muut eläimet
- serologinen tutkimus leptospiroosin, leukoosin, IBR-taudin, BVD-
taudin, paratuberkuloosin, Q-kuumeen, sinikielitaudin tai Schmal-
lenbergin taudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden
1) eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 
2) eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä
- virologinen PCR-tutkimus BVD-taudin, sinikielitaudin tai Schmal-
lenbergin taudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä
- viljelytutkimus naudan venereaalisen kampylobakterioosin varalta, 
eläimeltä
- viljelytutkimus ja mikroskopointi naudan tritrikomoniaasin  
varalta, eläimeltä

10,00
15,00

20,00
3,00

16,00

16,00
5.11.4.5 Siat

-serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin, klassisen sikarutton, afrik-
kalainen sikaruton, TGE-taudin tai PRRS-taudin varalta 
1) eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 
2) eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä

10,00
15,00

3,00
5.11.5 Laiton tuonti
5.11.5.1 Hevonen

- astumatauti, eläimeltä
- räkätauti, eläimeltä
- näivetystauti, näytteeltä

50,00
50,00
45,00
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5.11.6 Laskutuslisät
5.11.6.1 Pienlaskutuslisä: Peritään siten, että alhaisin laskutettava summa on 

25 €. Tällöin itse tutkimuksia ei laskuteta.  25,00
5.11.6.2 Kiirelisä: Peritään, kun laboratoriotutkimukset tehdään asiakkaan 

pyynnöstä kiireellisenä. Näyte ohittaa ei-kiireelliset näytteet.  Kii-
reellisyyslisä koskee saman näytelähetyksen näytteitä ja se laskute-
taan 30 näytettä ja yhtä tutkimusta kohden.  50,00
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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