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Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 12.11.2021

LAUSUNTO LUONNOKSESTA TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON
MAKSUASETUKSEKSI VUOSINA 2022-2024
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa
ehdotuksesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
annetusta asetuksesta. Asetuksen voimassaolo on päättymässä 31.12.2021.
Asetus olisi nykyisen tapaan kolmivuotinen ja siten voimassa vuoden 2024
loppuun.
Asetuksen maksutaulukkoon tehtäisiin useita muutoksia. Suoritehintoja ehdotetaan tarkistettavan yleisen palkka- ja inflaatiokehityksen perusteella 4,7 prosentin
yleiskorotuksena muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maksullisia suoritteita
ehdotetaan lisättäväksi ja eräitä tarpeettomina poistettavaksi.

Lausuntonaan valtiovarainministeriö esittää oman toimialansa osalta seuraavaa.
Vaikka kokonaisuutena maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus on
melko hyvällä tasolla (vuoden 2020 toteuma 91 % ja tavoite vuodelle 2021
maksukorotusten jälkeen 100 %), eri suoritteiden ja suoriteryhmien osalta
ei pystytä arvioimaan maksuperustelain 6 §:n edellyttämän omakustannearvoisen hinnoittelun toteutumista, sillä lausuntopyyntöön ei sisälly selvityksiä suoriteryhmittäisestä kustannusvastaavuudesta. Suoriteryhmittäin esitetään kyllä vuoden 2020 maksullisen toiminnan tuotot, mutta tietoa kustannusvastaavuudesta ei siinä yhteydessä esitetä. Tulee arvioida, olisiko ennen
asetuksen antamista muistio täydennettävissä suoriteryhmäkohtaisilla kustannusvastaavuustiedoilla. Jos tietoja ei pystytä tuottamaan, tulee jatkossa
asetuksen liitemuistiossa esittää nämä suoriteryhmäkohtaiset arviot.
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Jatkotyössä muistiossa esitetyt viittaukset maksutaulukon numerointiin
tulee tarkistaa.
Luonnoksessa ehdotetaan uutena maksullisena suoritteena biosideja koskevaan tehoaineen hyväksymishakemukseen ja valmisteen lupiin liittyen
hakemuksen jättämistä edeltävää asiantuntijatyötä. Ehdotusta perustellaan sillä, että asiakkailla on usein ennen hakemuksen jättämistä yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin perehtyminen ja vastaaminen vie runsaasti työaikaa. Valtiovarainministeriö kiinnittää huomiota siihen, että
kyseessä vaikuttaa olevan hallintolain 8 §:n mukainen neuvonta: ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.” Kyseisen suoritteen lisääminen maksutaulukkoon ei vaikuta sen
vuoksi perustellulta. On myös arvioitava, ovatko samalla nimikkeellä
muissa suoriteryhmissä asetukseen jo sisältyvät maksulliset suoritteet
itse asiassa hallintolaissa tarkoitettua maksutonta neuvontaa.
Valtiovarainministeriö puoltaa muutoin asetusehdotusta. Tukesin maksullisen toiminnan tuotot ovat n. 7 miljoonaa euroa eli kyseessä on valtion maksujen vahvistaminen, joiden maksutulot ovat vuositasolla vähintään 5 miljoonan euron määräiset. Tällaiset asiat tulee asioiden käsittelystä raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen (TM 0201;
3.1.2002, muut 15.11.2012) kohdan 2.2.8 mukaan käsitellä valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnassa.
Asetusten antamisen jälkeen ne pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön budjettiosastolle (Kaisa Koponen).
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