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MAKSUTAULUKKO

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeu-
delliset suoritteet, joista peritään maksut.

1 §
Kemikaalilain (744/1989) mukaiset suoritteet

euro
1. Kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin maastavienti
- kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 265
- tuontimaan suostumuksen hakeminen 265

2 §
Jätelain (646/2011) mukaiset suoritteet

1. Jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1013/2006 mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron
valvonnasta peritään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut:
a) jätteen siirtoa Suomesta toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen koskevan
ilmoituksen käsittely 1 000
b) ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta 375
c) a ja b kohdan mukaisen jätteen siirron valvonta 10/siirtoerä

Maksu jätteen siirron valvonnasta laskutetaan etukäteen jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen
käsittelyä koskevan maksun laskutuksen yhteydessä.

2. Jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttaminen 150

3. Jätteen siirtoa koskevan päätöksen peruuttaminen 1 180

4. Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntä
a) ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen käsittely 3 450
b) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen muuttaminen 635
c) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen peruuttaminen 1 180

3 §
Luonnonsuojeluun liittyvät suoritteet

1. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaiset luvat ja todistukset
- lupa tai todistus yksilön maahantuontiin tai maastavientiin tai jälleenvientiin 130
- todistus yksilön kaupallista toimintaa ja siirtoa varten EU:n alueella 72
- lupa yhteisöön tuonnille tai yhteisöstä viennille tai jällenviennille muiden kuin 32

hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta

2. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 mukaiset todistukset sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
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säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 100/2008 mukaiset todistukset
- näytekokoelmatodistus 195
- kiertävän näyttelyn todistus 195
- henkilökohtaista omistusta koskeva todistus 195

3. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 100/2008 mukaiset luvat
- kaviaarin käsittely-, pakkaus- ja uudelleenpakkauslupa 1 120
- kaviaarin käsittely-, pakkaus- ja uudelleenpakkausluvan muuttaminen 560

4. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja
kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen säännöksien osalta annetun komission asetuksen (EY)
N:o 791/2012 mukaiset todistukset
- todistus henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön kaupalliseen käyttöön 72
unionissa

5. Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain (112/1982) 2 §:n
(muutettu lailla 1107/1996) mukainen maahantuontilupa 176

6. Luonnonsuojelua edistäviin tutkimus- ja opetustarkoituksiin myönnettävät
luvat ovat maksuttomia.

4 §
Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
annetun lain 121/2011 mukaiset suoritteet

1. Rekisteröintihakemuksen käsittely
a) maksu yhdessä toimipaikassa sijaitsevalta organisaatiolta tai useita toimipaikkoja käsittävän
organisaation ensimmäiseltä toimipaikalta
- henkilömäärä on enintään 50 henkilöä (8 tuntia) 650
- henkilömäärä on yli 50 (14 tuntia) 1 120
Ensimmäiseksi toimipaikaksi katsotaan se toimipaikka, jonka henkilömäärä on suurin.

b) maksu jokaiselta samanaikaisesti rekisteröitävältä tai rekisteröityyn organisaatioon
myöhemmin liitettävältä toimipaikalta
- henkilömäärä on enintään 50 (3 tuntia) 240
- henkilömäärä on yli 50 (5 tuntia) 400

c) rekisteröintihakemuksen käsittelyn vaatiman työmäärän ylittäessä a-b kohdassa
mainitut tuntimäärät, peritään ylittäviltä tunneilta 80/tunti

d) rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä tarkoitettua
rekisteröintiä, peritään maksu a ja c kohtien mukaan.

2. Rekisteröinnin uusiminen
Maksu rekisteröinnin uusimista koskevista toimista peritään rekisteröityyn organisaatioon
kuuluvien toimipaikkojen lukumäärän mukaisesti seuraavasti:
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a) ensimmäiseltä toimipaikalta (5 tuntia) 400
b) kultakin seuraavalta toimipaikalta (3 tuntia) 240
c) kultakin erikseen rekisteröidyltä toimipaikalta (5 tuntia) 400
d) rekisteröinnin uusimista koskevien toimien vaatiman työmäärän ylittäessä a-c kohdassa
mainitut työmäärät, peritään ylittäviltä tunneilta 80/tunti

3. Rekisteristä poistaminen ja epääminen
Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan väliaikaisesti rekisteristä organi-
saatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointi-
järjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1221/2009 15 artiklan 4 kohdan nojalla, siitä perittävä maksu on 650 euroa (8 tuntia) ja
ylittäviltä tunneilta 80 euroa/tunti.

Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan rekisteristä väliaikaisesti tai
pysyvästi edellisessä kohdassa mainitun asetuksen muun kuin 15 artiklan 4 kohdan nojalla,
peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 650 euroa (8 tuntia) ja ylittäviltä tunneilta 80
euroa/tunti. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos rekisteröinnin väliaikainen poistaminen perustuu
asetuksen 15 artiklan 2 kohtaan.

Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 13 artiklan 5 kohtaan, maksua ei
rekisteröintihakemuksen käsittelystä peritä. Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuk-
sen13 artiklan muuhun kohtaan, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsit-
telystä.

Maksua ei peritä väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta.

Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan rekisteristä
sen omasta pyynnöstä, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 115 euroa.

5 §
Muut suoritteet

Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen (325/1962) mukaiset
suoritteet
- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymishakemuksen käsittely 1 350
- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkistukset 950
Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimus-
laitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti.

Todistukset, otteet, oikeaksi todistaminen
- diaari- ja rekisteritodistus tai –ote 24
- asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,70/asiakirja
- toimitusmaksu 4,70/lähetys

6 §
Ennakkomaksu

Maksu suoritteista voidaan edellyttää maksettavaksi ennakkoon kokonaan tai osittain valtion
maksuperusteasetuksen (211/1992) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.
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