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Statsrådets förordning

Nr 92

om arbetsmarknadsregioner

Given i Helsingfors den 26 februari 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 7 kap. 6 § 1 mom. i lagen av den 30 december 2002 om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002):

1 §

Arbetsmarknadsregioner

Arbetsmarknadsregionerna enligt arbets-
och näringscentral samt de kommuner som
hör till respektive arbetsmarknadsregion
anges i 2—16 §.

2 §

Nylands arbets- och näringscentral

Borgå: Borgå, Askola, Borgnäs
Hangö: Hangö
Helsingfors: Helsingfors, Esbo, Grankulla,

Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi,
Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda,
Vichtis

Högfors: Högfors, Nummi-Pusula
Lojo: Lojo, Karislojo
Lovisa: Lovisa, Lappträsk, Liljendal,

Pernå, Strömfors
Mäntsälä: Mäntsälä, Mörskom, Pukkila
Raseborg: Raseborg, Ingå

3 §

Egentliga Finlands arbets- och närings-
central

Kimitoön: Kimitoön
Loimaa: Loimaa, Aura, Koski, Marttila,

Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki
Nystadsregionen: Nystad, Gustavs, Lai-

tila, Mynämäki, Pyhäranta, Tövsala, Vehmaa
Salo: Salo, Somero
Väståboland: Väståboland
Åbo: Åbo, Lundo, Masku, Nousis, Nåden-

dal, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins

4 §

Satakunta arbets- och näringscentral

Björneborg: Björneborg, Luvia, Nakkila,
Norrmark, Påmark, Ulvsby

Eura: Eura, Kjulo, Säkylä
Harjavalta: Harjavalta, Kumo
Huittinen: Huittinen, Punkalaidun
Kankaanpää: Kankaanpää, Honkajoki,

Jämijärvi, Karvia, Kiikoinen, Lavia
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Raumo: Raumo, Euraåminne
Sastmola: Sastmola, Siikainen

5 §

Tavastlands arbets- och näringscentral

Forssa: Forssa, Humppila, Jockis, Tam-
mela, Ypäjä

Heinola: Heinola
Lahtis: Lahtis, Artsjö, Asikkala, Hollola,

Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila,
Padasjoki

Riihimäki: Riihimäki, Hausjärvi, Loppi
Sysmä: Sysmä, Hartola
Tavastehus: Tavastehus, Hattula, Janak-

kala

6 §

Birkalands arbets- och näringscentral

Akaa: Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkea-
koski

Mänttä-Vilppula: Mänttä-Vilppula
Orivesi: Orivesi, Juupajoki
Parkano: Parkano, Kihniö
Pälkäne: Pälkäne, Kuhmalahti
Sastamala: Sastamala
Tammerfors: Tammerfors, Birkala,

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti, Ylö-
järvi

Tavastkyro: Tavastkyro, Ikalis
Virdois: Virdois, Ruovesi

7 §

Sydöstra Finlands arbets- och näringscentral

Fredrikshamn: Fredrikshamn, Miehik-
kälä, Virolahti

Imatra: Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti
Kotka: Kotka, Pyttis
Kouvola: Kouvola, Iitti
Parikkala: Parikkala
Villmanstrand: Villmanstrand, Lemi,

Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipal-
saari, Ylämaa

8 §

Södra Savolax arbets- och näringscentral

Heinävesi: Heinävesi

Jorois: Jorois
Juva: Juva
Kangasniemi: Kangasniemi
Mäntyharju: Mäntyharju, Pertunmaa
Nyslott: Nyslott, Enonkoski, Kerimäki,

Punkaharju, Sulkava
Pieksämäki: Pieksämäki:
Puumala: Puumala
Rantasalmi: Rantasalmi
S:t Michel: S:t Michel, Hirvensalmi, Ris-

tiina

9 §

Norra Savolax arbets- och näringscentral

Idensalmi: Idensalmi, Sonkajärvi, Vie-
remä

Juankoski: Juankoski, Kaavi, Tuusniemi
Kiuruvesi: Kiuruvesi
Kuopio: Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi
Lapinlahti: Lapinlahti, Varpaisjärvi
Nilsiä: Nilsiä
Pielavesi: Pielavesi, Keitele
Rautavaara: Rautavaara
Sisä-Savo: Karttula, Rautalampi, Suonen-

joki, Tervo, Vesanto
Varkaus: Varkaus, Leppävirta

10 §

Norra Karelens arbets- och näringscentral

Ilomants: Ilomants
Joensuu: Joensuu, Kontiolahti, Liperi
Juuka: Juuka
Kesälahti: Kesälahti
Kitee: Kitee
Lieksa: Lieksa
Nurmes: Nurmes, Valtimo
Outokumpu: Outokumpu
Polvijärvi: Polvijärvi
Rääkkylä: Rääkkylä
Tohmajärvi: Tohmajärvi

11 §

Mellersta Finlands arbets- och närings-
central

Joutsa: Joutsa, Luhanka
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Jyväskylä: Jyväskylä, Hankasalmi, Lau-
kaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurai-
nen

Jämsä: Jämsä, Kuhmoinen
Karstula: Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi
Keuruu: Keuruu, Multia
Saarijärvi: Saarijärvi, Kannonkoski
Viitasaari: Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
Äänekoski: Äänekoski, Konnevesi

12 §

Södra Österbottens arbets- och närings-
central

Härmänmaa: Kauhava, Lappo
Järviseutu: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi,

Vimpeli
Kuusiokunnat: Alavus, Etseri, Kuortane,

Soini, Töysä
Seinäjokiregionen: Seinäjoki, Ilmajoki,

Jalasjärvi, Kurikka
Sydösterbotten: Bötom, Kauhajoki, Storå,

Östermark

13 §

Österbottens arbets- och näringscentral

Halsua—Lestijärvi—Perho: Halsua, Les-
tijärvi, Perho

Jakobstad: Jakobstad, Larsmo, Nykarle-
by, Pedersöre kommun

Karleby: Karleby, Himanka, Kannus,
Kaustby, Kronoby, Toholampi, Vetil

Sydösterbottens kusttrakt: Kaskö, Kors-
näs, Kristinestad, Närpes

Vasa: Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro,
Malax, Oravais, Storkyro, Vörå-Maxmo

14 §

Norra Österbottens arbets- och närings-
central

Brahestad: Brahestad, Pyhäjoki, Siika-
joki, Vihanti

Haapajärvi: Haapajärvi
Haapavesi: Haapavesi
Ii: Ii, Yli-Ii
Kalajoki: Kalajoki
Kuusamo: Kuusamo
Kärsämäki: Kärsämäki

Limingo: Limingo, Lumijoki, Tyrnävä
Muhos: Muhos, Utajärvi
Nivala: Nivala
Oulainen: Oulainen, Merijärvi
Pudasjärvi: Pudasjärvi
Pyhäjärvi: Pyhäjärvi
Reisjärvi: Reisjärvi
Sievi: Sievi
Siikalatva: Siikalatva, Pyhäntä
Taivalkoski: Taivalkoski
Uleåborg: Uleåborg, Haukipudas, Karlö

Kempele, Kiiminki, Oulunsalo
Ylivieska: Ylivieska, Alavieska

15 §

Kajanalands arbets- och näringscentral

Hyrynsalmi: Hyrynsalmi
Kajana: Kajana
Kuhmo: Kuhmo
Paltamo: Paltamo
Puolanka: Puolanka
Ristijärvi: Ristijärvi:
Sotkamo: Sotkamo
Suomussalmi: Suomussalmi
Vaala: Vaala

16 §

Lapplands arbets- och näringscentral

Enontekis: Enontekis
Ivalo: Enare
Kemi: Kemi, Keminmaa, Simo
Kemijärvi: Kemijärvi
Kittilä: Kittilä
Kolari: Kolari
Muonio: Muonio
Pelkosenniemi: Pelkosenniemi
Pello: Pello
Posio: Posio
Ranua: Ranua
Rovaniemi: Rovaniemi
Salla: Salla
Savukoski: Savukoski
Sodankylä: Sodankylä
Tervola: Tervola
Torneå: Torneå
Utsjoki: Utsjoki
Övertorneå: Övertorneå
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17 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2009.

Denna förordning tillämpas från och med
den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 30 december 2002 om
arbetsmarknadsregioner (1350/2002) jämte
ändringar.

Helsingfors den 26 februari 2009

Arbetsminister Tarja Cronberg

Överinspektör Inka Douglas
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Statsrådets förordning

Nr 93

om upphävande av 24 a § i strålskyddsförordningen

Given i Helsingfors den 26 februari 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs i strål-

skyddsförordningen av den 20 december
1991 (1512/1991) 24 a §, sådan den lyder i
förordning 1598/1994.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2009.

Helsingfors den 26 februari 2009

Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Helena Korpinen
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 94

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda presta-
tioner av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Given i Helsingfors den 26 februari 2009

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 januari 2009 om Tillstånds-

och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (36/2009) 2 och 4 §
och bilaga 3, samt

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

2 §
Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen

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

av havandeskap eller sterilisering,
2) sakkunnigutlåtanden som en domstol

eller någon annan statlig myndighet begär
3) behandling av andra än i 7—10 § avsett

ärenden som gäller hälso- och sjukvård samt
avgöranden eller beslut i sådana ärenden,

4) av servicen enligt 11 § 4 punkten som
ges på uppdrag av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, med undantag för den del av servi-
cen som Tillstånds- och tillsynsverket anskaf-
far hos utomstående producenter,

5) registrering av medicine, odontologie
och farmacie studerande som avses i 24 a § 2
mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994).

4 §
Tillstånds- och tillsynsverket tar ut på

självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter
enligt avgiftstabellen i bilaga 3 för följande
prestationer enligt kemikalielagen
(744/1989):

1) behandling av sådana ansökningar om
godkännande av ett auktoriserat testlaborato-
rium som avses i 57 § i kemikalielagen,

2) 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,

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

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

9 a §
Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i

lagen om grunderna för avgifter till staten är
beslut om godkännande som avses i 1 § i
lagen om godkännande av läkare som sjö-
mansläkare (47/2009) samt registrering av
sådana beslut och den utbildning som god-
kännandet grundar sig på enligt vad som
bestäms i 24 a § i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården.

Tillstånds- och tillsynsverket tar ut sam-
manlagt 146 euro för sådana beslut om god-
kännande som avses i 1 mom. och för regist-
rering av dem.

Denna förordningen träder i kraft den 1
mars 2009.

Helsingfors den 26 februari 2009

Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Helena Korpinen
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               Bilaga 3 
 
 
AVGIFTER SOM UPPBÄRS ENLIGT KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN 
 
1 Prestationer enligt lagen om växtskyddsmedel     

1.1 Utlåtande om godkännande av ett verksamt ämne i växtskydds-
medel för bilaga I till EG: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 

Då ansökan om utlåtande blir anhängig uppbärs en förhandsavgift vars 
storlek är 35 % av de avgifter som nämns i 1.1 a och b punkterna.   

 

1.2 Utlåtande om godkännande av växtskyddsmedel    
 

1.2.1 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 1.2.1 b eller c innehåller 
två eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne)  

 1 700 €/  
verksamt ämne 

1.2.2 Godkännande av nya preparat     
a) preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för an-
vändning utomhus (0,5 månadsverken)  

 
 5 000 € 

b) preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för an-
vändning i växthus (0,3 månadsverken)  

 
 3 000 € 

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

 
 20 000 € 

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

 
 15 000 € 

e) preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som 
växtskyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid  
(0,13 månadsverken)  

 
 
 1 300 € 

f) ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,3 månadsverken)   3 000 € 
g) tilläggsavgift om preparat som avses i punkterna 1.2.2 a-d innehåller 
två eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne)  

 1 700 €/  
verksamt ämne 

1.2.3 Förnyande av godkännande    
a) begränsad utvärdering, inte Annex III-utvärdering (0,33 månadsverken)  3 300 € 
b) omfattande utvärdering, inte Annex III-utvärdering (0,66 månadsver-
ken)  

 
 6 600 € 

c) utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland (1,5 månadsverken)  15 000 € 
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d) utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelprepara-
tet i DAR  

 
 65 €/timme 

e) tilläggsavgift om preparat som avses i punkterna 1.2.3 a-c innehåller två 
eller flera verksamma ämnen (0,17 månadsverken/verksamt ämne)  

 1 700 €/   
verksamt ämne 

1.3 Utlåtande om utvidgning av användningsområdet för ett växt-
skyddsmedel    

 

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, 
användning utomhus och i växthus (0,33 månadsverken)  

 
 3 300 € 

c) användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden, 
användning utomhus och en omfattande utvärdering bör göras (1 månads-
verke)  

 
 
 10 000 € 

1.4 Övriga avgifter    
 

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

 
 700 € 

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

 

2.1 Omfattande inspektion (över 3 arbetsdagar)    5 560 € 

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

2.3 Gemensam inspektion med Läkemedelsverket     
2.3.1 Omfattande inspektion som huvudinspektör   3 350 € 
2.3.2 Omfattande inspektion som andra inspektör   2 250 € 
2.3.3 Reducerad inspektion som huvudinspektör   2 250 € 
2.3.4 Reducerad inspektion som andra inspektör   1 500 € 

2.4 Inspektion i samband med senare tillsyn    1 050 € 

2.5 Inspektion av fältförsök    2 400 € 

2.6 Inledande inspektion    2 400 € 

2.7 Beslut om godkännande av testlaboratorium    220 € 

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

 

3.1 Ansökan om godkännande av ett verksamt ämne  
3.1.1 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 månadsverk/preparatgrupp)  

 108 750 €/ 
 preparatgrupp 
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3.2 Ansökan om godkännande och registrering av ett preparat     
3.2.1 Första godkännande av ett preparat   
a) granskning av att dokumentationen uppfyller kraven före första god-
kännande 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 

3.2.2 Temporärt godkännande av ett preparat   
a) granskning av att dokumentationen uppfyller kraven före temporärt 
godkännande av ett preparat (1 månadsverk)  

 
 9 900 € 

b) temporärt 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 

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

 
 2 500 € 

3.2.7 Godkännande av ett preparat inom en ramformulering (0,25 må-
nadsverk)  

 
 2 500 € 

3.3 Övriga förfaranden som gäller biocidpreparat    
 

3.3.1 Tillstånd för exceptionell användning av ett preparat   2 500 € 
3.3.2 Anmälan om försöksverksamhet   500 € 
3.3.3 Tillstånd för försöksverksamhet   1 500 € 

3.4 Ansökan om godkännande av vissa biocidpreparat (30 h § i kemi-
kalielagen)    

 

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 3.4 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 
tidigare godkänt preparat (0,2 månadsverk)  

 
 1 900 € 

Vid anhängiggörande av en ansökan om godkännande uppbärs en för-
skottsavgift som utgör 35 % av de ovan i punkterna 3.4 a) och b) nämnda 
avgifterna.   

 

3.5 Utlåtanden till andra behöriga myndigheter    
 

3.5.1 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 € 
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b) utlåtande om en anmälan om godkännande av ett verksamt ämne i en 
preparatgrupp (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 

3.5.2 Utlåtande om första godkännandet av ett preparat    
a) utlåtande om granskning av att dokumentationen för ett preparat uppfyl-
ler 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 

3.5.3 Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat    
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 

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

 
 3 000 € 

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

 
 3 000 € 

3.5.6 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 tidi-
gare godkänt preparat  

 
 630 € 

3.5.7 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 
3.5.8 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 € 
3.5.9 Utlåtande om en anmälan om en träskyddskemikalie som används på 
samma sätt som målarfärg (granskning av klassificering och märkning)  

  
 630 € 

4 Behandling av uppgifter som sänts in till produktregistret för kemi-
kalier (48 a § i kemikalielagen) 

 

4.1 Behandling av uppgifter som avses i social- och hälsovårdsministe-
riets förordning (553/2008) om lämnande av uppgifter om kemika- 
lier. 

 

Årlig avgift enligt verksamhetsidkarens antal anmälningar:  
1—200 stycken   35 €/st./år 
överstigande antal efter 200 stycken   17,50 €/  st./år 
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5 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 1 i tabellen uppbärs dock minst 35 procent av avgiften enligt tabellen. 
 
6 Nedsatt eller förhöjd behandlingsavgift  
 
För behandling enligt punkterna 3.1, 3.2 och 3.5 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 3.4 upp-
bärs avgift med iakttagande av vad som föreskrivs i punkt 7 om avgifter för ändring av tidiga-
re beslut. 
 
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 1.1 a―b, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a―c, 1.2.3 e, 
1.3, 3.1, 3.2, 3.4 och 3.5 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 3.1, 3.2, 3.4 och 3.5 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 obe-
tydlig eller om avgiften av någon annan orsak kan anses vara oskälig med stöd av 60 § 3 
mom. i kemikalielagen. 
 
7 Avgifter för ändring av tidigare beslut  
 
För behandling av ansökningar och utlåtanden som avses ovan i punkt 3 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 vanligen an-
vänds 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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