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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA
Hyväksytty 3.3.2022
Maksutaksa tulee voimaan 3.3.2022.

1§ Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelain (297/2021 73§) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastuksia ja näytteenottoa
3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarkastusta;
4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia;
5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa
sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta.
Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 momentin 5 kohdan
tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä ante mortem - tarkastuksesta.
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja.
Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut 73 §:n 1 ja 2 mukaan.
Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään
maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka
näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.
Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen).
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994 50 a §) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
1) 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun
kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista;
2) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten
valvontaa; terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta vedenjakelualueesta
tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51
§:n nojalla tehtäviä päätöksiä
3) Kohdassa 1) tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen
4) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta
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5) 29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta;
6) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta (laivatarkastukset) ja todistuksen myöntämisestä;
7) säteilylain 173 §:ssä tarkoitetusta solariumlaitteen tarkastuksesta.
8) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen
hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja
9) sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuksesta,
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta,
jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla on; viranomaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;
10) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toimittavasta laitoksesta;
11) ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaan
liittyvistä tarkastuksista;
12) ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) tarkoitettuihin ruumiin siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla annetun asetuksen mukaisesta valvontakäynnistä tai tarkastuksesta.
13) muusta kuin 1-4 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä mittauksesta,
näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen. Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan suoritteisiin, jotka koskevat
1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä
2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä.
Taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta myyntipistekohtaisesta valvontamaksusta, joka peritään
1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäistai tukkumyynnin valvonnasta.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää vuotuista
valvontamaksua.

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää
1) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu yhteydenottoja varten (ns. ”maksullinen päivystysnumero”) (arvonlisäverollinen)
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2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä
osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 55 euroa.
2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten
mukaan.
2.4 Viranomaisen suorittamasta tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta ja lyhytkestoisesta epäkohdan uusintatarkastuksesta peritään kustannuksia vastaava maksu.
2.5 Tupakkalain valvontamaksu (TupL 91 §) on luonteeltaan veronomainen ja maksu voi olla enintään 500
euroa myyntipistettä kohden. Valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena, jos tupakkatuotteiden
lisäksi on tehty nikotiininesteiden myynti-ilmoitus. Jos toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan,
maksu suhteutetaan toiminnan kestoon

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut
ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut
3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.
3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
3.3 Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta peritään lisäksi toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen
käsittelystä 55 euroa.

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastus voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa
valvontaohjelmassa ja kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.
4.2 Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman ympäristöterveydenhuollon lain mukaisia tarkastuksia, peritään maksu kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 % halvemman tarkastuksen maksusta. Samaa periaatetta sovelletaan, jos saman tarkastuskerran yhteydessä tarkastetaan saman toimijan samassa kiinteistössä sijaitsevia useampia erityyppisiä elintarvikehuoneistoja.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin, kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa.
Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.
5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55-61 sekä 66§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden
valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
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5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 79-85 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.
5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
5.5 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella.

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.
6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

7

§ Tupakkalain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut sekä tupakkaja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu

7.1 Tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä
7.2 Tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä
7.3 Tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä
7.4 Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä.
7.5 Lääkelain 54a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä
7.6 Lääkelain 54c §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan vuosittaista valvontamaksua
Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut
Kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on
tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettu tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka
on tehnyt tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen. Jos toimija kuitenkin on 46 §:n 1 momentin 2 kohdan tai 50 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä taikka tehnyt 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena.
Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta valvontamaksun kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään
tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, kunta perii
valvontamaksun toiminnan kestoon suhteutettuna (1/12 vuosimaksusta jokaiselta toimintakuukaudelta).
8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta,
jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä
enintään 50 % 4 § mukaista maksua korkeampana/alhaisempana
8.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai
maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.
8.3 Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tar-
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kastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna 120 euroa.

9§ Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
9.1 Mikäli hakija peruttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta
syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, voidaan käsittelystä periä enintään 50 % tämän taksan mukaisesta hyväksymismaksusta.

10§ Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
10.1Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
10.2Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

11§ Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
11.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen
päätöksestä on peritty.
11.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut ha
kemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

12§ Maksun suorittaminen ja periminen
12.1Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.
12.2Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain ja laskutus lopetetaan
luvan rauetessa.
12.3Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden
viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
12.4Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (297/2021) 74 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 § ja LääkeL
(395/1987) 54d §).
13§ Voimaantulo
Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.
Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan
taksan perusteella.
Tämä taksa tulee voimaan 3.2.2022 päivänä helmikuuta 2022.

6

14§ Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994)
14.1 Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) säädettyä valvonnan
vuosittaista perusmaksua 150 euroa suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:
1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa;
2) 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa;
3) elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa;
4) 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa.
Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan perusmaksua ei
peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa.
Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos
toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.
14.2. Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa lain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta.
Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 50 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta
tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos
toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta,
valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAULUKOT

Elintarvikelain mukaiset maksut
HYVÄKSYTTÄVÄT ELINTARVIKEHUONEISTOT (LAITOKSET)
Liha-alan laitokset
Liha-alan laitos alle 1 milj kg/vuosi (laitoksesta lähtevät tuotteet)
Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/vuosi (laitoksesta lähetettävät tuotteet)
Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/vuosi (laitoksesta lähetettävät tuotteet)
Kala-alan laitokset
Pieni, toiminnaltaan kapea-alainen ja osa-aikaisesti toimiva laitos
Kala-alan laitos alle 500 000 kg/vuosi (laitoksesta lähetettävät tuotteet)
Kala-alan laitos yli 500 000 kg/vuosi (laitoksesta lähetettävät tuotteet)
Maitoalan-laitokset
Raakamaidon vastaanotto alle 2 milj. l/vuosi
Raakamaidon vastaanotto yli 2 milj. l/vuosi
Muu maitoalan laitos (esim. pakkaamo, sulatejuustola, jäätelönvalmistaja)
Muna-alan laitos
Munapakkaamo alle 100 000 kg/vuosi
Munapakkaamo yli 100 000 kg/vuosi
Munavalmistelaitos
Varastolaitos
Laitosmaisesti toimivat keskuskeittiöt

ELINTARVIKEHUONEISTOT
Elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
Torialue
Vilja- ja kasvisala
Myllytoiminta
Ruoka- ja kahvileipien valmistus
Muiden viljatuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita
Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus
Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta
Elintarvikkeiden valmistus
(muut kuin maito, liha, kala, muna, vilja-kasvis)
Vienti ja tuonti
Elintarvikkeiden maastavienti
Elintarvikkeiden maahantuonti
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen
Elintarvikkeiden kuljetus
Elintarvikekontaktimateriaalit

Hyväksymismaksu €

Valvontamaksu €

330
495
770

165
275
385

330
495
770

165
275
275

330
495
495

275
275
220

330
495
495
220
330

165
275
275
165
165

Valvontatarkastus €

110
82,50

110
165
137,50
82,50
55 € / h

55 € / h
82,50
110
55 € / h

Maksu €
110

ELINTARVIKELAIN MUKAISET MUUT MAKSUT
Elintarvikehuoneiston aloitusilmoituksen käsittely
Elintarvikkeiden vientitodistukset
- Asiakirjojen tarkastus ja todistusten kirjoitus
- Ruokaviraston maksullinen vientitodistusasiakirja
- Vientitoimintaan liittyvä lastaus- tai muu Oiva-valvonnan ulkopuolinen tarkastus
Lihantarkastuksesta perittävät maksut
Tiloilla tapahtuva ante-mortem-tarkastus
- ensimmäinen eläin
- seuraavat saman lajin eläimet
Erillinen näytteenotto
Lyhytkestoinen epäkohdan uusintatarkastus
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden
valvomiseksi tapahtuvat tarkastukset
Muu maksullinen elintarvikelain perusteella suoritettu valvonta

27,50 / todistus
18 / asiakirja
110

55
5
55 /h
55
55 /h
55 /h
55 / h

Terveydensuojelulain mukaiset maksut
HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Tsl 18§:n mukaisen talousvettä toimittava laitos
EU-vedenjakelualue (vedentoimitus >1 000 m3/vrk tai vähintään
5 000 käyttäjää), asetus 1352/2015
Muut vedenjakelualueet /vedentoimitus 10-1 000 m3/vrk tai 50 000 –
5 000 käyttäjää), asetus 1352/2015
Pienet vedenjakelualueet (veden toimitus < 10 m3/vrk tai alle 50 käyttäjää), asetus 401/2001
Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen

ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA
Tsl 13§:n mukaisen kohteen aloitusilmoituksen käsittely

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT

Hakemuksen
käsittely €

Tarkastusmaksu €

440

220

55 /h

55 /h

55 /h

55 /h

55 /h
Maksu €
110
Maksu €

Näytteenotto viranomaisen suorittamana
▪
talousvesi
▪
yksityiset kaivovedet
▪
vesiosuuskunnat
▪
uima-allas
▪
uimaranta
▪
muut (TsL 13 §:n mukaisten ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonta)

55 /näytteenottokerta
+ tutkimusmaksut
+ mahdolliset näytteen lähetyksestä
ja/tai kuljetuksesta aiheutuneet
ylimääräiset kulut

Kiinteistön TsL 26 §:n mukainen mittaus, näytteenotto, tutkiminen ja selvitys terveyshaitan selvittämiseksi

55 /h
Ensimmäinen tarkastus maksuton
Erityistyöajasta, kuten ilta-, yö- tai
viikonlopputyöstä johtuvat VES:n mukaiset korotuksen otetaan huomioon
työaikaa laskettaessa.

ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJA KÄYTTÖ
Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset

Kustannusten mukaan

VALVONTAMAKSUT
Huoneiston / toiminnan valvontamaksu
▪
kauneushoitola
▪
huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa
▪
yleinen sauna
▪
julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto
▪
majoitustila eläinsuoja ja – aitaus asemakaava-alueella
▪
hautausmaa
▪
vanhainkoti, palvelukoti tai vastaava
▪
Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä
vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamista asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (TsL 13 §, kohta 1)
▪
krematorio
▪
päiväkoti
▪
koulu / oppilaitos
▪
lastenkoti
▪
vedenpakkaamo
▪
uimahalli ja uimaranta
▪
muu suunnitelmallisen valvonnan kohde

Kansainvälisten terveyssäädösten tarkoittama saniteettitodistus laivoilla

Tarkastusmaksu €

55 € / h

220

*) Valvontanäytteen perusteella edellytetyt uusintanäytteet ja niiden ottoon käytetty aika ei sisälly valvontasuunnitelman mukaiseen
suunniteltuun valvontaan, vaan uusintanäytteenottoon käytetystä ajasta sekä muodostuneista matka- ja lähetyskustannuksista peritään
taksan mukainen näytteenottomaksu.

Tupakkalain ja lääkelain mukaiset maksut
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäislupahakemuksen sekä nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
Tukkumyynti-ilmoitus
Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely

165 €
247,50 €
110 €
110 €
55 €/h

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

370 €
370 €

Lääkelain mukaiset nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan ja vähittäismyynnin
valvonnan maksut

Yksi myyntipiste
Jokaiselta seuraavalta myyntipisteeltä
Jos samalla hakemuksella haetaan lupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua jokaista myyntipaikkaa kohti

Myyntilupamaksu
€
110
12
55

Tarkastus
€
55 €/h
55 €/h
55 €/h

Muu ympäristöterveydenhuollon lakien valvontaan liittyvä maksullinen valvonta
VALVONTAKOHDE
Muut hakemukset ja ilmoitukset ja asiakkaan pyynnöstä annettavat todistukset ja lausunnot
Mikä tahansa muu maksullisen valvonnan piirissä oleva valvontakohde,
jonka valvonnasta kunnalla on oikeus periä maksu, mutta maksutaksa on
soveltumaton.

Tarkastus €
55 €/h
55 €/h

