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Republikens presidents förordning

Nr 34

om ändring av 1 och 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för
Finlands beskickningar i utlandet

Given i Helsingfors den 23 januari 2009

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
ändras i republikens presidents förordning av den 29 juni 2006 om placeringsorterna för

Finlands beskickningar i utlandet (541/2006) 1 § och 3 § som följer:

1 §

Ambassader

Finland har en ambassad i följande stater:
Afghanistan (Kabul), Algeriet (Alger), Ame-
rikas förenta stater (Washington), Argentina
(Buenos Aires), Australien (Canberra), Bel-
gien (Bryssel), Brasilien (Brasilia), Bulgarien
(Sofia), Chile (Santiago de Chile), Danmark
(Köpenhamn), Egypten (Kairo), Estland (Tal-
linn), Etiopien (Addis Abeba), Filippinerna
(Manila), Frankrike (Paris), Förenade Arab-
emiraten (Abu Dhabi), Grekland (Aten), He-
liga Stolen (Vatikanstaden), Indien (New
Delhi), Indonesien (Jakarta), Irak (Bagdad),
Iran (Teheran), Irland (Dublin), Island (Reyk-
javik), Israel (Tel Aviv), Italien (Rom), Japan
(Tokyo), Kanada (Ottawa), Kenya (Nairobi),
Kina (Peking), Republiken Korea (Söul), Ko-
sovo (Pristina), Kroatien (Zagreb), Lettland
(Riga), Litauen (Vilnius), Luxemburg (Lu-

xemburg), Malaysia (Kuala Lumpur), Ma-
rocko (Rabat), Mexiko (México D.F.), Mo-
çambique (Maputo), Namibia (Windhoek),
Nederländerna (Haag), Nepal (Katmandu),
Nicaragua (Managua), Nigeria (Abuja),
Norge (Oslo), Pakistan (Islamabad), Peru
(Lima), Polen (Warszawa), Portugal (Lissa-
bon), Rumänien (Bukarest), Ryssland
(Moskva), Saudiarabien (Riad), Schweiz
(Bern), Serbien (Belgrad), Singapore (Singa-
pore), Slovakien (Bratislava), Slovenien
(Ljubljana), Spanien (Madrid), Storbritannien
och Nordirland (London), Sverige (Stock-
holm), Sydafrika (Pretoria), Syrien (Damas-
kus), Tanzania (Dar es Salaam), Thailand
(Bangkok), Tjeckien (Prag), Tunisien (Tu-
nis), Turkiet (Ankara), Tyskland (Berlin),
Ukraina (Kiev), Ungern (Budapest), Vene-
zuela (Caracas), Vietnam (Hanoi), Zambia
(Lusaka) och Österrike (Wien).

En separat enhet som hör till ambassaden i
Pretoria finns i Kapstaden (Sydafrika).
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3 §

Övriga diplomatiska beskickningar

Finland har ett förbindelsekontor i Ramal-
lah (de palestinska områdena).

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 januari 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Alexander Stubb
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Statsrådets förordning

Nr 35

om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt
av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi

Given i Helsingfors den 29 januari 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen av den 28 december 2007 om
finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av
forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (1477/2007) samt 8 § i statsunderstödslagen
av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på understöd
som beviljas av medel som anvisats i stats-
budgeten eller i dispositionsplanen för gårds-
brukets utvecklingsfond för riksomfattande
utveckling av och forskning kring landsbyg-
den, eller av medel som anvisats i disposi-
tionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond
för forskning kring jordbruk och livsmedels-
ekonomi.

Förordningen tillämpas inte vid beviljande
av stöd som delfinansieras av Europeiska ge-
menskapen för åtgärder som grundar sig på
programmet för utveckling av landsbygden
eller för forskning kring renhushållning och
naturnäringar.

2 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för projekt som är
fastställda till mål, innehåll och varaktighet.

Resultatet av projektet ska kunna utnyttjas
på bred basis och publiceras eller på något
annat motsvarande sätt ges omfattande sprid-
ning.

3 §

Verksamhet som inte omfattas av understöd

Understöd beviljas inte för verksamhet
som medför att understödet utgör statligt stöd
enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen.

4 §

Understödets belopp

Understöd får beviljas till högst 100 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna för pro-
jektet.

5 §

Ansökan om understöd

Jord- och skogsbruksministeriet besluter
om tiden för ansökan om understöd.

Ansökan ska göras på en blankett som
jord- och skogsbruksministeriet fastställt.
Även en fritt formulerad ansökan som inne-
håller motsvarande uppgifter kan godkännas.
Ansökan ska åtföljas av en projektplan och
en uppskattning av kostnaderna för projektet.
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6 §

Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för sådana nödvän-
diga och skäliga kostnader för projektet som
orsakas av

1) löneutgifter, arvoden och resor,
2) anskaffning av köpta tjänster, tillbehör

och nyttjanderätter, samt
3) publicering och översättning av projekt-

resultaten.
Understöd kan beviljas för omkostnader

som fördelas till projektet.
Understöd kan beviljas för mervärdesskat-

tens andel av de kostnader som avses i 1 och
2 mom., om understödstagaren företer ett in-
tyg från skattemyndigheten eller annan till-
förlitlig utredning över att sökanden inte kan
göra avdrag för kostnaderna för den aktuella
verksamheten i den egna verksamheten. Om
understödstagaren är ett statligt ämbetsverk
eller en statlig inrättning, krävs inte någon
utredning.

Understöd beviljas inte för kostnader som
har uppkommit innan understödsansökan har
anhängiggjorts.

7 §

Villkor för användning av understödet

Information ska ges om det projekt som
beviljas understöd. Resultaten av projektet
ska publiceras och, i den mån de inte berörs
av immateriella rättigheter, ges omfattande
spridning.

Äganderätten till resultaten och de immate-
riella rättigheter som gäller resultaten ska
tillhöra understödstagaren. För överföring av
sådana rättigheter ska ersättning tas ut till
marknadspris. Om en rättighet som avses
ovan överförs till en part som har deltagit i
genomförandet av projektet, anses en ersätt-
ning till marknadspris vara en sådan ersätt-
ning från vilken avdragits den andel av de
godtagbara kostnaderna för projektet som
parten har betalt.

Understödet får inte till någon del överfö-
ras till en part som inte uppgetts i understöds-
beslutet.

8 §

Utbetalning av understöd

Understöd betalas ut på basis av faktiska
och godtagbara kostnader. Förskott på under-
stöd kan betalas i de situationer som avses
i 12 § 2 mom. i statsunderstödslagen
(688/2001).

Understöd betalas ut i en eller flera rater på
det sätt som anges i understödsbeslutet. Den
sista raten ska uppgå till minst 15 procent av
understödets belopp, om det inte på grund av
projektets varaktighet och omfattning är mo-
tiverat att avvika från detta förfarande.

Ansökan om utbetalning av understöd ska
göras på en blankett som jord- och skogs-
bruksministeriet fastställt. För att utbetal-
ningen ska verkställas ska understödstagaren
förete en utredning över de godtagbara kost-
naderna och en utredning över genomföran-
det av projektet på det sätt som anges i
understödsbeslutet.

9 §

Bokföring

Understödstagaren och den som är motta-
gare av en eventuell överföring ska föra bok
över projektet i enlighet med bokföringslagen
(1336/1997). Om den som avses ovan inte är
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen,
ska projektet bokföras och förvaring av bok-
föringsmaterialet i tillämpliga delar ordnas
under iakttagande av vad som bestäms i den
ovan nämnda lagen. Bokföringen ska ordnas
så att kostnaderna för projektet bokförs med
hjälp av ett eget kostnadsställe eller på annat
sätt så, att användningen av understödet utan
svårighet kan följas.

10 §

Styrgrupp

Genom understödsbeslutet kan en styr-
grupp tillsättas för uppföljning av projektet,
om detta är motiverat med beaktande av pro-
jektets omfattning och konsekvenser. I styr-
gruppen finns representanter för finansiärerna
samt ett tillräckligt antal sakkunniga.
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11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2009.

Denna förordning tillämpas på varje sådan

ansökan som med stöd av lagen om finansie-
ring av riksomfattande utveckling av och
forskning kring landsbygden samt av forsk-
ning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
(1477/2007) har anhängiggjorts tidigast den
1 oktober 2008.

Helsingfors den 29 januari 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd Susanna Paakkola
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 36

om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 29 januari 2009

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag
348/1994, med stöd av 55 § i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994), med stöd av
60 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådan den lyder delvis ändrad i
lagarna 1412/1992, 57/1999 och 287/2006, med stöd av 25 § 3 mom. i lagen av den 13 augusti
1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), sådan den lyder i lagen
286/2006, med stöd av 50 § i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådan den
lyder i lagen 691/2001 och 285/2006, samt med stöd av 70 § livsmedelslagen av den 13 januari
2006 (23/2006), sådan den lyder delvis ändrad i lagen 989/2007:

Tillämpningsområde

1 §
I denna förordning föreskrivs om Till-

stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovårdens, nedan Tillstånds- och tillsynsver-
ket, avgiftsbelagda prestationer, om avgifts-
grunderna samt om avgifter som uppbärs för
offentligrättsliga prestationer.

Avgiftsfria prestationer

2 §
Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen

om grunderna för avgifter till staten är
1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande

av havandeskap eller sterilisering,
2) sakkunnigutlåtande som en domstol el-

ler någon annan statlig myndighet begär,
3) behandling av ett annat än i 7—10 §

avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård
och ett avgörande eller beslut i ett sådant
ärende, samt

4) den service enligt 11 § 4 punkten som
ges på uppdrag av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, med undantag för den del som Till-
stånds- och tillsynsverket anskaffar hos ut-
omstående producenter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner i alkoholärenden

3 §
Tillstånds- och tillsynsverket uppbär på

självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter
enligt avgiftstabellen i bilaga 1, för behand-
ling av följande ärenden:

Serveringsärenden
1) sådant tillstånd till försäljning ombord

på sjöfarkost som avses i 9 § 3 mom. i
förordningen om försäljning av alkohol-
drycker och övervakning av försäljningen i
färdmedel som trafikerar mellan Finland och
utlandet (1346/1994),

2) sådant serveringstillstånd som avses i
14 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i förordningen

1 Rådets förordning (EG) nr 1493/1999, EGOT L 179, 14.7.1999, s. 1—84
Kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000, EGOT L 194, 31.7.2000, s. 45—99
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om försäljning av alkoholdrycker och över-
vakning av försäljningen i färdmedel som
trafikerar mellan Finland och utlandet,

3) sådant tillstånd till utvidgning av pro-
duktsortimentet som avses i 14 § 2 mom. i
förordningen om försäljning av alkohol-
drycker och övervakning av försäljningen i
färdmedel som trafikerar mellan Finland och
utlandet,

4) sådant tillstånd till förlängd serverings-
tid som avses i 11 § 2 mom., 16 § 2 mom.
och 20 § 2 mom. i förordningen om försälj-
ning av alkoholdrycker och övervakning av
försäljningen i färdmedel som trafikerar mel-
lan Finland och utlandet,

5) sådant godkännande av arrangemang
som innebär avvikelse från fastställda por-
tionsstorlekar som avses i 24 § 6 mom. i
förordningen om alkoholdrycker och sprit
(1344/1994), samt

6) sådant godkännande av kreditsystem
som avses i 25 § 2 mom. 3 punkten i förord-
ningen om alkoholdrycker och sprit.

Detaljhandelsärenden
1) sådant godkännande av kreditsystem

som avses i 16 § 2 mom. 2 punkten i förord-
ningen om alkoholdrycker och sprit.

Tillverkningsärenden
1) sådant tillverkningstillstånd för alkohol-

drycker och sprit som avses i 5 § i alkoholla-
gen,

2) sådant godkännande av tillverknings-
ställe som avses i 7 § 2 mom. förordningen
om alkoholdrycker och sprit, samt

3) sådan godkännande för kontrollsystem
för ekologisk produktion som avses i 12 § i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om anordnande av övervakningen av ekolo-
giskt producerade jordbruksprodukter, livs-
medel och alkoholdrycker (336/2005).

Import- och partihandelsärenden
1) sådant partihandelstillstånd för alkohol-

drycker och sprit som avses i 27 § i alkohol-
lagen,

2) sådant partihandelstillstånd för alkohol-
preparat som avses i 7 § 1 mom. i förord-
ningen om alkoholpreparat och denaturering
(1345/1994),

3) sådant importtillstånd för sprit som av-
ses i 8 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen,

4) godkännande av sådant lager för obe-

skattade alkoholdrycker som avses i 35 §
1 mom. i alkohollagen,

5) behandling av sådan anmälan om verk-
samhet som importör som avses i 11 § i
alkohollagen, samt

6) sådan kontroll som relaterar till tillsyn
av vinalkohol och som avses i 101 artikel i
Kommissionens förordning (EG) nr
1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämp-
ningsföreskrifter för förordning (EG) nr
1493/1999 om den gemensamma organisatio-
nen av marknaden för vin, vad beträffar
marknadsmekanismerna.1

Användningstillståndsärenden
1) sådant användningstillstånd för alkohol-

drycker och sprit som avses i 17 § i alkohol-
lagen, och

2) sådant användningstillstånd som avses i
10 § i förordningen om alkoholpreparat och
denaturering.

Övriga ärenden som skall behandlas enligt
alkohollagen

1) godkännande av sådana fackpublikatio-
ner och trycksaker som avses i 33 § 4 mom. 1
punkten i alkohollagen, och

2) beslut med anledning av att alkoholbo-
lagets beslut överklagats enligt 51 § 3 mom. i
alkohollagen.

Ärenden som skall behandlas enligt livs-
medelslagen

1) godkännande av tillverknings- och lag-
ringsplatser av alkoholdrycker som livsmed-
elslokal som avses i 15 § i livsmedelslagen,
och

2) godkännande av planen för egenkontroll
som avses i 21 § i livsmedelslagen.

Tillstånds- och tillsynsverket uppbär hos
tillståndshavarna för tillsyn över tillstånds-
krävande verksamhet de årliga avgifter som
avses i 55 § i alkohollagen, enligt avgiftsta-
bellen och avgiftsgrunderna i bilaga 2.

4 §
Tillstånds- och tillsynsverket uppbär de på

självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter
som anges i avgiftstabellen i bilaga 3 för
följande prestationer i kemikalieärenden:

1) behandling av en sådan anmälan om ett
nytt ämne som avses i 20 § i kemikalielagen,

2) behandling av en sådan ansökan om
undantag från skyldigheten att göra anmälan
om ett nytt ämne som avses i 8 § 1 mom.

115Nr 36



4 punkten i social- och hälsovårdsministeriets
beslut om förfarandet vid anmälan om nya
ämnen (1642/1993),

3) behandling av en sådan ansökan om
godkännande av ett auktoriserat testlaborato-
rium som avses i 57 § i kemikalielagen,

4) behandling av sådana ansökningar och
anmälningar om biocidpreparat eller verk-
samt ämne som avses i 6 kap. i kemikaliela-
gen samt utlåtanden till andra behöriga myn-
digheter,

5) behandling av uppgifter som har sänts
in enligt 48 a § i kemikalielagen, samt

6) prestationer som avses i 15 § i lagen om
växtskyddsmedel (1259/2006).

5 §
Tillstånds- och tillsynsverket uppbär de på

självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter
som anges i avgiftstabellen i bilaga 4 för
följande prestationer enligt lagen om åtgärder
för inskränkande av tobaksrökning, nedan to-
bakslagen:

1) godkännande av ett sådant provningsla-
boratorium för tobaksprodukter som avses i
6 a § i tobakslagen, och

2) behandling av ett intyg över godkän-
nande av att ett sådant provningslaboratorium
för tobaksprodukter som avses i 6 a § 4 mom.
i tobakslagen.

6 §
Tillstånds- och tillsynsverket uppbär de på

självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter
som anges i avgiftstabellen i bilaga 4 för
följande prestationer enligt hälsoskyddslagen:

1) intyg över anläggningsteknisk och hus-
hållsvattenhygienisk kompetens som avses i
20 b § i hälsoskyddslagen,

2) intyg över anläggningsteknisk och bas-
sängvattenhygienisk kompetens som avses i
28 a § i hälsoskyddslagen, samt

3) beslut on godkännande som testare som
avses i 59 a § i hälsoskyddslagen.

7 §
Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i

lagen om grunderna för avgifter till staten är
tillstånd som beviljas med stöd av lagen om
användning av mänskliga organ, vävnader
och celler för medicinska ändamål
(101/2001), tillstånd som enligt 11 § i lagen

om medicinsk forskning (488/1999) beviljas
inrättning som bedriver forskning som gäller
embryon samt tillstånd som beviljas med stöd
av lagen om assisterad befruktning
(1237/2006), för vilka tillstånd hos sökanden
tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd för tagande av organ eller väv-
nader från levande givare för transplantation
100 ≠,

2) tillstånd för medicinsk förvaring eller
användning av mänskliga organ och vävna-
der 360 ≠,

3) tillstånd för användning av kroppen ef-
ter en avliden samt tagande av organ och
vävnader för medicinsk forskning eller un-
dervisning 360 ≠,

4) tillstånd för ändrat användningsändamål
för organ, vävnader och vävnadsprov 360 ≠,

5) tillstånd för anstalter som bedriver
forskning som gäller embryon 360 ≠, och

6) tillstånd för lagring av könsceller och
embryon och utförande av assisterad befrukt-
ning 360 ≠.

8 §
Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i

lagen om grunderna för avgifter till staten är
beslut som fattats med stöd av lagen om
avbrytande av havandeskap (239/1970), för
vilka hos sökanden tas ut följande fasta av-
gifter:

1) förordnande att vara läkare med behö-
righet att avge utlåtande i ärenden som gäller
avbrytande av havandeskap 60 ≠, och

2) godkännande av sjukhus som abortsjuk-
hus 60 ≠.

9 §
Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i

lagen om grunderna för avgifter till staten är
beslut som fattas och intyg som ges med stöd
av lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (559/1994), för vilka
hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) legitimation
a) legitimation av en yrkesutbildad person

inom hälso- och sjukvården som avses i 3, 4,
och 5 § i lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården 68 ≠,

b) legitimation av en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården som avses i 6, 7,
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och 8 § 1 mom., 12 och 14 § i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården 300 ≠,

c) villkorligt beslut om erkännande av yr-
keskvalifikationer som avses i 13 § 2 mom. i
lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
(1093/2007) 270 ≠,

d) legitimation efter den anpassningsperiod
eller avläggande av lämplighetsprov som av-
ses i 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av
yrkeskvalifikationer 30 ≠,

e) legitimation av en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården som avses i 10,
11 eller 13 § i lagen om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården 300 ≠,

f) legitimation på basis av en gemensam
ansökan från en läroanstalt 35 ≠,

2) tillstånd som avses i 13 § i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården 300 ≠. Förlängning av tidigare
beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att
utöva yrke efter beviljat tillstånd 150 ≠,

3) godkännande och registrering
a) godkännande och registrering av före-

skriven utbildning som leder till ett yrke för
en i lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning eller
registrering av en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbe-
teckning 68 ≠, när det är fråga om en yrkes-
utbildad person som har utbildats i Finland
eller skyddad yrkesbeteckning för en i 3 § i
lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad
person,

b) intyg på basis av en gemensam ansökan
från en läroanstalt 35 ≠,

c) godkännande och registrering av utbild-
ning för sådana som genomgått utbildningen
i något annat land än i Finland eller registre-
ring av en yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården med skyddad yrkesbeteck-
ning 300 ≠,

d) villkorligt beslut om erkännande av yr-
keskvalifikationer enligt 13 § 2 mom. i lagen
om erkännande av yrkeskvalifikationer
270 ≠,

e) godkännande och registrering av utbild-
ning eller registrering av en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården med
skyddad yrkesbeteckning efter en anpass-

ningsperiod eller avläggande av lämplighets-
prov enligt 13 § 2 mom. i lagen om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer 30 ≠,

4) godkännande och registrering av utbild-
ning som det inte utfärdats några föreskrifter
om 240 ≠,

5) mottagande och registrering av anmälan
som avses i 9 § 1 mom. i lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården
150 ≠,

6) beslut som gäller kontroll av yrkeskva-
lifikationer enligt 9 § 3 mom. i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården samt registrering 300 ≠, samt

7) intyg över rätt eller tillstånd att utöva
yrke, över utbildning, specialkompetens eller
registrering av yrkesutbildad person med
skyddad yrkesbeteckning 60 ≠ eller utdrag ur
centralregistret 30 ≠.

Utöver detta tas det av sökanden ut en
avgift för utlåtanden som begärts av en hög-
skola eller läroanstalt för bedömning av ut-
bildning i utlandet, dock högst 300 ≠.

10 §
Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i

lagen om grunderna för avgifter till staten är
utöver de prestationer om vilka föreskrivs i
7—9 § dessutom i 28 § i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999)
avsett tillstånd att ta del av sekretessbelagd
handling samt officiell avskrift, för vilka hos
sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att använda sekretessbelagd
handling 170 ≠ eller om det är fråga om
lärdomsprov 55 ≠, samt

2) kopior av ett ämbetsverks handlingar
eller handlingar som riktas till det och bestyr-
kande av handlingarnas riktighet 2,50 ≠ per
sida, dock högst 25 ≠ per handling.

Övriga avgiftsbelagda prestationer

11 §
I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till

staten avsedda prestationer för vilka Till-
stånds- och tillsynsverket uppbär avgifter
som fastställs på företagsekonomiska grunder
är

1) på beställning utförda utredningar och
informationssökningar, samt informationspa-
ket och översättningar,
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2) utbildnings- och konsulttjänster,
3) publikationer samt elektroniska datapro-

dukter,
4) informationstjänst med anknytning till

data- och informationssystemen, då det inte
är fråga om handlednings- eller rådgivnings-
service i liten skala,

5) ljuskopior och andra avskrifter,
6) certifikat som gäller alkoholdrycker,

sprit och alkoholpreparat samt tillverknings-
metoder, -anordningar och -hygien,

7) intyg över tobaksprodukters förekomst
på marknaden eller egenskaper,

8) användning av lokaliteter och anord-
ningar som Tillstånds- och tillsynsverket be-
sitter,

9) sändande av material enligt uppdrag, då
detta inte ingår i priser för sådant material
som avses i 1—4 punkten, samt

10) andra särskilt definierade prestationer
som grundar sig på beställning eller uppdrag.

Om avgifter som uppbärs för framtagning
av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt utlämnande av en uppgift
som kopia eller utskrift enligt 3 mom. beslu-
tar Tillstånds- och tillsynsverket med iaktta-
gande i vad som föreskrivs i den nämnda
paragrafen.

Uppbörd av avgifter

12 §
För en prestation kan uppbäras en för-

skottsavgift enligt de avgiftstabeller som bi-
fogas denna förordning.

Avgiften är densamma för ett positivt som
för ett negativt beslut, om inte annat följer av
de bifogade avgiftstabellerna.

Avgiften för behandling av ett ärende som
gäller ett tidigare beviljat tillstånd eller änd-

ring av ett godkännande eller tillståndsvillkor
är 110 euro, om inte annat följer av de bifo-
gade avgiftstabellerna.

Om en ansökan som tillställts Tillstånds-
och tillsynsverket återkallas eller annars för-
faller innan ärendet har behandlats, utgör be-
handlingsavgiften hälften av det belopp som
annars skulle ha uppburits hos sökanden, om
inte annat följer av de bifogade avgiftstabel-
lerna.

Från behandlingsavgiften för ett ärende
som domstolen till följd av överklagande har
återsänt för behandling skall dras av det be-
lopp som Tillstånds- och tillsynsverket tidi-
gare har uppburit för behandling av samma
ärende.

Ikraftträdande

13 §
Denna förordning träder i kraft den 1 feb-

ruari 2009 och gäller till den 28 februari
2010.

För ärenden som har blivit anhängiga vid
Rättsskyddscentralen för hälsovården eller
Social- och hälsovårdens produkttillsynscen-
tralen innan denna förordning trätt i kraft
uppbärs avgift enligt de tidigare gällande be-
stämmelserna.

Tillsynsavgifter för tillverkning av och
partihandel med alkoholdrycker och sprit
samt för användning som grundar sig på an-
vändningstillstånd skall för den avgiftsperiod
som går ut år 2009 betalas i enlighet med
denna förordning.

Genom denna förordning upphävs social-
och hälsovårdsministeriets förordning om so-
cial- och hälsovårdens produkttillsynscentrals
avgiftsbelagda prestationer (1395/2006)
jämte ändringar.

Helsingfors den 29 januari 2009

Omsorgsminister Paula Risikko

Direktör Kari Paaso
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Bilaga 1 
 
 
AVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN 
 
 
 Normal hand-

läggningsavgift 
Nedsatt hand-
läggningsavgift

1 Serveringsärenden   
1.1 Tillstånd till försäljning ombord på sjöfarkost i internatio-
nell trafik 

 
 440 € 

 
 220 € 

1.2 Tillstånd till försäljning i restaurangvagn eller buss i in-
ternationell trafik 

 
 440 € 

 

1.3 Tillstånd till förlängd tid i internationell trafik  220 €  
1.4 Annan tillstånd eller godkännande som gäller servering  110 €  

2 Detaljhandelsärenden   

2.1 Godkännande gällande detaljhandel  110 €  

3 Tillverkningsärenden   

3.1 Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit   
3.1.1 Tillverkningstillstånd  1 020 €  800 € 
3.1.2 Tillverkningstillstånd om sökanden tidigare har beviljats 
partihandelstillstånd 

 
 

 
 305 € 

3.1.3 Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervis-
nings- eller forskningsändamål 

 
 440 € 

 
 220 € 

3.2 Godkännande av tillverkningsställe  720 €  
3.3 Godkännande för kontrollsystem för ekologisk produktion  440 €  
3.4 Godkännande av en eksisterande tillverkningställe för al-
koholdrycker som livsmedelslokal och godkännande av pla-
nen för egenkontroll 

 
 
 220 € 

 

4 Partihandels- och importärenden   

4.1 Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit   
4.1.1 Partihandelstillstånd  1 020 €  800 € 
4.1.2 Partihandelstillstånd om sökanden tidigare har beviljats 
tillverkningstillstånd 

  
 305 € 

4.1.3 Tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för alkohol-
drycker, högst en månad 

 
 110 € 

 

4.2 Partihandelstillstånd för alkoholpreparat   
4.2.1 Partihandelstillstånd för denaturerad etanol och alkohol-
drycksliknande alkoholpreparat 

 
 440 € 

 
 220 € 

4.2.2 Partihandelstillstånd för andra alkoholpreparat  110 €  
4.3 Importtillstånd för sprit   



 Nr 36 
  

   

 

120 

4.3.1 Importtillstånd  1 020 €  800 € 
4.3.2 Importtillstånd som sökanden tidigare har beviljats till-
verkningstillstånd 

  
 305 € 

4.4 Godkännande av skattefritt lager  610 €  
4.5 Behandling av importanmälan  110 €  
4.6 Godkännande av ett eksisterande skattefritt lager för alko-
holdrycker som livsmedelslokal och godkännande av planen 
för egenkontroll 

 
 
 110 € 

 

4.7 Kontroll som relaterar till tillsyn av vinalkohol  470 €  

5 Användningstillståndsärenden   

5.1 Användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit   
5.1.1 Användningstillstånd för kommersiell tillverkning av 
alkoholpreparat 

 
 440 € 

 
 220 € 

5.1.2 Användningstillstånd för skattepliktig sprit  45 €  
5.1.3 Andra användningstillstånd  220 €  
5.2 Användningstillstånd för alkoholpreparat  220 €  

6 Andra ärenden som skall behandlas enligt av alkoholla-
gen

  

6.1 Godkännande av en fackpublikation eller trycksak som en 
publikation där det är tillåtet att göra reklam för starka alko-
holdrycker 

 
 
 220 € 

 

6.2 Behandling av överklaganden som gäller upptagande av 
alkoholdrycker till minutförsäljning, avlägsnande ur minutför-
säljning eller prissättningsgrunder för minutförsäljning 

 
 
 220 € 

 

 
 
7 Nedsatt behandlingsavgift 
 
De i tabellen angivna nedsatta behandlingsavgifterna uppbärs då sökanden redan tidigare av 
Tillstånds- och tillsynsverket har beviljats något annat tillstånd. Nedsättningen kan dock vara 
maximalt så stor som den högsta tidigare uppburna avgiften.  
 
Den i tabellen angivna nedsatta avgiften tillämpas även då sökanden på samma gång ansöker 
om två eller flera tillstånd. I så fall uppbärs hos sökanden den högsta behandlingsavgiften till 
fullt belopp och avgifter för andra tillstånd till nedsatt belopp. 
 
Om en ändring av ett tillstånd gäller endast tillståndshavarens registrerade namn- eller adress-
uppgifter, uppbärs i behandlingsavgift 35 euro. Om ändringen av adressuppgifterna gäller en 
ändring av ett skattefritt lager eller tillverkningsställe, skall emellertid för beslutet om detta 
uppbäras avgift enligt ovanstående tabell eller 8 § 3 mom. 
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Bilaga 2 
 
 
ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT 55 § I ALKOHOLLAGEN 
 
1 Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit  
 
För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs årliga 
tillsynsavgifter, dels för tillverkningen och dels för partihandeln, enligt vad som i denna för-
ordning föreskrivs om dessa avgifter. 
 
1.1 Tillsynsavgift för tillverkning av alkoholdrycker och sprit  
 
För tillsynen över tillverkning av alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av tillverk-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9 – 31.8. Tillsynsavgift skall betalas 
av varje tillståndshavare som under avgiftsperioden har tillverkat alkoholdrycker eller sprit 
inom näringsverksamhet som avses i 5 § 1 mom. i alkohollagen. Tillsynsavgiftens belopp be-
stäms på grundval av den under avgiftsperioden tillverkade mängden alkoholdrycker och sprit, 
enligt vad som närmare föreskrivs nedan. För tillverkning av alkoholdrycker och sprit i under-
visnings- och forskningssyfte uppbärs ingen tillsynsavgift.  
 
Tillsynsavgiften för tillverkning består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är 
beroende av verksamhetens omfattning.  
 
Grundavgift  
 
Grundavgiften per tillståndshavare är 390 euro. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett tillverkningsställe, uppbärs för varje ytterligare tillverk-
ningsställe 190 euro i grundavgift.  
 
Tilläggsavgift  
 
Den av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgiften är 2,80 euro/tillverkad 1 000 liter 
100-procentig alkohol. 
 
Maximiavgiften för en tillståndshavare är likväl 18 000 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte för det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9–31.8) utan avgift uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska tillverkningsuppgif-
terna. Om tillsynsavgiften understiger 10 euro uppbärs den emellertid inte. 
 
 
1.2 Tillsynsavgift för partihandel med alkoholdrycker och sprit  
 
För tillsynen över partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av till-
verknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9–31.8. Till-
synsavgift skall betalas av varje tillståndshavare som under avgiftsperioden med stöd av 27 
och 30 § i alkohollagen har sålt eller på annat sätt till marknaden levererat alkoholdrycker el-
ler levererat sådana till detaljhandel eller servering som sköts av tillståndshavaren själv. Till-
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synsavgift skall också betalas av varje sådan innehavare av tillverknings- eller partihandelstill-
stånd för sprit, som med stöd av 27 och 29 § i alkohollagen har sålt eller på annat sätt levererat 
sprit till marknaden. Tillsynsavgiftens belopp grundar sig på leveransuppgifterna för avgifts-
perioden och på antalet lagringsställen, enligt vad som närmare föreskrivs nedan. 
 
Tillsynsavgiften för partihandel består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är 
beroende av verksamhetens omfattning. 
 
Grundavgift  
 
Grundavgiften per tillståndshavare är 250 euro. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett lagringsställe uppbärs för varje ytterligare lagringsställe 
en tillsynsavgift på 95 euro.  
 
Tilläggsavgift  
 
Beroende på verksamhetens omfattning uppbärs under avgiftsperioden en tilläggsavgift som 
beräknas på basis av det antal datarader gällande partihandelsleveranserna som månatligen har 
rapporterats till Tillstånds- och tillsynsverket. En datarad utgörs av en sådan till en viss kund 
hänförlig rad med produktdata som definieras i Tillstånds- och tillsynsverkets anvisningar om 
rapportering av leveransdata om partihandeln.  
 
Tillsynsavgiften är 0,95 euro/10 datarader. 
 
Om tillståndshavaren inom utsatt tid sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna i filform, 
på ett sätt som Tillstånds- och tillsynsverket har godkänt, sänks dessa avgifter med 15 procent.  
 
Maximiavgiften per tillståndshavare är emellertid 26 500 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte för det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9–31.8.) utan avgiften uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgifter-
na. Om tillsynsavgiften understiger 10 euro uppbärs den emellertid inte. 
 
Hos den som har ett tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för högst en månad uppbärs 
ingen årlig tillsynsavgift.  
 
 
2 Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd  
 
För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av använd-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms på grundval av den mängd sprit 
och alkoholdrycker som tillståndshavaren under avgiftsperioden 1.9–31.8 har köpt och impor-
terat för eget bruk, som följer 
− sprit 19 cent/liter  
− alkoholdrycker 9 cent/liter 
 
Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste tio-
eurosbelopp. 
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Hos innehavare av användningstillstånd uppbärs emellertid per verksamhetsställe minst 95 
euro och högst 1 900 euro i avgift. Då sprit används för undervisningsändamål är den minsta 
tillsynsavgiften per verksamhetsställe likväl 28 euro.  
 
 
3 Tillsynsavgift för servering  
 
Hos den som bedriver internationell sjö- eller tågtrafik och har rätt att bedriva servering av el-
ler detaljhandel med alkoholdrycker, uppbärs per verksamhetsställe en årlig tillsynsavgift på 
420 euro. 
 
Hos en ny tillståndshavare uppbärs ingen tillsynsavgift under det första kalenderåret.  
 
 
4 Uppbörd av tillsynsavgifter  
 
De tillsynsavgifter som nämns i punkterna 1 och 2 debiteras i efterskott senast 30.11, på så sätt 
att den mängdbaserade redovisningsperioden är 1.9–31.8. 
 
De tillsynsavgifter som nämns i punkten 3 debiteras kalenderårsvis i förskott, likväl senast 
31.3. Hos en tillståndshavare vars verksamhet har upphört senast 31.3 uppbärs ingen tillsyns-
avgift för det kalenderåret, om tillståndshavaren inom utsatt tid har gjort en skriftlig anmälan 
om saken. 
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Bilaga 3 
 
 
AVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN 

 
1 Anmälan om ett nytt ämne (20 § i kemikalielagen)  
Reducerad anmälan  
1.1.1 Anmälan enligt bilaga I B  1 350 € 
1.1.2 Anmälan enligt bilaga I C  550 € 

1.2 Egentlig anmälan  

1.2.1 Anmälan enligt bilaga I A  3 900 € 
1.2.2 Undersökningar enligt bilaga II nivå 1  1 050 € 
1.2.3 Undersökningar enligt bilaga II nivå 2  2 800 € 

1.3 Anmälan om polymerer  

För behandling av uppgifter som avses i bilaga I D uppbärs de avgifter som 
nämns ovan i punkt 1.1 eller 1.2, enligt vad som i bilaga I D förutsätts i frå-
ga om sådan anmälan eller sådana undersökningar som skall göras på basis 
av den mängd av ämnet i fråga som har introducerats på marknaden, samt 
dessutom  1 350 € 

1.4 Anmälan om mellanprodukt  

För behandling av anmälningar som avses i bilaga III uppbärs de avgifter 
som nämns ovan i punkt 1.1 eller 1.2, enligt vad som i bilaga III förutsätts i 
fråga om sådan anmälan eller sådana undersökningar som skall göras på ba-
sis av den mängd av mellanprodukten i fråga som har introducerats på mark-
naden, samt dessutom  550 € 
Med bilagorna I A–D, II och III avses bilagorna till social- och hälsovårds-
ministeriets beslut (1642/1993, ändrat 876/1994 och 762/2002). 

 

Ifall den som gjort anmälan om det nya ämnet tidigare har gjort en reduce-
rad anmälan om ett ämne, skall från avgiften dras av det belopp som tidigare 
uppburits för anmälan om samma ämne. 

 

1.5 Ansökan om undantag från skyldigheten att anmäla nytt ämne 
(SHM:s beslut 1642/1993 8 § 1 mom. 4 punkten)

 

Undantag för produktiv forskning och utveckling (PORD)  275 € 

2 Prestationer enligt lagen om växtskyddsmedel  

2.1 Utlåtande om godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsme-
del för bilaga I till EU:s växtskyddsmedelsdirektiv (91/414/EEG)

 

a) biologiska verksamma ämnen (3,5 månadsverken)  35 000 € 
b) kemiska verksamma ämnen (7 månadsverken)  70 000 € 
c) ny ansökan om ett verksamt ämne efter att kommissionen har fattat ett 
negativt beslut om dess godtagbarhet 

 
 65 €/timme 
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Då ansökan om utlåtande blir anhängig uppbärs en förhandsavgift vars stor-
lek är 35 % av de avgifter som nämns i 2.1 a och b punkterna. 

 

2.2 Utlåtande om godkännande av växtskyddsmedel  

2.2.1 Visstidsgodkännande  
a) preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt eller baltiskt land 
och utvärderingsrapporten (DAR) är klar (0,25 månadsverken) 

 
 2 500 € 

b) preparatet godkänns endast för användning i växthus, utvärderingen görs i 
Finland och DAR är klar (0,33 månadsverken) 

 
 3 300 € 

c) preparatet godkänns endast för användning utomhus, utvärderingen görs i 
Finland och DAR är klar (0,8 månadsverken) 

 
 8 000 € 

d) tilläggsavgift om preparat som avses i punkt 2.2.1 b eller c innehåller två 
eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne) 

  1 700 €/ 
verksamt ämne 

2.2.2 Godkännande av nya preparat   
a) preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för använd-
ning utomhus (0,5 månadsverken)  5 000 € 
b) preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för använd-
ning i växthus (0,3 månadsverken) 

 
 3 000 € 

c) preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för an-
vändning utomhus och i växthus (2 månadsverken) 

 
 20 000 € 

d) preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för an-
vändning i växthus (1,5 månadsverken) 

 
 15 000 € 

e) preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som växt-
skyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid (0,13 må-
nadsverken) 

 
 1 300 € 

f) ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,3 månadsverken)  3 000 € 
g) tilläggsavgift om preparat som avses i punkterna 2.2.2 a-d innehåller två 
eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne) 

 1 700 €/  
verksamt ämne 

2.2.3 Förnyande av godkännande  
a) begränsad utvärdering, inte Annex III-utvärdering (0,33 månadsverken)  3 300 € 
b) omfattande utvärdering, inte Annex III-utvärdering (0,66 månadsverken)  6 600 € 
c) utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland (1,5 månadsverken)  15 000 € 
d) utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelpreparatet i 
DAR 

 
 65 €/timme 

e) tilläggsavgift om preparat som avses i punkterna 2.2.3 a-c innehåller två 
eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne) 

 1 700 €/  
verksamt ämne 

2.3 Utlåtande om utvidgning av användningsområdet för ett väx-
tskyddsmedel

 

a) användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden men 
med olika bruksmängder och brukstidpunkter (0,33 månadsverken) 

 
 3 300 € 

b) användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden, an-
vändning utomhus och i växthus (0,33 månadsverken) 

 
 3 300 € 
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c) användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden, an-
vändning utomhus och en omfattande utvärdering bör göras (1 månadsver-
ke) 

 
 10 000 € 

2.4 Övriga avgifter  

a) begränsat utlåtande om ändring som gäller godkännande, t.ex. justering 
av klassificeringen i samband med ändring av formulering 

 
 700 € 

3 Godkännande av auktoriserat testlaboratorium (57 § i kemikaliela-
gen)

 

3.1 Omfattande inspektion (över 3 arbetsdagar)  5 560 € 

3.2 Reducerad inspektion (1-3 arbetsdagar)  3 700 € 

3.3 Gemensam inspektion med Läkemedelsverket  

3.3.1 Omfattande inspektion som huvudinspektör  3 350 € 
3.3.2 Omfattande inspektion som andra inspektör  2 250 € 
3.3.3 Reducerad inspektion som huvudinspektör  2 250 € 
3.3.4 Reducerad inspektion som andra inspektör  1 500 € 
3.4 Inspektion i samband med senare tillsyn  1 050 € 

3.5 Inspektion av fältförsök  2 400 € 

3.6 Inledande inspektion  2 400 € 

3.7 Beslut om godkännande av testlaboratorium  220 € 

4 Behandling av ansökningar eller anmälningar för biocidpreparat och 
verksamt ämne (6 kap. i kemikalielagen)

 

4.1 Ansökan om godkännande av ett verksamt ämne  

4.1.1 Behandling av ansökan om godkännande av ett verksamt ämne  
a) granskning av att dokumentationen uppfyller kraven (2 månadsverk)  19 800 € 
b) bedömning av ett verksamt ämne i en preparatgrupp (22 månadsverk)  217 500 € 
c) bedömning av ett verksamt ämne i efterföljande preparatgrupper (11 må-
nadsverk/preparatgrupp) 

 108 750 €/ 
preparatgrupp 

4.2 Ansökan om godkännande och registrering av ett preparat  

4.2.1 Första godkännande av ett preparat  
a) granskning av att dokumentationen uppfyller kraven före första godkän-
nande av ett preparat (1 månadsverk) 

 
 9 900 € 

b) första godkännande av ett preparat (4 månadsverk)  39 600 € 
c) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen (1 
månadsverk/verksamt ämne) 

 9 900 €/ 
verksamt ämne 

4.2.2 Temporärt godkännande av ett preparat  
a) granskning av att dokumentationen uppfyller kraven före temporärt god-
kännande av ett preparat (1 månadsverk) 

 
 9 900 € 

b) temporärt godkännande av ett preparat (4 månadsverk)  39 600 € 
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c) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(1 månadsverk/verksamt ämne) 

 9 900 €/ 
verksamt ämne 

4.2.3 Ömsesidig godkännande av ett preparat (0,8 månadsverk)  7 900 € 
4.2.4 Första registrering av ett lågriskpreparat (1 månadsverk)  9 900 € 
4.2.5 Ömsesidig registrering av ett lågriskpreparat (0,25 månadsverk)  2 500 € 
4.2.6 På sökandens begäran utförd definition av ett preparat inom en ram-
formulering (0,25 månadsverk) 

 
 2 500 € 

4.2.7 Godkännande av ett preparat inom en ramformulering (0,25 månads-
verk) 

 
 2 500 € 

4.3 Övriga förfaranden som gäller biocidpreparat  

4.3.1 Tillstånd för exceptionell användning av ett preparat  2 500 € 
4.3.2 Anmälan om försöksverksamhet  500 € 
4.3.3 Tillstånd för försöksverksamhet  1 500 € 
4.4 Ansökan om godkännande av vissa biocidpreparat (30 h § i kemika-
lielagen)

 

a) godkännande av ett preparat (1,9 månadsverk)  18 500 € 
b) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,9 månadsverk/verksamt ämne) 

 8 500 €/  
verksamt ämne 

c) godkännande av ett preparat utan bedömning av miljöeffekter (1,4 må-
nadsverk) 

 
 14 250 € 

d) tilläggsavgift om preparatet som avses i punkten 4.4 c) innehåller två eller 
flera verksamma ämnen (0,5 månadsverk/verksamt ämne) 

 5 450 €/ 
verksamt ämne 

e) godkännande av ett preparat som hör till samma produktfamilj som ett ti-
digare godkänt preparat (0,2 månadsverk) 

 
 1 900 € 

Vid anhängiggörande av en ansökan om godkännande uppbärs en förskotts-
avgift som utgör 35 % av de ovan i punkterna 4.4 a) och b) nämnda avgif-
terna. 

 

4.5 Utlåtanden till andra behöriga myndigheter  

4.5.1 Utlåtande om ansökan om godkännande av ett verksamt ämne  
a) utlåtande om granskning av att dokumentationen för ett verksamt ämne 
uppfyller kraven (1 månadsverk) 

 9 900 € 

b) utlåtande om en anmälan om godkännande av ett verksamt ämne i en pre-
paratgrupp (10 månadsverk) 

 
 99 000 € 

c) utlåtande om en anmälan om godkännande av ett verksamt ämne i efter-
följande preparatgrupper (5 månadsverk/preparatgrupp) 

 49 500 €/  
preparatgrupp 

4.5.2 Utlåtande om första godkännandet av ett preparat  
a) utlåtande om granskning av att dokumentationen för ett preparat uppfyller 
kraven (0,5 månadsverk) 

 
 4 950 € 

b) utlåtande om första godkännandet av ett preparat (1,5 månadsverk)  14 800 € 
c) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/verksamt ämne) 

 3 000 €/  
verksamt ämne 

4.5.3 Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat  
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a) utlåtande om temporärt godkännande av ett preparat och granskning av att 
dokumentationen uppfyller kraven (2 månadsverk) 

 
 19 800 € 

b) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/verksamt ämne) 

 3 000 €/  
verksamt ämne 

4.5.4 Utlåtande om ömsesidigt godkännande av ett preparat (0,3 månads-
verk) 

 
 3 000 € 

4.5.5 Utlåtande om ansökan om första registrering av ett lågriskpreparat (0,3 
månadsverk)  

 
 3 000 € 

4.5.6 Utlåtande om ansökan om godkännande av ett biocidpreparat (övriga 
bekämpningsmedel) som avses i 30 h § kemikalielagen 

 

a) toxikologisk bedömning av ett preparat och verksamt ämne  10 900 € 
b) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen  5 450 €/ 

verksamt ämne 
c) utlåtande om ett preparat som hör till samma produktfamilj som ett tidiga-
re godkänt preparat 

 
 630 € 

4.5.7 Utlåtande om förhandsgodkännande av skyddskemikalier  
a) toxikologisk bedömning av ett preparat och verksamt ämne  10 900 € 
b) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen  5 450 €/  

verksamt ämne 
4.5.8 Utlåtande om godkännande av en antifoulingprodukt  
a) toxikologisk bedömning av ett preparat och verksamt ämne  10 900 € 
b) tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen  5 450 €/ 

verksamt ämne 
c) utlåtande om en antifoulingprodukt inom en ramformulering  630 € 
4.5.9 Utlåtande om en anmälan om en träskyddskemikalie som används på 
samma sätt som målarfärg (granskning av klassificering och märkning) 

 
 630 € 

5 Behandling av uppgifter som sänts in till produktregistret för kemika-
lier (48 a § i kemikalielagen)

 

5.1 Behandling av uppgifter som avses i social- och hälsovårdsministeri-
ets förordning (374/2002) om lämnande av uppgifter av kemikalier

 

Årlig avgift enligt verksamhetsidkarens antal anmälningar:  
1 – 200 stycken  35 €/st./år 
överstigande antal efter 200 stycken 17,50 €/st./år 
 
 
6 Ansökan eller anmälan återkallas eller förfaller  
 
Om en ansökan eller anmälan som har tillställts Tillstånds- och tillsynsverket återkallas eller 
annars förfaller innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs som behandlingsavgift 65 euro för 
varje påbörjad timme enligt den gjorda arbetsinsatsen. För behandling av ärenden som anges i 
punkt 2 i tabellen uppbärs dock minst 35 procent av avgiften enligt tabellen. 
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7 Nedsatt eller förhöjd behandlingsavgift  
 
För behandling enligt punkterna 4.1, 4.2 och 4.5 av en ansökan om förnyat godkännande eller 
nyregistrering av ett biocidpreparat uppbärs 50 procent av avgiften enligt tabellen. För be-
handling av ansökan om förnyat godkännande av biocidpreparat som avses i punkt 4.4 upp-
bärs avgift med iakttagande av vad som föreskrivs i punkt 8 om avgifter för ändring av tidiga-
re beslut. 
 
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 2.1 a—b, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a—c, 2.2.3 e, 
2.3, 4.1, 4.2, 4.4 och 4.5 sätts ned med 25 procent från avgiften enligt tabellen, om den ar-
betsmängd som krävs för behandlingen av ärendet med minst 25 procent underskrider den tid 
som vanligen används för en sådan prestation. På motsvarande sätt uppbärs avgiften förhöjd 
med 25 procent från avgiften enligt tabellen, om den arbetsmängd som behandlingen kräver 
med minst 25 procent överstiger den tid som vanligen används för en sådan prestation. 
 
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1, 4.2, 4.4 och 4.5 sätts ned med 50 
procent från avgiften enligt tabellen, om den arbetsmängd som krävs för behandlingen av 
ärendet med minst 50 procent underskrider den tid som vanligen används för en sådan presta-
tion och höjs med 50 procent från avgiften enligt tabellen, om den arbetsmängd som behand-
lingen kräver med minst 50 procent överstiger den tid som vanligen används för en sådan pre-
station. 
 
Dessutom kan avgiften helt eller delvis efterskänkas, om användningen av kemikalien är 
obetydlig eller om avgiften av någon annan orsak kan anses vara oskälig med stöd av 60 § 
3 mom. i kemikalielagen. 
 
 
8 Avgifter för ändring av tidigare beslut  
 
För behandling av ansökningar och utlåtanden som avses ovan i punkt 4 uppbärs avgifter en-
ligt följande: 
 
 för behandling av en ansökan som gäller omprövning av grunderna för godkännandet (vä-

sentlig ändring) uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften; om den arbetsmängd 
som krävs för behandlingen av ärendet utgör mindre än 25 procent av den tid som vanli-
gen används för en sådan prestation uppbärs 25 procent av den tabellenliga avgiften 

 om behandlingen av en ansökan inte förutsätter omprövning av grunderna för godkännan-
det (smärre ändring) uppbärs 10 procent av den tabellenliga avgiften 

 för behandling av en ansökan vilken leder till sådan beslutsändring som har tekniska eller 
motsvarande orsaker uppbärs 220 euro. 
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Bilaga 4 
 
 
 
AVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT TOBAKSLAGSTIFTNINGEN 
 
 
1 Godkännande av provningslaboratorium för tobaksprodukter  220 € 
2 Behandling av intyg enligt 6 a § 4 mom. i tobakslagen  140 € 
 
 
 
AVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT HÄLSOSKYDDSLAGEN 
 
1 Intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens  15 € 

2 Intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens  15 € 

3 Beslut om godkännande som testare  110 € 
 
 



Undervisningsministeriets förordning

Nr 37

om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

Given i Helsingfors den 30 januari 2009

I enlighet med undervisningsministeriets beslut
upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 12,

13 och 47 §, av dem, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 647/2005 och 13 § sådan
den lyder i förordning 1464/2007,

ändras 10 §, det inledande stycket av 42 § och 46 §, av dem 10 § sådan den lyder i
sistnämnda förordning 1464/2007 och det inledande stycket av 42 § delvis ändrat i förordning
1171/2006, samt

fogas till 42 § i arbetsordningen, sådan den lyder i sistnämnda förordning 1171/2006, en ny
3 punkt, som följer:

10 §

Ansvarsområde

Till ansvarsområdet för kultur-, idrotts-
och ungdomspolitiska avdelningen hör föl-
jande sektorer:

1) konst,
2) kultur,
3) audiovisuell kultur,
4) kulturarvet samt museiväsendet,
5) det allmänna biblioteksväsendet,
6) kulturexport,
7) statsgaranti för konstutställningar,

konstnärs- och journalistpensioner
8) upphovsrätt,
9) idrott,
10) ungdomsarbete,
11) förebyggande av rasism samt främ-

jande av goda etniska relationer i samarbete
med övriga verksamhetsenheter,

12) ärenden i anslutning till penningspel-
bolag och penningspel med undantag av så-
dan ägarstyrning som avses i 14 § 1 mom. 5
punkt,

13) religionsfrihet, den evangelisk-luth-
erska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och öv-
riga religiösa samfund, det allmänna begrav-
ningsväsendet,

14) ärenden i fråga om budget, verksam-
hets- och ekonomiplan, resultatstyrning, för-
fattningsberedning, förvaltnings- och perso-
nalfrågor, ärenden som gäller informations-
samhället, ärenden som gäller verksamhetsut-

rymmen och statsbidrag inom ramen för till
avdelningens ansvarsområde samt internatio-
nella ärenden med undantag av sådana som i
16 § åläggs internationella sekretariatet.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska av-
delningen har också till uppgift att se till de
allmänna förutsättningarna för kultur, konst,
idrott och ungdomsarbete inom sitt ansvars-
område.

Avdelningen delas in i enheter. Enheterna
kan delas in i resultatområden. Om avdel-
ningens interna organisation och fördelning
av uppgifterna bestäms i den interna arbets-
ordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör
som förordnas av ministern. Chef för en en-
het och ett resultatområde är en direktör eller
en annan tjänsteman som förordnas av minis-
tern.

42 §

Ärenden som avgörs av chefen för utbild-
nings- och forskningspolitiska avdelningen

Chefen vid utbildnings- och forskningspo-
litiska avdelningen avgör förutom de ärenden
som bestäms i 40 § sådana ärenden som skall
avgöras vid ministeriet och som gäller
— — — — — — — — — — — — —

3) godkännande av forskningsinstitut av-
sedda i utlänningslagen (301/2004) 47 a §
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och att låta bli att förnya eller att återkalla
godkännandet av ett forskningsinstitut i
nämnda lags 47 c §.

46 §

Ärenden som avgörs av andra tjänstemän vid
kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdel-

ningen

En tjänsteman vid kultur-, idrotts- och
ungdomspolitiska avdelningen som ministern
har förordnat avgör ärenden som gäller:

1) statens idrottsråd och användningen av
anslagen för rådet,

2) delegationen för ungdomsärenden och
kommissionen som bereder statsbidragen till
ungdomsorganisationerna och deras använd-
ning av anslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2009

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Kanslichef Harri Skog

132

Nr 37

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 34—37, 3 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2009 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN 1456-9663

FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION




