SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2011

779/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja
elinkeinoministeriön asetuksen (1302/2010) 2 §:n kohta 7 sekä liitteen kohta 14 ja maksutaulukon soveltamismääräykset seuraavasti:
2§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:
— — — — — — — — — — — — —
7) kaivoslaissa (621/2011) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset, pätevyyskokeet, todistukset, päätökset, louhintakorvauksen vahvistamiset ja tarkistamiset, tarkastukset sekä
siirrot ja muutokset siltä osin kuin ne koskevat:

a) varausta;
b) malminetsintää;
c) kullanhuuhdontaa;
d) kaivostoimintaa;
e) kaivosturvallisuutta;
——————————————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.
Kaivoslain 178 §:n 1 ja 2 momentin nojalla käsiteltäviin ja ratkaistaviin asioihin sovelletaan asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista maksua.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011
Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki

2

779/2011
Liite

MAKSUTAULUKKO
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut

Perus-maksu ≠ Lisä-maksu

——————————————
14 Kaivokset
14.1 Varauspäätökset
pinta-ala < 20 km2
pinta-ala 20 − 100 km2
pinta-ala > 100 km2
Varauspäätöksen raukeaminen
14.2 Malminetsintä
Malminetsintälupa
pinta-ala < 300 ha
pinta-ala 300 − 1000 ha
pinta-ala 1001 − 4000 ha
pinta-ala > 4000 ha
Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen
Malminetsintäluvan raukeaminen
Malminetsintäluvan muuttaminen
Pieni muutos
Olennainen muutos
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta
huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös)
14.3 Kullanhuuhdonta
Kullanhuuhdontalupa
Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen
Kullanhuuhdontaluvan muuttaminen
Kullanhuuhdontaluvan raukeaminen
14.4 Kaivostoiminta
Kaivoslupa
Kaivosluvan määräysten tarkistaminen
Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen
Kaivosluvan raukeaminen
Kaivosluvan muuttaminen
Kaivostoiminnan lopettaminen
Metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen
Muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin
louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen

700
1 200
2 000
500

2 000
3 000
5 000
10 000
75 % alkuperäisestä maksusta
1500
750
2 000
1 000

90 ≠/h

500
375
400
400
5 000
5 000
2 500
1 500
1 500
5 000
1 000

90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h

2 000

90 ≠/h
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Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta
koskeva päätös (erillinen päätös)
14.5 Luvan siirto tai panttaus, muut päätökset
Luvan siirto (pl. kullanhuuhdonta)
Kullanhuuhdontaluvan siirto
Luvan/lupien panttaus
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen
(hallintopakko)
Muu päätös
14.6 Kaivosturvallisuus
Todistus hyväksytystä vastuuhenkilön kokeesta
Kaivosturvallisuuslupa
Kaivosturvallisuusluvan määräysten tarkastaminen
Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon jatkaminen
Kaivosturvallisuusluvan raukeaminen
Kaivosturvallisuusluvan muuttaminen
Valvontatarkastus
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta
koskeva päätös (erillinen päätös)

3

1 000

90 ≠/h

1 500
495
500

90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h

500
495

90 ≠/h
90 ≠/h

167
1 900
454
272
454
454
1 363
315

90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h
90 ≠/h

1 000

90 ≠/h

——————————————

MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET
1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET
1 − 1 Vaaralliset kemikaalit
Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999)
69 ja 70 §:n mukaisten toimintailmoitusten käsittelystä laskutetaan 50 prosenttia vastaavaa
laitosta koskevan luvan perus- ja tuntimaksusta.
1 − 2 Räjähteet
Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koskevien vastaavien suoritteiden maksusta.
1 − 3 Kaivokset
a) Kohdan 14.1 varauspäätöksen, kohdan 14.2 malminetsinnän ja kohdan 14.3 kullanhuuhdonnan maksuja on mahdollista muuttaa +/− 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta
varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa päätöstä.
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b) Kohdan 14.4 metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen − suoritteen maksu peritään
kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 50 % perusmaksusta.
c) Kohdan 14.4 muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen
tai tarkistaminen − suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on
25 % perusmaksusta. Maanomistajan hakemuksesta annettu louhintakorvauksen vahvistaminen
tai tarkistaminen on maksuton.
2. ENNAKKOMAKSUT
2 − 1 Biosidit ja kasvinsuojeluaineet
Kaikista työmäärältään merkittävistä biosideja tai kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista
laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä.
3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET
3−1

Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus peritään tarkastusten tuntimaksun mukaisesti.

3−2

Hylkäävään päätökseen johtavista päätöksistä ja tarkastuksista peritään maksu
täysimääräisenä.

3−3

Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti.

3−4

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen
täysimääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään
puolet voimassaolevasta tuntimaksusta.

3−5

Kohdan 14 maksut sisältävät ilmoituskulut, lukuun ottamatta kullanhuuhdontaa, kohta 14.3.
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