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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1440

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa
(348/1994), 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 55 §:n ja 14 elokuuta
1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 60 §:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laeissa
(1412/1992 ja 57/1999), nojalla:

1 §

Sovellettava alkoholilainsäädäntö

Tässä asetuksessa tarkoitetaan alkoholilail-
la 8 päivänä joulukuuta 1994 annettua lakia
(1143/1994), alkoholijuomista ja väkiviinasta
annetulla asetuksella 22 päivänä joulukuuta
1994 annettua asetusta (1344/1994), alkoho-
livalmisteista ja denaturoimisesta annetulla
asetuksella 22 päivänä joulukuuta 1994 an-
nettua asetusta (1345/1994), alkoholijuomien
myynnistä ja valvonnasta Suomen ja ulko-
maiden välillä kulkevissa liikennevälineissä
annetulla asetuksella 22 päivänä joulukuuta
1994 annettua asetusta (1346/1994) sekä
alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettä-
mällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetulla
asetuksella 13 päivänä syyskuuta 1996 an-
nettua asetusta (680/1996) ja niihin myöhem-
min tehtyjä muutoksia.

2 §

Alkoholiasioita koskevat maksulliset
julkisoikeudelliset suoritteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus, jäljempänä Tuotevalvontakeskus,
perii liitteessä 1 mainitut maksut seuraavien
alkoholiasioiden käsittelystä:

Anniskeluasiat:

1) alkoholilain 21 §:n 1 momentissa tar-
koitettu anniskelulupa;
2) alkoholilain 21 §:n 2 momentissa tar-

koitettu tilapäinen anniskelulupa;
3) alkoholilain 21 §:n 3 momentissa tar-

koitettu anniskelualueen muutoslupa;
4) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun

asetuksen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu
anniskelun jatkoaikalupa;
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5) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun
asetuksen 24 §:n 6 momentissa tarkoitettu
hyväksyminen säädetyistä poikkeavien an-
noskokojen käyttämiseksi anniskelussa;
6) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun
asetuksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettu
vapautus laskun tai muun tositteen antami-
sesta asiakkaalle;
7) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
9 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa alkoho-
lijuomien myyntiin vesikulkuneuvossa;
8) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
11 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja
20 §:n 2 momentissa tarkoitettu anniskelun
jatkoaikalupa;
9) alkoholijuomien myynnistä ja sen val-
vonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kul-
kevissa liikennevälineissä annetun asetuksen
14 §:n 1 momentissa tarkoitettu ravintolavau-
nun anniskelulupa;
10) alkoholijuomien myynnistä ja sen
valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä
kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuk-
sen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa
alkoholijuomien tuotevalikoiman laajentami-
seen; sekä
11) alkoholijuomien myynnistä ja sen
valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä
kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuk-
sen 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu linja-
auton anniskelulupa.

Vähittäismyyntiasiat:

1) alkoholilain 13 §:n 2 momentissa tar-
koitettu alkoholiyhtiön vähittäismyymälän
hyväksyminen ja myymälässä suoritettujen
muutosten hyväksyminen;
2) alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tar-
koitettu vähittäismyyntilupa ja myymälässä
suoritettujen muutosten hyväksyminen; sekä
3) alkoholijuomien vähittäismyynnistä lä-
hettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun
asetuksen 4 §:n mukainen luovutuspaikkalu-
pa.

Valmistus- ja maahantuontiasiat:

1) alkoholilain 5 §:ssä tarkoitettu alkoho-
lijuoman ja väkiviinan valmistuslupa;

2) alkoholilain 8 §:n 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu väkiviinan maahantuontilu-
pa;
3) alkoholilain 35 §:n 1 momentissa tar-

koitetun verottamattomien alkoholijuomien
varastointipaikan hyväksyminen; sekä
4) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun

asetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun
valmistuspaikan hyväksyminen.

Tukkumyyntiasiat:

1) alkoholilain 27 §:ssä tarkoitettu alkoho-
lijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa; ja
2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta

annetun asetuksen 7 §:n 1 momentissa tar-
koitettu tukkumyyntilupa.

Käyttölupa-asiat:

1) alkoholilain 17 §:ssä tarkoitettu alkoho-
lijuoman ja väkiviinan käyttölupa; ja
2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta

annetun asetuksen 10 §:ssä tarkoitettu käyt-
tölupa.

Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat:

1) alkoholilain 33 §:n 4 momentin 1
kohdassa tarkoitettu ammattijulkaisun tai pai-
nokirjoituksen hyväksyminen; ja
2) alkoholilain 51 §:n 3 momentissa tar-

koitettu päätös alkoholiyhtiön päätöksestä
tehtyyn valitukseen.

3 §

Sovellettava kemikaalilainsäädäntö

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kemikaali-
lailla 14 päivänä elokuuta 1989 annettua
kemikaalilakia (744/1989) ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia.

4 §

Kemikaaleja koskevat maksulliset
julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 2 mai-
nitut kiinteät maksut seuraavista kemikaali-
lain mukaisista suoritteista:
1) kemikaalilain 20 §:ssä tarkoitetun uuden

aineen ilmoituksen käsittely;
2) sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen

(1642/1993) 8 §:ssä tarkoitetun poikkeusha-
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kemuksen käsittely uuden aineen ilmoitus-
velvollisuudesta;
3) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitettu val-
tuutetun testauslaboratorion hakemuksen kä-
sittely;
4) kemikaalilain 6 luvussa tarkoitettu bio-
sidivalmistetta tai tehoainetta koskevan ha-
kemuksen tai ilmoituksen käsittely;
5) toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle
annettavat lausunnot; sekä
6) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti
toimitettujen tietojen käsittely.

5 §

Viranomaisvalvonta ja muut julkis-
oikeudelliset suoritteet

Alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa
edellyttävän toiminnan valvonnasta luvan
haltijoilta perittävät vuotuiset maksut peritään
liitteen 3 mukaisesti.
Alkuperäisiä asiakirjoja korvaavista valo-
kopioista ja muista jäljennöksistä peritään 84
senttiä sivulta.

6 §

Muut maksulliset suoritteet

Seuraavista valtion maksuperustelain

(150/1992) 7 §:ssä tarkoitetuista suoritteista
Tuotevalvontakeskus määrää maksun liiketa-
loudellisin perustein:
1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedon-

haut;
2) koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;
4) muut kuin edellä 5 §:ssä tarkoitetut

valokopiot ja muut jäljennökset;
5) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholi-

valmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä,
-laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;
sekä
6) muut tilaukseen perustuvat erikseen

määritellyt suoritteet.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja se on voimassa
31.12.2004 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä

maaliskuuta 1998 annettu sosiaali- ja terve-
ysministeriön päätös sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista
suoritteista (238/1998) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos Kari Paaso
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          LIITE 1 
 
 
 
ALKOHOLILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT 

JULKISOIKEUDELLISET MAKSUT SUORITTEISTA 

 

 Alentamaton Alennettu 
 käsittelymaksu käsittelymaksu 
1. Anniskeluasiat 
 
Anniskelulupa  500 €  340 € 
Tilapäinen anniskelulupa tilaisuuteen  340 €  170 € 
tai jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa  500 €  340 € 
Jatkoaikalupa  170 €  ei alennusta 
Muu anniskelua koskeva lupa  170 €  84 € 
 
2. Vähittäismyyntiasiat 
 
Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen  340 €  ei alennusta 
Luovutuspaikkalupa  340 €  ei alennusta 
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa  170 €  ei alennusta 
 
3. Valmistusasiat 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa  1350 €  1200 € 
tai jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty tukkumyyntilupa   760 € 
Alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen  340 €  170 € 
 
4. Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat 
 
Alkoholijuoman tukkumyyntilupa sekä väkiviinan 
maahantuonti- ja tukkumyyntilupa  840 €  670 € 
tai jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty valmistuslupa   250 € 
Verottoman varaston hyväksyminen  500 €  ei alennusta 
Denaturoidun etanolin ja alkoholijuomaa muistuttavan 
alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa  340 €  170 € 
Muun alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa  84 €  ei alennusta 
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi 
rajoitettu alkoholijuomien tukkumyyntilupa  84 €  ei alennusta 
 
5. Käyttöluvat 
 
Käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistukseen  340 €  170 € 
Verollisen väkiviinan käyttölupa  34 €  ei alennusta 
Muut kuin yllämainitut käyttöluvat  170 €  ei alennusta 
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6. Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat 
 
Väkevän alkoholijuoman mainontaa tai muuta myynninedistämistä 
sisältävän ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksymistä 
koskevan asian käsittely  170 €  ei alennusta 
 
Alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden 
poistamisesta vähittäismyynnistä sekä vähittäismyynnin 
hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely  170 €  ei alennusta 
 
7. Alennettu käsittelymaksu 
 
Taulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun luvanhakijalla on jo 
aiemmin myönnetty tuotevalvontakeskuksen myöntämä muu lupa. Alennus voi kuitenkin olla 
enintään aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen. 
 
Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun luvanhakija hakee 
samalla kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu 
alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuina. 
 
8. Luvan muuttamista koskeva maksu 
 
Olemassa olevan luvan tai hyväksymisen taikka lupaehdon muutosta koskevan asian 
käsittelystä peritään 84 euron maksu. 
 
9. Hakemuksen tai valituksen hylkääminen ja peruuttaminen 
 
Hakemuksen tai valituksen hylkäämisestä peritään sama käsittelymaksu kuin hyväksyvästä 
päätöksestä. 
 
Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai valitus peruutetaan ennen kuin asia on 
käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta tai valittajalta olisi 
muutoin peritty. 
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          LIITE 2 
 
KEMIKAALILAIN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 
1. Kemikaalilain 20 §:n mukainen uuden aineen ilmoituksen käsittely, joka sisältää sosi-
aali- ja terveysministeriön päätöksen liitteiden mukaiset tutkimukset 
 
 1.1 Suppea ilmoitus (STMp 1642/1993) 
   Liitteen 1 C mukainen ilmoitus  340 € 
   Liitteen 1 B mukainen ilmoitus 840 € 
 
 1.2 Ilmoitus polymeeristä (STMp 876/1994) 
   Liitteen 1 D mukainen suppea ilmoitus  340 € 
   Liitteen 1 D mukainen laaja ilmoitus  840 € 
 
 1.3 Varsinainen ilmoitus (STMp 1642/1993) 
   Liitteen 1 A mukainen ilmoitus  2 500 € 
   Liitteen II tason 1 mukaiset tutkimukset  670 € 
   Liitteen II tason 2 mukaiset tutkimukset  1 700 € 
 
Jos ilmoituksentekijä on tehnyt aineesta suppean ilmoituksen, vähennetään samasta aineesta 
tehtävän ilmoituksen maksusta aikaisemmin perityn maksun määrä. 
 
2. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 1642/1993 luetellut poikkeukset 
 

2.1 Päätöksen 8 §:n kohdassa 4 tarkoitettu poikkeus tuotannollista 
tutkimusta tai kehitystyötä varten 170 € 

 2.2 Muutos edellä mainittuun poikkeuslupapäätökseen  84 € 
 2.3 Päätöksen 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittely  17 € 
 
3. Kemikaalilain 57 §:n mukainen valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen 
 
 3.1 Laaja tarkastus 4 200 € 
 3.2 Suppea tarkastus  2 500 € 
 3.3 Myöhempään valvontaan liittyvä tarkastus  840 € 
 3.4 Päätös   170 € 
 3.5 Päätöksen muutos  84 € 
 
4. Kemikaalilain 6 luvussa tarkoitettuja biosidivalmisteita ja tehoaineita koskevan 
hakemuksen tai ilmoituksen käsittely 
 
 4.1 Tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely  126 000 € 

- Tehoaineen ensihyväksyminen tapauksessa, jolloin hakemus koskee  
ainoastaan valmisteita, joiden hyväksymisestä vastaa Tuotevalvontakeskus  105 000 € 
 

 4.2 Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely 
  4.2.1 Valmisteen ensihyväksyminen  17 700 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  5 900 € / tehoaine 
 
  4.2.2 Valmisteen väliaikainen hyväksyminen  17 700 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  5 900 € 
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  4.2.3 Valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen  3 400 € 
  4.2.4 Vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti  5 000 € 
  4.2.5 Vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti  1 700 € 
  4.2.6 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely  1 700 € 
  4.2.7 Kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen  1 700 € 
 
 4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt 
  4.3.1 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön  1 700 € 
  4.3.2 Koetoimintailmoitus  420 € 
  4.3.3 Koetoimintalupa  1 260 € 
 
5. Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettava lausunto 
 
 5.1 Lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta  69 800 € 
 5.2 Lausunto valmisteen ensihyväksymisestä  7 600 € 
 -  Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
 5.3 Lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta  7 600 € 
 -  Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita 2 500 € / tehoaine 
 
 5.4 Lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta  
 hakemuksesta  1 000 € 
 5.5 Lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta  
 hakemuksesta 1 700 € 
 5.6 Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen: 
 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  5 400 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
 5.7 Kiinnittymisenestoaineen ennakkohyväksyminen: 
 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi  5 400 € 
  - Lisämaksu, jos valmisteessa kaksi tai useampia tehoaineita  2 500 € / tehoaine 
 
6. Kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittelystä perittävät 
vuotuiset maksut 
 
 6.1 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 377/1998 mainittujen tietojen käsittely: 
 - Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä 
  1 - 200 kappaletta 30 € kappaleelta vuodessa 
  200 kappaletta ylittäviltä osin  15 € kappaleelta vuodessa 
 
7. Maksuja koskevat erinäiset säännökset 
 
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu. 
 
Jos tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai muutoin raukeaa 
ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on 35 prosenttia siitä maksusta, joka 
hakijalta tai ilmoituksentekijältä olisi muutoin peritty.  
 
Kohtien 4.1, 4.2 ja 5. mukaisesta biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä tai rekisteröintiä 
koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.  
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Edellä 4.1 ja 4.2.1 - 4.2.4 -kohdissa tarkoitettujen hakemusten jättämisen yhteydessä peritään 
ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
 
Tuotevalvontakeskus voi alentaa kohdissa 4. ja 5. mainittua maksua 25 prosentilla, jos asian 
käsittelyn vaatima työaika alittaa huomattavasti suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytet-
tävän ajan. Vastaavasti Tuotevalvontakeskus voi korottaa maksua 25 prosentilla, jos asian kä-
sittelyn vaatima työaika hakijan toimittamien selvitysten puutteellisuudesta johtuen tai muusta 
erityisestä syystä ylittää huomattavasti suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan. 

 
Edellä 4. ja 5. kohdissa tarkoitettujen päätösten muuttamista koskevien asioiden käsittelystä 
peritään maksut seuraavasti: 
 

- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä 
(olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta 

- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleen-
arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta mak-
susta 

- annetun päätöksen teknisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvasta muuttami-
sesta peritään 168 euroa. 
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          LIITE 3 
 
 
ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET 
VALVONTAMAKSUT 
 
1. Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään vuotuinen 
valvontamaksu erikseen alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta ja erikseen 
alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta siten, kuin näistä maksuista on tässä 
asetuksessa määrätty. 
 
1a. Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta peritään valmistusluvanhaltijalta 
vuotuinen valvontamaksu 1.9. – 31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on 
velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukauden aikana 
valmistanut alkoholijuomaa tai väkiviinaa alkoholilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
elinkeinotoiminnassaan. Valvontamaksun määrä perustuu valvontakauden aikana 
valmistettuun alkoholijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin 
määrätään. Opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistetun alkoholijuoman ja väkiviinan 
valmistuksesta ei peritä valvontamaksua. 
 
Valmistuksen valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta 
riippuvasta lisämaksusta. 
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 350 euroa. Sellaisten tilaviinin ja sahdin 
valmistusluvanhaltijoiden perusmaksua alennetaan kuitenkin 170 eurolla, joilla on 
vähittäismyynti- ja anniskelulupa vain valmistamiinsa alkoholijuomiin. 
 
Toiminnan laajuudesta riippuva lisämaksu on 2,50 euroa / valmistettu 1000 litraa 100-
prosenttista alkoholia. 
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistuspaikka, valvontamaksua peritään kultakin 
lisävalmistuspaikalta 170 euroa. 
 
Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, edellä 
mainitulla tavalla laskettua valvontamaksua alennetaan 15 prosenttia. 
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 17 000 euroa. 
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9. – 
31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten valmistustietojen 
perusteella. Alle 8,50 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 
 
1b. Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- ja tukkumyynti-
luvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9. – 31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Val-
vontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukau-
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den aikana myynyt tai muutoin luovuttanut markkinoille alkoholijuomaa alkoholilain 27 ja 30 
§:n perusteella tai toimittanut sitä luvanhaltijan suorittamaan omaan vähittäismyyntiin tai an-
niskeluun, ja jokainen väkiviinan valmistus- tai tukkumyyntiluvanhaltija, joka on myynyt tai 
muutoin luovuttanut markkinoille väkiviinaa alkoholilain 27 ja 29 §:n perusteella. Valvonta-
maksun määrä perustuu valvontakauden aikana myytyyn tai markkinoille muutoin luovutet-
tuun alkoholijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. 
 
Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta 
riippuvasta lisämaksusta. 
 
Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 220 euroa. 
 
Luvanhaltijalta peritään toiminnan laajuudesta riippuvaa lisämaksua, jonka suuruus riippuu 
valvontakauden aikana Tuotevalvontakeskukselle kuukausittain tukkumyynnin 
toimitustietoina raportoitujen tietorivien määrästä. Tietorivin muodostaa 
Tuotevalvontakeskuksen tukkumyynnin toimitustietojen raportointia koskevassa ohjeessa 
määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi. Tietorivikohtainen valvontamaksu on 0,85 senttiä / 
10 riviä. 
 
Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin 
lisävarastopaikalta 84 euroa. 
 
Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, edellä 
mainitulla tavalla laskettua valvontamaksua alennetaan 15 prosenttia. 
 
Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä 
tavalla levykkeellä tai linjasiirtoaineistona, näitä maksuja alennetaan 15 prosenttia. 
 
Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 25 000 euroa. 
 
Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavan toimintavuotena (1.9. – 
31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen 
perusteella. Alle 8,50 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä 
vuotuista valvontamaksua. 
 
2. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu 
 
Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen 
valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että 
huomioon otetaan luvanhaltijan ostot ja omaan käyttöön tapahtunut maahantuonti. 
 
- Väkiviina  0,17 senttiä / litra  
- Alkoholijuomat  0,08 senttiä / litra 
 
Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään 
kymmeneen euroon. 
 
Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on 84 euroa ja 
enimmäismaksu 1700 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvasta käytöstä 
toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 17 euroa. 
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3. Anniskelun valvontamaksu 
 
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuo-
tuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen ka-
lenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista taulukosta 
ilmenevällä tavalla. 
 
0 - 100 litraa  84 € 
101 - 2 000 litraa  170 € 
2 001 - 10 000 litraa 340 € 
yli 10 000 litraa  670 € 
 
Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna. 
 
4. Alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontamaksu 
 
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu on 340 euroa kultakin myymälältä. 
 
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuo-
tuinen valvontamaksu on 170 euroa kultakin myymälältä. 
 
5. Valvontamaksujen perintä 
 
1- ja 2-kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan jälkikäteen viimeistään 30.11. siten, että 
määriin perustuva laskenta-aika on 1.9. - 31.8. 
 
3- ja 4-kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuitenkin 
viimeistään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin 
hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3. 
 



Valtioneuvoston kanslian asetus

N:o 1441

valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen
(277/2001) 14 §, seuraavasti:

14 §
Hallinto- ja kehittämisyksikkö muodostuu

kahdesta vastuualueesta ja suoraan toimin-
tayksikön esimiehen alaisista tehtävistä. Vas-
tuualueille kuuluvat seuraavat tehtävät:
Hallinto ja talous:
1) henkilöstöhallintoa ja sen kehittämistä,
henkilöstön kehittämistä, työnantajan ja hen-
kilöstön yhteistoimintaa, työsuojelua, työter-
veyshuoltoa sekä muita henkilöstöhallinnon
asioita,
2) valtion talousarviota, taloussuunnittelua,
kanslialle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, sekä
muita taloushallinnon tehtäviä,
3) valtioneuvoston kansliaa, tasavallan pre-
sidentin kansliaa, tasavallan presidentin palk-
kiota ja eläkettä sekä ministeriöiden toimi-
alajakoa koskevien säädösten valmistelua,
4) puoluetukea,
5) edustamista tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä,
sekä
6) muuta yleistä hallintoa.
Vastuualueen esimiehenä toimii hallitus-
neuvos, hallintojohtajan sijainen.
Poliittisen johdon asiantuntijapalvelut:
7) hallitusohjelman toteutumisen seurantaa
ja hallituksen hankesalkkua,

8) pitkän aikavälin tulevaisuutta koskevia
selontekoja ja niiden valmisteluun liittyvää
yhteydenpitoa,
9) valtioneuvoston ja pääministerin toimin-

taa palvelevan yhteiskunnallisen tiedon hank-
kimista, analysointia ja hyödyntämistä, sekä
10) määräaikaisia suunnittelu- ja selvitys-

tehtäviä, jotka eivät kuulu minkään ministe-
riön toimialaan.
Vastuualueen esimiehenä toimii neuvotte-

leva virkamies.
Toimintayksikön esimiehen välittömässä

alaisuudessa olevat tehtävät:
11) tietohallinto
12) arvonimiasiat,
13) sisäinen tiedotus,
14) talousneuvoston sihteeristö, sekä
15) valtioneuvoston edustustilojen toimin-

ta.
Lisäksi yksikkö käsittelee kaikki ne asiat,

jotka eivät kuulu muille toimintayksiköille.
Hallinto- ja kehittämisyksikön toimintaa

johtaa hallintojohtaja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Pääministeri Paavo Lipponen

Valtiosihteeri Rauno Saari
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Verohallituksen päätös

N:o 1442

veroilmoituksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n
1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 2 ja 3 momentin
nojalla päättänyt:

1 §

Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus

Veroilmoitus annetaan verotusmenettelystä
annetun lain 2 luvussa tarkoitetun ilmoitta-
misvelvollisuuden täyttämiseksi. Valtiova-
rainministeriön päätöksessä ilmoittamisvel-
vollisuudesta (1760/95) tarkoitetut tiedot sekä
verotusmenettelystä annetun lain (1558/95)
17 §:n 2 momentissa tarkoitetut sivullisen
tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tie-
dot annetaan Verohallituksen määräämällä
tavalla veroilmoituksella, muulla ilmoituksel-
la, lomakkeella tai konekielisinä siten kuin
tässä päätöksessä määrätään.
Asuntoyhteisön muulla ilmoituksella tar-
koitetaan Verohallituksen lomakkeella n:o
102 asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta
varten annettavia tietoja.

Verovirasto, jolle veroilmoitus annetaan

2 §

Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus tai
veroehdotus sekä asuntoyhteisön muu ilmoi-
tus annetaan tai lähetetään postitse siihen
verovirastoon, joka on palautuskuoreen mer-
kitty tai muuhun verovirastoon. Mainittu
verovirasto toimittaa ilmoituksen tarvittaessa
edelleen verotusmenettelystä annetun lain
6 §:ssä tarkoitetulle verotuksen toimittami-
seen toimivaltaiselle verovirastolle.
Osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiin-
teistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyk-

sen ja säätiön veroilmoitus voidaan antaa
myös sähköisesti Verohallituksen hyväksy-
män ilmoituspalveluiden välittäjän kautta.
Suomeen muuttaneen henkilön veroilmoi-

tus toimitetaan tarvittaessa edelleen sille
verovirastolle, jonka alueelle verovelvollinen
on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut.
Yhteisön veroilmoitus Ahvenanmaalla ansai-
tusta tulosta toimitetaan tarvittaessa edelleen
Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan
verotoimistolle.

3 §

Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus-
paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava
tai postitettava veroilmoitus Uudenmaan ve-
rovirastolle.
Jos rajoitetusti verovelvollisella ei ole

muita tuloja, veroilmoitus on annettava tai
postitettava suoraan sille verovirastolle,
1) jonka alueella elinkeinotoimintaa on

harjoitettu kiinteästä toimipaikasta;
2) jonka alueella rajoitetusti verovelvolli-

sen omistama kiinteistö sijaitsee;
3) jonka alueella on sellaisen yhteisön

kotipaikka, jonka osakkeiden tai osuuksien
omistamisen nojalla rajoitetusti verovelvolli-
nen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa;
4) Lounais-Suomen veroviraston Ahvenan-

maan verotoimistolle, jos rajoitetusti verovel-
vollisella on tuloja Ahvenanmaalta.
Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää ve-

roilmoituksensa myös Suomen ulkomailla
sijaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä
lähetettävä se Uudenmaan verovirastolle.
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Veroilmoituksen antamisaika

4 §

Veroilmoituksen antamisen ajankohta

Veroilmoitus sekä asuntoyhteisön muu il-
moitus on kultakin verovuodelta annettava
viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31
päivänä, jollei jäljempänä toisin määrätä.
Verovelvollinen tai yhtymä, joka harjoittaa
maataloutta tai metsätaloutta, saa antaa ve-
roilmoituksensa viimeistään helmikuun vii-
meisenä päivänä.
Elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinoyhty-
mällä, jonka tilikausi on päättynyt lokakuun
1 päivänä tai sen jälkeen, on oikeus antaa
veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 1
päivänä. Viimeistään mainittuna päivänä ve-
roilmoituksensa antaa myös valtio, kunta,
kuntayhtymä, evankelisluterilainen kirkko ja
ortodoksisen kirkon seurakunta.
Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava
veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa ti-
likauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

5 §

Puolisoiden ilmoittamisaikaa koskeva
poikkeus

Jos tuloverolain 7 §:ssä tarkoitettujen puo-
lisoiden veroilmoitukset on annettava eri
aikaan, voivat molemmat puolisot antaa ve-
roilmoituksensa pidemmän ilmoittamisajan
kuluessa. Samaa pidennettyä ilmoittamisaikaa
saadaan noudattaa myös puolisoiden alaikäis-
ten lasten veroilmoitusta annettaessa.

6 §

Postitse tai sähköisesti saapuneen
veroilmoituksen antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus tai veroeh-
dotus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos
veroilmoituksen tai veroehdotuksen sisältävä
postilähetys on 4 tai 12 §:ssä määrätyssä
ajassa jätetty postiin verovirastolle osoitettu-
na.
Sähköisesti saapunut veroilmoitus katso-
taan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on
saapunut Verohallituksen hyväksymälle il-

moituspalveluiden välittäjälle 4 §:ssä määrä-
tyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoitus-
palveluiden välittäjältä sähköisen kuittauksen
ilmoituksen vastaanottamisesta.

7 §

Veroilmoituksen täydentäminen

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää
veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimi-
tettava verovirastolle viipymättä.

Poikkeukset ilmoittamisvelvollisuuteen

8 §

Ilmoittamatta jätettävät tulot

Veroilmoitukseen ei merkitä jäljempänä
tässä pykälässä lueteltuja Suomesta saatuja
tuloja, jollei tulo ole maatalouden tai muun
elinkeinotoiminnan tuloa:
1) eläke ja elinkorko sekä eläkevakuutuk-

sen vakuutusmaksujen palautuksena, ta-
kaisinostolla tai muutosarvona saatu määrä,
2) pakollisen tapaturma- ja liikennevahin-

koturvan nojalla saatu päiväraha ja muu
tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatu
korvaus,
3) tuloverolain (1535/92) 34 §:ssä tarkoi-

tettu henkivakuutukseen perustuva vakuutus-
suoritus, vakuutusmaksujen palautuksena, ta-
kaisinostolla tai muutosarvona saatu määrä,
4) päiväraha-, äitiys-, isyys- ja vanhem-

painraha ja muu tulojen ja elatuksen vähen-
tymisestä saatu korvaus, joka perustuu sai-
rausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai po-
tilasvahinkolakiin,
5) muu vakuutukseen perustuva päiväraha

tai tulojen ja elatuksen vähentymisestä saatu
korvaus, kuten sairaalavakuutuksen perusteel-
la saatu hoitopäiväkorvaus,
6) opintotukilain (65/94) nojalla saatu

opintoraha ja aikuisopintoraha,
7) lapsen kotihoidon tuki ja osittainen

hoitoraha,
8) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitet-

tu kassalta saatu etuus,
9) sairausvakuutuslain mukaisen omavas-

tuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille an-
netun lain (118/91) mukainen päiväraha,
10) kuntoutustuki, kuntoutusraha, kuntou-
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tusavustus, kuntoutusajalta tapaturma- ja lii-
kennevakuutuslain perusteella korvattava
kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja
626/91) perusteella saatu ansionmenetyskor-
vaus,
11) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatu
päiväraha ja ansionmenetyskorvaus,
12) sosiaalihuoltolain 27 a §:n (1365/92)
nojalla saatu vammaisen tai sairaan lapsen
omaishoidon tuki,
13) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion
varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen
tai elatuksen vähentymisestä saatu korvaus,
14) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan
vangin saama toimintaraha,
15) työttömyysturvalain (602/84) nojalla
saatu etuus ja työvoimapoliittisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa (763/90) tar-
koitettu koulutustuki,
16) yrittäjäksi ryhtyvän työttömän työlli-
syysasetuksen (130/93) nojalla saama tuki
sekä työttömän saama työharjoittelutuki,
17) työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/93) mukainen työmarkkinatuki,
18) työttömien omaehtoisen opiskelun tu-
kemisesta annetun lain (1402/97) nojalla
maksettava koulutuspäiväraha,
19) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuk-
sista annetun asetuksen (1253/93) mukainen
vajaakuntoisen ja ammatinvalinnan ohjauk-
sessa olevan päiväraha,
20) valtion virkamieslakiin (755/86) perus-
tuva toistuva korvaus,
21) maatalousyrittäjien luopumiskorvauk-
sesta annetun lain (1330/92) mukainen luo-
pumiskorvaus ja luopumistuesta annetun lain
(1293/94) mukainen luopumistuki,
22) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoi-
tettu merityötulo,
23) suomalaiselta työnantajalta saatu niin
sanotun 6-kuukauden säännön mukainen tulo,
24) työntekijän suoraan palkkaturvaviran-
omaiselta palkkaturvalain (649/73) nojalla
saama palkkaturva ja sen korko,
25) reserviläispalkka,
26) henkilöstörahaston rahasto-osuus ja
ylijäämä,
27) työmarkkinajärjestöltä työtaistelun joh-
dosta saatu veronalainen avustus sekä muu
siihen rinnastettava avustus,

28) vuorotteluvapaakokeilusta annetussa
laissa (1663/95) tarkoitettu vuorottelukor-
vaus,
29) Suomen ulkomaisessa edustustossa

palvelevan virkamiehen puolison saama eri-
tyiskorvaus (657/89),
30) patentin, tekijänoikeuden ja muun

niihin verrattavan oikeuden perusteella saatu
korvaus,
31) veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoi-

tettu luonnollisen henkilön saama korko,
32) ennakkoperintälain soveltamisalaan

kuuluvalta luotto- ja rahoituslaitokselta sekä
muulta ammattimaisen arvopaperikaupan tai
arvopaperien välitystoiminnan harjoittajalta
saatu korko sekä jälkimarkkinahyvitys,
33) ennakkoperintälain soveltamisalaaan

kuuluvalta joukkovelkakirjalainan liikkee-
seen laskijalta saatu korko ja lainan koroksi
katsottava tuotto,
34) sijoitusrahaston tuotto-osuuuksille

maksettu vuotuinen tuotto,
35) työllisyysasetuksen muuttamisesta an-

netun asetuksen (1330/96) 34 a §:n nojalla
maksettava osa-aikalisä.

9 §

Ilmoittamatta jätettävät vähennykset

Veroilmoitukseen ei merkitä
1) työntekijän eläkemaksua,
2) työttömyysvakuutusmaksua,
3) muuta työnantajan työntekijältä perimää

tuloverolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kokonaan vähennyskelpoista eläkevakuutus-
maksua,
4) luotto- ja rahalaitoksen, valtiokonttorin

sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopape-
reiden välitystoimintaa harjoittavan perimää
jälkimarkkinahyvitystä. (17.12.1998/1149)

10 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu
varallisuus

Veroilmoitukseen ei merkitä, jolleivät ky-
symyksessä ole elinkeinotoiminnan varat,
suomalaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuden
pääomaa.
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11 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu
asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö,
asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn
huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa
rakennuksessa ei ole muutoin kuin vaaditta-
essa velvollinen antamaan veroilmoitusta
muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos
1) yhteisön omistamassa rakennuksessa on
vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja
huoneistoja ja asumiseen liittyvää tilaa (asun-
toyhteisö),
2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut
vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttö-
maksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä
korvauksia tai vähäisiä korkotuloja ja
3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vah-
vistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen
alle 30,00 euroa (178,37 mk).
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen
edellytyksenä on myös, että myöhemmältä
verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen
liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta
niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen
jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei
ole annettu.
Edellä 1 §:ssä tarkoitettu asuntoyhteisön
muu ilmoitus on kuitenkin annettava.

12 §

Veroehdotusmenettelyyn osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, joka ei
ole saanut verovirastolta veroilmoitusloma-
ketta, ei ole velvollinen antamaan veroilmoi-
tusta 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aikana.
Veroilmoitus on kuitenkin annettava viimeis-
tään 2 momentissa mainittuna aikana, jos
verovelvollinen ei ole saanut myöskään ve-
roehdotusta.
Korjattu veroehdotus tai 1 momentissa

tarkoitettu veroilmoitus annetaan viimeistään
kesäkuun 19 päivänä.

Voimaantulo- ja soveltaminen

13 §

Voimaantulo- ja soveltamissäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002. Päätöksellä kumotaan 12
päivänä joulukuuta 1996 annettu verohalli-
tuksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyh-
teisön ilmoituksesta (1117/96).
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran

vuodelta 2001 toimitettavaa verotusta varten
annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Kristiina Virmajoki
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