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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

 
Lääninhallituksen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut kiin-

teähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 
 
 

I PÄÄTÖKSET 
 
Elinkeinoluvat € 
Autokoululupa 290 
Joukkoliikennelupa 200 
Joukkoliikenteen yhteisölupa 200 
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 45 
Linjaliikennelupa 290 
Linjaliikenneluvan muutos 210 
Muu pienehkö tai palvelutasoa parantava 
linjaliikenneluvan muutos 75/h 
Taksilupa 290 
Taksiluvan muutos 210 
Tavaraliikennelupa (kotimaa) 165 
Tavaraliikenteen yhteisölupa 165 
Tavaraliikenteen yhteisöluvan oikeaksi todistettu jäljennös 165 
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston 
välitysliikkeen rekisteröinti 165 
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen 
rekisteritietojen muutos  85 
Poroteurastamon hyväksyminen  290 
Tartuntatautilain (583/1986) mukainen mikrobiologian 
laitokselle annettu hyväksyminen 105 
Sairaankuljetuslupa 175 
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa 165 
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa 250 
Muu elinkeinolupa 90 
 

Elinkeinoluvan muutospäätös on kuitenkin 75 €/h. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi ol-
la enintään maksupäätöksessä olevan elinkeinoluvan hinnan suuruinen. 

 
 
Yksityisestä terveydenhuollosta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja yksityisten sosiaa-

lipalvelujen valvonnasta annettujen lakien nojalla perittävät maksut 
 

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen 
antamista koskeva lupa 230 
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen 
antamista koskevan luvan muutospäätös 65 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 230 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muutospäätös 65 
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Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen 
tuottajien rekisteriin 50 
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon 
palvelujen tuottajien rekisteriin 50 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu 50 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksu 50 

 
Näiden lupien, ilmoitusten ja vuosimaksujen tuotosta 50 % tuloutetaan terveydenhuollon oi-

keusturvakeskukselle. 
 
 

Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut 
 Alentamaton Alennettu 
 käsittelymaksu käsittely 
  maksu 
Alkoholijuomien anniskelulupa 500 340 
Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa 340 170 
tai jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 500 340 
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa 265 ei alennusta 
Anniskeluajan jatkamista koskevan päätöksen haltijalta 
peritään lisäksi anniskelupaikkakohtainen erillinen 
valvonnan vuosimaksu 120 ei alennusta 
Maksu peritään kalenterivuosittain sellaiselta luvanhaltijalta, 
jonka anniskelun jatkamista koskeva lupa on voimassa 1.3. 
Anniskelualueen muutoslupa 170 ei alennusta 
Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 70 ei alennusta 
Muu anniskelua koskeva lupa 170 ei alennusta 
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 200 ei alennusta 
Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen 340 ei alennusta 
Luovutuspaikkalupa 340 ei alennusta 
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 170 ei alennusta 
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muuta muutosta 
koskeva päätös 70 ei alennusta 
 
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä 100 
(Alkoholilaki 42 § ja 55 §)  
 
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu 
kultakin myymälältä 340 
 
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta 
vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen 
valvontamaksu kultakin myymälältä 170 
 
Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut 
 
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuo-
tuinen valvontamaksu seuraavasti: 
 
Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä 
käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia: 
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Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pi-
tuisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella. 
 
- anniskelun määrä 0-1999 litraa vuodessa 90 
- anniskelun määrä 2000- 49 999 litraa vuodessa 180 
- anniskelun määrä 50 000-99 999 litraa vuodessa 270 
- anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa  360 
 

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholi-
juomia: 
 

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden laske-
tuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon 
perusteella. 
 
- anniskelun määrä 0-100 litraa 90 
- anniskelun määrä 101- 2000 litraa 170 
- anniskelun määrä 2001- 10 000 litraa 340 
- anniskelun määrä yli 10 000 litraa 670 
 

Uudelta vähittäismyynnin tai anniskeluluvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäise-
nä kalenterivuotena. 
 

Vähittäismyynnin ja anniskelun valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen 
viimeistään 30.4. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin 
hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3.  
 

Taulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun luvanhaltijalla on jo ai-
emmin myönnetty tuotevalvontakeskuksen tai lääninhallituksen myöntämä muu lupa. Alennus 
voi kuitenkin olla enintään aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen. 

 
Jos lääninhallitukselle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan 

ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta 
olisi muutoin peritty. 

 
Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun luvanhakija hakee 

samalla kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu alen-
tamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuina. 
 
Muut päätökset 
Ampumaradan perustaminen 370 
Eläinkoelupa 140 
Eläinkuljetuslupa, 
- ensimmäinen lupa 140 
- seuraavat luvat 70 
Eläinnäyttelylupa 140 
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 140 
 
Lain vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen 
aukioloajoista (1297/2000) poikkeuslupasäännökset 
- pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat 105 
- ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat 230 
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Lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukainen tutkimuslupa 600 
Lupa teiden sulkemiseen 310 
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 105 
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 300 
Rahankeräyslupa 110 
Tavara-arpajaislupa 110 
Yksityisen hautausmaan ja hautasijan perustaminen 300 
Ruumiinpolttolaitoksen perustaminen 300 
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 140 
Tiedoksiannot ulkomaille 125 
Väestösuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen 
tai helpotuksen myöntäminen 365 
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 140 
Yhteisölainsäädäntöön kuuluva virka-apuasia, joka 
koskee kokousten pitämistä, tilintarkastuksen toimittamista 
ja tilintarkastuksen määräämistä 150 €/h 
Muu virka-apu 160 
Muu hakemuksesta tehty päätös 75 €/h 
 
 
Valitukset 
 
ottaen huomioon kuitenkin 4 §:ssä mainitut poikkeukset 85 
 
Prosessuaalinen kantelu 85 
 
 

II TODISTUKSET 
 
Diaaritodistus 30 
Lainvoimaisuustodistus 30 
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus 50 
Muu pyynnöstä annettu todistus 20 
lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota ni-
mikirjasta, joista ei peritä maksua 
 
 

III MUUT SUORITTEET 
 
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 35 
Perinnässä olevien lainojen vuosimaksu 10 
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho 2 
- jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä klo 17.00–22.00 välisenä 
aikana, peritään maksu 20 prosentilla korotettuna 
- jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä klo 22.00–8.00 välisenä 
aikana tai sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai vapaapäivänä on korotus 50 prosenttia. 
 


