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Liite
MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet
Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.
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P e r u s p al v e l u t , oi ke u s t u r va ja lu vat - v a s t u u a l u e e n s u or i t t e e t
1.3 Muut päätökset
€
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain
(497/2013) mukaiset päätökset
- suppea hankelupa: hankkeessa yksittäisiä
toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on
korkeintaan kohtalainen
- normaali hankelupa: hankkeessa yksi tai
useampi osahanke, toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella
- laaja hankelupa: hankkeessa huomattavan
paljon erilaisia osahankkeita, toimenpiteiden
vakavuusluokat vaihtelevat
- hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn
- hankeluvan muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä
- hankkeen suunnittelijan pätevyys
- hankeluvan takautuvasta arvioinnista peritään erikseen maksu, joka määräytyy takautuvaan arviointiin käytetyn työajan perusteella työtunnin hinnan ollessa 75 € / h.
Eläinten kuljetuksesta annetun lain
(1429/2006) mukaiset päätökset
- eläinkuljettajalupa
- eläinkuljettajalupa, jos luvanhakijalla on
vain yksi kuljetusväline
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650
1 080
2 700
325
110
215

680
370
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- muutos eläinkuljettajalupaan
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus, joka myönnetään eläinkuljettajaluvan
tai eläinkuljettajaluvan muutoksen yhteydessä
- maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus
Eläinnäyttelylupa (liikkuva ja pysyvä näyttely)
-sirkus ja eläintarha
-kotieläinpiha
-luvan muutos
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta
vaatimuksesta
Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1099/2009 mukainen kelpoisuustodistus tai
väliaikainen kelpoisuustodistus
Eläintautilain (441/2013) 10 §:n mukainen
päätös pitopaikan terveysluokasta
Eläintautilain tai sen nojalla annettujen
säännösten perusteella tehtävä eläinlääkärin
valtuutus silloin, kun valtuutusta ei anneta
eläintautilain mukaisen hyväksymispäätöksen yhteydessä
Tartuntatautilain (1227/2016) mukainen laboratorion toimilupa
- Laajan toiminnan laboratorio. Laajalla laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan potilashoidon kannalta kriittistä tai menetelmällisesti vaativaa tai monenlaisia tutkimuspyyntöjä sisältävää kliinisen mikrobiologian
laboratoriotoimintaa. Lisäksi laajalla laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan laboratorion
toimintaa silloin, kun laboratorio toimii valvovana laboratoriona.
- Suppean toiminnan laboratorio. Suppealla
laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan kliinisen
mikrobiologian laboratoriotoiminnan harjoittamista edellä kuvattua laajan laboratoriotoiminnan kriteereitä suppeammassa laajuudessa.
Tartuntatautilain mukaisten ilmoitusten käsittely
- Laboratorion kliinisen mikrobiologian asiantuntijan vaihtuminen
- Tutkimusalan vaihdos
- Merkittävä tutkimusnimikkeiden lisäys
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310
205

115
78
525
325
250
215

63
75 € / h
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500

300

150
150
150
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- Uusi alihankintalaboratorio tai valvottava
toimipiste
- Muu merkittävä muutos
Tartuntatautilain mukaisiin maksuihin lisätään lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 18 §:n mukaisen lausunnon maksu.
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho

150
150

Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta
2,70
Naudanlihan tarkastusmaksu/ruho
Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta

15

Muiden eläinten lihantarkastusmaksu/ruho
Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta
Jos lihantarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00 - 22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00 -8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50
prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely
Elintarvikelain (23/2006) mukainen alkoholijuomamyymälän tarkastus
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa
kun hakijana yhteisö ja sovittelijoita on
enemmän kuin yksi
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös
Lupa hautausmaan tai yksityisen haudan perustamiseen
Lupa ylläpitää krematoriota
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä
koskeva lupa
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos,
jossa on kyse vastaavan hoitajan muutoksesta tai vastuuvakuutuksen olennaisesta muutoksesta.
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastuuhenkilöitä koskeva
rekisteritietojen muutos
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2,70

400
115
230
160
260
380
440
840
215
600

270
290
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Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen velvoitteiden hoitamista
koskevan selvityksen tekeminen
Yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen
Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitettu
lupa
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa
Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti
Asiakasvaroja vastaanottavien luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti
Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteritietojen muutos
Luotonantajaksi tai luotonvälittäjäksi rekisteröidyn ilmoitus asiakasvarojen vastaanottamisesta tai asiakasvaroja vastaanottavien
luotonantajien tai luotonvälittäjien vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos
Perintätoiminnan harjoittajan rekisteröinti
Perintätoiminnasta vastaavan henkilön muutos
Perintätoiminnan harjoittajan vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos
Perintätoiminnan harjoittajan velvoitteiden
hoitamista koskevan selvityksen tekeminen
Lupa löytötavaratoimiston pitämiseen
Löytötavaratoimiston pitämistä koskevan
luvan muutos
Hakemuksesta tehtävä metsästyslain
(615/1993) 23 §:n mukainen päätös metsästyksen rajoittamisesta
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290
125
315
590
425
720
210

420
600
270
290
290
505
210
75 €/ tunti
Lisäksi asian käsittelyyn liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään
täysimääräisesti.

