LUONNOS 28.4.2021

Liite
Ilmailu
1
1.1

1.7

Ilma-alusrekisterisuoritteet
Rekisteröintipäätös ...........................................................................
- ensirekisteröinti tai omistajan vaihdos maksu enintään kahden omistajan rekisterikäsittelystä, seuraavat omistajat,
maksu/omistaja
Lisämaksu kohdassa 1.1 tarkoitetun rekisteröintipäätöksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely
edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä. Pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka rekisteröintiä ei voitaisi suorittaa. ....................................................................................

3.10

Kauko-ohjaajien tutkinnot

3.10.3

Valvotun teoriakokeen järjestäjän hyväksyntä

3.11

UAS-käyttäjän ilmoitus ja ”Erityinen”-kategorian toimintaluvat
"Erityinen"-kategorian ilmoitukset ja luvat

3.11.1.1

Vakioskenaarion mukaisesta toiminnasta tehtävä ilmoitus, vuosimaksu ...............................................................................................
3.11.2.9
Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC)
3.11.2.9.1 Rajoitettu LUC-hyväksyntätodistus (oikeus enintään IV-tason toimintavarmuutta vaativiin tehtäviin),vuosimaksu .............................
3.11.2.9.2 LUC-hyväksyntätodistus, vuosimaksu .............................................
3.11.3
Kerhotoiminnan luvat
3.11.3.1
Artiklan 16 mukainen kerhotoiminnan lupa, vuosimaksu ...............
3.11.4
Muualla myönnetyn toimiluvan mukaan toimiminen Suomessa
3.11.4.1
Artiklan 13 mukainen hakemus Suomen alueella toimimiseen .......
4.3

150 euroa
35 euroa

800 euroa

1 000 euroa

150 100 euroa

1 800 euroa
2 500 euroa
100 euroa
100 euroa

Ilmoituksenvaraiset koulutusorganisaatiot, harrasteilmailun koulutusluvat
Jos organisaatiolla on sekä 4.3.1.1 mukainen koulutuslupa että
4.3.1.2 mukainen ilmoituksenvarainen organisaatio, peritään näistä
kohdan 4.3.1.2 mukainen vuosimaksu. Lisäksi organisaatiolta peritään kohdan 4.3.1.3 mukainen vuosimaksu koulutusohjelmien lukumäärän mukaan.

4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.1

Teoria- ja/tai lentokoulutusta antavat koulutusorganisaatiot
Harrasteilmailun koulutuslupa (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL),
koulutusluvan ensimmäinen hyväksyntä…………………………..
Harrasteilmailun koulutusluvan vuosimaksu (UPL, APL, RT) ........

800 euroa
500 euroa

4.3.1.2

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation vuosimaksu ..................

4.3.1.3

Vuosimaksu/koulutusohjelma kohdissa 4.3.1 tarkoitetuissa organisaatioissa ...........................................................................................

10.3

Muut valvontamaksut

10.3.2

Muun (kuin ATS) ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun (ATM/ANS) tuottajan valvontamaksu, vuosimaksu (ilmaliikennevirtojen säätely (ATFM), ilmatilan hallinta (ASM), viestintä-,
suunnistus- ja valvontapalvelut (CNS), ilmailutiedotuspalvelut
(AIS), datapalvelut (DAT), sääpalvelut (MET) tai lentomenetelmäsuunnittelu (FPD). Maksu peritään erikseen jokaisesta hyväksyntätodistuksen mukaisesta palvelusta/toiminnosta ......................................

700 600 euroa
100 euroa

15 000
euroa

Merenkulku
1
1.7
1.8
1.9
5
5.1

5.2

Alusrekisterisuoritteet
Päätös aluksen kaksoisrekisteröinnistä ..............................................
Lupa suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitsemisestä
toisen valtion alusrekisteriin .............................................................
Kabotaasiliikenteeseen oikeuttava lupa Päätös kabotaasiluvasta .....

210 euroa
210 euroa
210 euroa

Alustekniikkaan, alusten todistuskirjoihin ja satamien turva-asioihin liittyvät suoritteet
Toimenpidemaksu, alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksyminen tai turvallisuusvarusteiden ja -laitteiden hyväksyntätodistus, tai alusten vakavuustietojen hyväksyminen, maksu/työtunti ...................................
Turvallisuus- tai ympäristötodistus .................................................
- aluksen painelaitteiden rekisteröintitodistus
- ammattiveneen yksittäishyväksyntätodistus
- turvallisuusvarusteiden ja -laitteiden hyväksyntätodistus
- aluksen turvallisuuskirja
- lastialuksen radioturvallisuuskirja tai varusteturvallisuuskirja
- polaarialustodistuskirja (Polar Ship Certificate)
- vaatimustenmukaisuusasiakirja (laivanisäntä)
- turvallisuusjohtamistodistus (alus)
- Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m tai yli
- suurnopeusaluksen liikennöintilupa
- aluksen jääluokan vahvistaminen
- mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta
- koneteholaskelmien tarkastus
- aluksen jääluokan vaatiman konetehon vahvistaminen
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350 euroa
360 euroa

5.4

- ympäristötodistus (IAPP-, IOPP-, ISPP-, IEE-, CLC-, CLB-,
NLS-, AFS-todistuskirja, INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja tai vaarallisten aineiden kuljetustodistus)
- käymäläjäteveden kohtuullisen tyhjennysnopeuden laskelman
hyväksyntä
- IGC-, GC-, eGC-, IBC- tai BCH-säännöstön mukainen todistuskirja
- IMSBC-säännöstön mukainen todistuskirja
- mittakirja
- lastiviivakirja
- varalaitalaskelman tarkastus ja varalaitojen määrittäminen
- ISSC-todistus
- satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutus
- vapautus turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta
- merityösertifikaatti (MLC)
- vastuuvakuutustodistus (CLC-yleissopimus, BC-yleissopimus,
Ateena-asetus ja Nairobin yleissopimus)
- säiliöaluksen kaksoispohjalausunto
- inventaariotodistuskirja (liitteenä vaarallisten materiaalien luettelo) uudelle alukselle
- kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja (liitteenä vaarallisten materiaalien luettelo ja aluskierrätyssuunnitelma)
Hyväksyntä tai arvio ........................................................................
- alusten vakavuustietojen hyväksyminen
- alusten painelaitteiden tarkastuslaitoksen valtuutus
- lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyntä
- menettelytapaohjekirjan hyväksyntä
- öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) hyväksyntä
- valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP),
hyväksyntä
- INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelman hyväksyntä
- aluksen tai sataman turvasuunnitelman hyväksyntä
- aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelman hyväksyntä
(SEEMP osa 2)
- aluksen painolastivesisuunnitelman hyväksyntä
- sataman turva-arvio
- omavalvontasuunnitelman hyväksyminen
- sähköisen laivapäiväkirjaohjelmiston hyväksyminen

Raideliikenne
2

Lupakirjoihin liittyvät suoritteet
Kohdan 2.1 perusteella peritään lupakirjan hyväksyntään tai hyväksynnän uusimiseen liittyvien suoritteiden maksu. Kohdan 2.2
perusteella peritään maksu lupakirjaan tehtävistä muutoksista
sekä tuhoutuneen tai hävinneen lupakirjan korvaamisesta sen
kaksoiskappaleella. Kohdan 2.2 perusteella peritään myös toistaiseksi peruutetun lupakirjan palauttamisen maksu.
3

880 euroa

2.2
3

Lupakirjan kaksoiskappale, tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta
muutos tai palautus voimaan .........................................................

60 euroa

Näytönvastaanottajiin liittyvät suoritteet
Kohdan 3.1 perusteella peritään maksu näytönvastaanottajan ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvistä suoritteista.

3.1
8

Näytön vastaanottajan hyväksyntä, maksu/työtunti .......................

200 euroa

Oppilaitoksiin liittyvät suoritteet
Kohdan 8.1 perusteella peritään oppilaitoksen ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvien
suoritteiden maksu. Kohdan 8.2 perusteella peritään oppilaitoksen valvonnan vuosimaksu. Kohtien 8.1 ja 8.2 mukaiset maksut
peritään niin rautatieliikenteen harjoittajan sisäiseltä kuin näistä
erilliseltä oppilaitokselta.

8.1
8.2

Oppilaitoksen hyväksyntä, ensimmäinen hyväksyntä, maksu/työtunti ................................................................................................
Oppilaitoksen hyväksyntä valvonta, vuosimaksu ..........................
.

9

Kunnossapidosta vastaaviin yksiköihin (ECM) liittyvät suoritteet
Kohtien 9.1 ja 9.3 perusteella peritään maksu kunnossapidosta vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnon ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvistä suoritteista. Kohtien 9.2 ja 9.4 perusteella peritään hyväksytyn kunnossapidosta vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnan valvonnan vuosimaksu. Jos kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaava yksikkö vastaa todistuksensa puitteissa itse myös kunnossapitotoiminnoista, nämä sisältyvät kohdan 9.1 mukaiseen työtuntiperusteiseen maksuun ja 9.2 mukaiseen vuosimaksuun.

4

1 500 200 euroa
1 500 750 euroa

Tieliikenne
2.4

Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyvät
suoritteet

2.4.1
2.4.2
2.4.7
2.4.10
2.4.11

Päätös ammattipätevyyskoulutuskeskuksesta ......................................
Päätös jatkokoulutusohjelmasta ............................................................
Ammattipätevyyskorttihakemus ..........................................................
Päätös ammattipätevyyskokeen järjestäjän hyväksymisestä ...............
Päätös ammattipätevyyskokeen järjestämissuunnitelmasta tai sen
muutoksesta .........................................................................................
Taksinkuljettajakoulutuksen erityisryhmien koulutuslupa Päätös taksiliikenteen koulutusorganisaation hyväksynnästä ..............................
Päätös taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen koulutusohjelman vahvistamisesta ....................................................................

2.4.12
2.4.13
2.7

Liikenneyrittäjätutkintoihin liittyvät suoritteet

2.7.3
2.7.3
2.7.4

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuslupa
Taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytyn suorituksen rekisteröinti ...
Päätös taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen koulutusohjelman vahvistamisesta ..............................................................................................

120 euroa
130 euroa
50 euroa
300 euroa
150 euroa
120 euroa
130 euroa

120 euroa
18,50 euroa
130 euroa

2.8

Vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet

2.8.1
2.8.2
2.8.5

Päätös ADR-koulutusluvasta ...............................................................
Päätös ADR-koulutusohjelmasta .........................................................
Turvallisuusneuvonantajakoe ..............................................................

13
13.5

120 euroa
130 euroa
310 euroa

Kansainväliset kuljetusluvat
Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupajäljennös .......................................................................................
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30 euroa

