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

lousministeriön asetuksen muuttamisesta

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

metsätalousministeriön asetuksen (1425/2016) 2 §:n 2 momentin 2 kohta, liitteen kohdat
2.1.1, 2.1.2, 2.4, 3.6, 3.7, 5.7.1.1 ja 5.10.5, sekä
muutetaan liitteen kohdat 1.2.9, 1.3.1.3, 1.4.3, 1.5.4.3, 2.11.1, 3.13, 4.2, 5.4.1, 5.4.2.1,

5.4.2.3, 5.4.3, 5.4.4, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.3.6, 5.8.1-5.8.3.1, 5.8.3.3, 5.8.4, 5.8.4.1, 5.8.5-5.8.8,
5.9.1-5.9.5, 5.11.4.4 ja 5.11.4.5, seuraavasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,

peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen
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Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
----------------------------------------------------------------------------------

1.2 Toiminnanharjoittajat
----------------------------------------------------------------------------------

1.2.9 Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden 
lupa- ja hyväksymishakemukset:

- uuden lajin hyväksyminen 1 760,00
- uuden tuotteen hyväksyminen (jos laji hyväksytty) ja käyt-

tökohteiden laajentaminen 611,00
- hyväksynnän muutos ja peruuttaminen tunnilta 85,00

----------------------------------------------------------------------------------
1.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittajat

----------------------------------------------------------------------------------
1.3.1.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 §:n 4 momen-

tin mukainen päätös:
- päätös korvaavista toimenpiteistä
- lopullinen päätös
- päätös osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta

210,00
85,00

210,00
----------------------------------------------------------------------------------

1.4 Laboratoriot
----------------------------------------------------------------------------------

1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä
- kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta 

alkavalta tunnilta

278,00

88,00
----------------------------------------------------------------------------------

1.5 Muut päätökset
----------------------------------------------------------------------------------

1.5.4 Eläintautilaki
----------------------------------------------------------------------------------

1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 68,00
----------------------------------------------------------------------------------

2 Tuonti-, vienti-, ja muut todistukset
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----------------------------------------------------------------------------------
2.11 Vakuustodistukset
2.11.1 Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta 

kauppaerää kohti 13,35
----------------------------------------------------------------------------------

3 Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausun-
non antaminen
----------------------------------------------------------------------------------

3.13 Kasvilajikeluetteloon hakeminen (ei koske alkuperäiskasvilajikkeita 
eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita eikä 
hedelmä- ja marjakasveja)

- hyväksynnän uudistaminen
285,00
82,00

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

4 Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
----------------------------------------------------------------------------------

4.2 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksit-
täin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityk-
sittäin ja lajeittain:

- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 438,00
- puhtaus: muut lajit 583,00
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen 

määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 48,00

5 Valvonta, (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyy-
sit ja päätökset)
----------------------------------------------------------------------------------

5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu 140,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastus
5.4.2.1 Kylvösiementen ja taimiaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden val-

vontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta
- alihankintatyön valvonta tunnilta

140,00
140,00

----------------------------------------------------------------------------------
5.4.2.3 Luonnonmukaisesti viljelty ala (luonnonmukaisessa tuotannossa 

oleva ala ja siirtymävaiheala) alkavalta hehtaarilta
- luonnonmukaisesti viljellyn alan tarkastusmaksun enim-

mäismäärä

7,50

908,00
5.4.3 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai 
3



1046/2017  
jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkas-
tusta 140,00

5.4.4 Tarkastus, jota jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä tun-
nilta 140,00
----------------------------------------------------------------------------------

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

5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
----------------------------------------------------------------------------------

5.6.2.2 Vähennetyn tarkastuksen piiriin kuuluva havupuu Venäjän federaa-
tiosta:

- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 
50 m3

- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3

ja suurempi kuorma)
- laiva, alle 2 000 m3

- laiva, 2 000 m3 tai enemmän
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien 

kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden

5,70

7,00
212,00
353,00

107,00
5.6.2.3 Puutavara, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa vähen-

netyn tarkastuksen piiriin kuuluvaa havupuutavaraa:
- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 

50 m3

- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3

ja sitä suurempi kuorma)
- laiva, alle 2 000 m3

- laiva, 2 000 m3 tai enemmän
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien 

kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden

65,00

80,00
212,00
353,00

107,00
----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3 Vientitarkastukset
----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3.6 Viljan vientitarkastus
- näytteenotto, tarkastustunnilta
- viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys näytettä kohti
- viljan tautimääritys näytettä kohti

59,00
37,00
97,00

----------------------------------------------------------------------------------
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa koh-

den: 77,00
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussie-

menluokat 9,80
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5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta; perussiemenen jälkeiset suku-
polvet ja oman tilan siemenperunan lisäysaineistotuotanto 
ilman markkinointia (vain yksi tarkastuskerta) 13,00

5.8.2 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 112,00
5.8.3 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunavil-

jelykseltä hehtaaria kohden (ha kahden desimaalin tarkkuudella) 18,20
5.8.3.1 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemen-

perunaviljelykseltä, vähimmäismaksu 81,00
----------------------------------------------------------------------------------

5.8.3.3 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten viljelyk-
seltä hehtaaria kohti (ha kahden desimaalin tarkkuudella), 
kun näytteenotto tehdään 1.4.-30.6. saman kasvukauden 
tuotantoa varten 26,30

----------------------------------------------------------------------------------
5.8.4 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 62,50
5.8.4.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu 

osanäytteeltä 11,10
----------------------------------------------------------------------------------

5.8.5 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemen ja edeltävät siemen-
luokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 182,00

5.8.6 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemenen jälkeiset siemen-
luokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 144,00

5.8.7 Muut siemenperunan sertifiointiin liittyvät erityistarkastukset pe-
rusmaksun lisäksi alkavalta tunnilta 87,00

5.8.8 Jos kohdan 5. 8.1viljelytarkastuspyyntö tulee Elintarviketurvalli-
suusvirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista sie-
menviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu:

- viljelystarkastuspyyntö 5.6. jälkeen
- viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen

52,00
99,00

5.9 Kylvösiemenen viljelytarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 32,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspää-

tös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan 
muutospäätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus 
ja päätös 19,80

5.9.2.1 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, kun erä sisältää 
enintään 5 seoskomponenttia 21,70

5.9.2.2 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, kun erä sisältää 
enemmän kuin 5 seoskomponenttia 23,70

5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin
(sisältää uudet sertifiointipäätökset) 37,00
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5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja 
poikkeusluvat 84,00

5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:
- pakkaamossa tehtävän katselmuksen perusmaksu
- lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta
- vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä

391,00
83,00

1,20
5.11 Eläintautitutkimukset

----------------------------------------------------------------------------------
5.11.4.4 Nautaeläimet, poro, muut märehtijäy:

- serologinen tutkimus leptospiroosin, leukoosin, IBR-taudin, BVD-
taudin, paratuberkuloosin, Q-kuumeen, klamydofiloosin (C. abor-
tus), sinikielitaudin tai Schmallenbergin taudin varalta, eläimeltä 
yhtä tutkimusta kohden:

1. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 
eläintä 10,00

2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 15,00
- virologinen PCR-tutkimus BVD-taudin, sinikielitaudin tai Schmal-
lenbergin taudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 20,00
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,00
- viljelytutkimus naudan venereaalisen kampylobakterioosin varalta, 
eläimeltä 16,00
- viljelytutkimus ja mikroskopointi naudan tritrikomoniaasin varalta, 
eläimeltä 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 10,00

2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 15,00
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,00
- virologinen PCR tutkimus, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 20,00
----------------------------------------------------------------------------------
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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