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                                       Liite 

MAKSUTAULUKKO 

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

 
1 § 

 
Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta annetun lain (1198/1999) 
mukaiset suoritteet 

 euro 
1. Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittelystä  
peritään maksu, joka määräytyy hakemuksen sisällön mukaan  
seuraavien osien summana: 
- valmisteen tarkistus (2 htkk)    9 100 
- tehoaineen arviointi (1,5 htkk) 7 750/tehoaine 
- ylimääräisen valmistenimen tarkastus    185/valmistenimi 
- pyydetyn toisen tai sitä useamman lisäselvityksen käsittely    650/lisäselvitys 
 
Valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskeva maksu peritään 
25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn 
vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun  
työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 
25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 
 
Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen jättämisen  
yhteydessä  peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia  
taulukon mukaisesta valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia  
koskevasta maksusta.  
 
2. Suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely 
- maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali    1 700 
- maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevan teknisestä 
tai muusta syystä aiheutuvan muutosilmoituksen käsittely       185 
- yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali 200 
- suojauskemikaalilla tehtävä koe         550  
 
3. Kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely        200 
 
4. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely 
 
4.1 Tehoaineen hyväksymishakemus (18 htkk)          126 000 
  
4.2.Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely 
a) valmisteen ensihyväksyminen (3 htkk)  17 700 
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita  
(1 htkk/tehoaine)    5 900/tehoaine 
b) valmisteen väliaikainen hyväksyminen (3 htkk)  17 700 
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 
(1 htkk/tehoaine)    5 900/tehoaine 
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c) valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,5 htkk)    3 400 
d) vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk)    5 000 
e) vähäriskisen  valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti    1 700 
f) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely    1 700 
g) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen    1 700 
 
4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt 
- lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön    1 700 
- koetoimintailmoitus       420 
- koetoimintalupa    1 260 
 
4.4 Kiinnittymisenestoaineita koskevat maksut siirtymäkauden aikana 
a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1198/1999) siirtymäsäännöksen 
3 momentissa tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen hyväksymishakemuksen  
käsittelystä peritään maksu taulukon 1-kohdan mukaisesti. 
b) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely 1 700 
c) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluva valmisteen hyväksyminen 1 700 
d) kiinnittymisenestoaineella tehty koe 550 
 
4.5 Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot 
 
Biosidivalmisteita koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvistä 
lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut: 
a) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta  (7 htkk)   48 800 
b) lausunto yksinomaan toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulla  
oleviin valmisteryhmiin kuuluvan tehoaineen hyväksymishakemuksesta   
(4 htkk)   27 700 
c) lausunto valmisteen ensihyväksymishakemuksesta (0,8 htkk)     5 000 
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita  
(0,3 htkk/tehoaine)  1 700/ tehoaine 
d) lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta  
hakemuksesta (0,8 htkk)    5 000 
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 
(0,3 htkk/tehoaine)  1 700 /tehoaine 
e) lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta  
hakemuksesta    1 000 
f) lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta  
hakemuksesta    1 700 
 
Taulukon 1-, 2- ja 4-kohdassa säädetyt maksut sisältävät myös toisen 
toimivaltaisen tai lausunnon antaneen viranomaisen lausunnon  
antamisesta aiheutuneet kustannukset. 
 
Taulukon kohtien 4.1 ja 4.2 alakohdissa a-d tarkoitettujen hakemusten 
jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on  
35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Taulukon kohdan  
4.5 alakohdissa a-b tarkoitettujen lausuntojen pyytämisen yhteydessä 
peritään toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta ennakkomaksu, jonka 
suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.    
 
Taulukon kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.5 tarkoitettuja suoritteita koskevat 
maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana,  
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jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla  
taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos   
työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 
Taulukon kohtien 4.1ja 4.5 alakohtien a-b suoritteita koskevat maksut  
peritään 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian 
käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 50 prosentilla taulukossa  
mainitun työmäärän ja 50 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää 
50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. 
 
Peruutetusta tai muutoin rauenneesta taulukon kohdissa 1-4 tarkoitettujen 
hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään 35 prosenttia taulukon  
mukaisesta maksusta.  

               
Taulukon 1-kohdassa tarkoitetun suojauskemikaalin, kohdissa 4.1 ja 4.2  
tarkoitetun tehoaineen tai biosidivalmisteen ja 4.4 a-kohdassa tarkoitetun  
kiinnittymisenestoaineen uudelleenhyväksymistä tai -rekisteröintiä  
koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon  
mukaisesta maksusta  
 
Taulukon kohtien 1, 4.1 ja 4.2 päätösten muuttamista koskevien  
hakemusten  käsittelystä peritään maksut seuraavasti: 
- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan  
hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään  
50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; mikäli asian käsittelyn  
vaatima työmäärä on enintään 25 prosenttia taulukossa mainitusta  
työmäärästä, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten  
uudelleen arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia  
taulukon mukaisesta maksusta 
- hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen  
teknisestä tai muuta vastaavasta syystä, peritään         185 

  
2 § 

 
Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet 

 
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesta jätteen siirtoa  
koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään  
ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut: 
a) ilmoituksen mukainen jätteen siirtojen lukumäärä Suomesta  
toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen 
- 1-10           650 
- 11-50          750 
- 51-150           850 
- 151-400           950 
- yli 400                   1 000 
 
Mikäli lupaa jätteen siirtoon ei myönnetä, peritään maksu, jonka suuruus 
on 650 euroa riippumatta ilmoituksen mukaisten siirtojen lukumäärästä. 
b) ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta      275 
c) jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttaminen ilmoittajan 
pyynnöstä          100  
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Jos ilmoitusta muutetaan siten, että siirtojen lukumäärä nousee a-kohdassa  
mainittujen maksuluokkien välisen rajan yli, peritän ilmoittajalta  
lisäksi Suomen ympäristökeskuksen aikaisemman päätöksen mukaisen  
käsittelymaksun ja uuden maksuluokan edellyttämän käsittelymaksun  
välinen erotus. 

 
3 § 

 
Luonnonsuojeluun liittyvät suoritteet 

 
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset suoritteet: 
1. Euroopan yhteisön CITES-asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaiset luvat 
- lupa tai todistus uhanalaisen lajin maahantuontiin tai maastavientiin                 75 
- todistus uhanalaisten lajien vaihdantaa tai siirtoa varten EU:n alueella                     40 
2. Poikkeuslupa Euroopan yhteisön luonto- tai lintudirektiiveissä  
mainittujen lajien hallussapitoon, kuljetukseen ja vaihdantaan                      40 
 
Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain (1112/1982) 
2 §:n (muutettu lailla 1107/1996) mukainen maahantuontilupa                     75

  
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimus- ja opetustarkoituksiin myönnettävät  
poikkeusluvat ovat maksuttomia.  
 
 

4 § 
 
Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja  
auditointijärjestelmään annetun lain (914/2002) mukaiset suoritteet  
   
1. Rekisteröintimaksut 
a) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa yhdessä toimipaikassa, 
peritään rekisteröintimaksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti: 
- 50 henkilöä  tai enemmän               1 800  
- 10 -49 henkilöä                 1 100 
- enintään 9 henkilöä                   600 
b) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa 2-4 toimipaikassa,  
peritään rekisteröintimaksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti: 
- 100 henkilöä  tai enemmän                   2 200  
- 20 -99 henkilöä                  1 700 
- enintään 19 henkilöä                 1 000  
c)  Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa vähintään viidessä  
toimipaikassa, peritään rekisteröintimaksu organisaation henkilömäärän  
mukaan seuraavasti: 
- 250 henkilöä  tai enemmän               2 500  
- 50 -249 henkilöä                 2 000 
- enintään 49 henkilöä                1 500  
d) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä kohdissa a-c 
tarkoitettua rekisteröintiä,  peritään rekisteröintimaksu organisaation 
henkilömäärän perusteella a-kohdan mukaisesti.  
 
Mikäli toimipaikan tai toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto  
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta ennen hakemuksen vireille tuloa  
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ylittää toimipaikkaa kohden laskettuna 9 200 000 euroa, peritään  
rekisteröintimaksu organisaation henkilömäärästä riippumatta 
taulukon kohtien  a-c korkeimpien maksujen mukaisesti. 
 
2. Rekisteröinnin vuosimaksu 
Vuosimaksu peritään rekisteröityyn organisaatioon kuuluvien toimipaikkojen 
lukumäärän mukaisesti seuraavasti: 
- vuosimaksu ensimmäiseltä toimipaikalta       250 
- vuosimaksu jokaista seuraavaa toimipaikkaa kohden         125 
 
3. Rekisteristä poistaminen 
Mikäli organisaatio joudutaan organisaatioiden osallistumisesta 
yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS- 
järjestelmä) annetun asetuksen 6 artiklan säännösten nojalla poistamaan 
väliaikaisesti tai pysyvästi  rekisteristä, peritään siitä vastaava maksu  
kuin rekisteröinnistä.  
Maksua ei peritä ilmoituksesta, jolla väliaikainen poistaminen rekisteristä  
peruutetaan.  
 

5 § 
 

Muut suoritteet 
 

Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen 
(325/1962) mukaiset suoritteet 
- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymishakemuksen käsittely               1 100  
- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkistukset       770 
Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimus- 
laitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja  
työehtosopimuksen mukaisesti.  
 
Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 
(962/1997) 16 §:n edellyttämien tietojen käsittely          110 
 
 
Todistukset, otteet, jäljennökset 
- diaari- ja rekisteritodistus tai -ote               17 
- jäljennökset asiakirjoista 

- jäljennökset 1-10 sivua samasta asiakirjasta         0,70/sivu 
- jäljennökset 11-99 sivua samasta asiakirjasta         0,35/sivu  
- jäljennökset yli 100 sivua samasta asiakirjasta         0,20/sivu

 - asiakirjan oikeaksi todistaminen                   3,90/asiakirja 
- toimitusmaksu                   3,90/lähetys 

 
6 §  

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


