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Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2019 alkaen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminta-alueella.
Tällä taksalla kumotaan yhtymähallituksen 15.12.2017 § 110 hyväksymä ympäristöterveydenhuollon
maksutaksa liitteineen.
Päätöksissä, luvissa ja valvonnassa maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, joissa päätös
tehdään tai tarkastus suoritetaan taksan voimaantulon jälkeen.
Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sovitun käytännön
mukaisesti.
Ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia. Klinikka- ja laitemaksut sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Myös ei-viranomaisnäytteenottojen maksussa on 24
% arvonlisäveroa.

Hyväksytty yhtymähallituksessa
14.12.2018 § 98
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan:
A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan
viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1)

laitosten hyväksymistä ja muuta kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;

2)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen
tutkimista;

3)

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa
siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa, sekä

4)

elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa
27 ja 28 säädetään.
B) Terveydensuojelulaissa 763/1994 ja laissa terveydensuojelulain muuttamisesta 942/2016 säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
5)

terveydensuojelulain 13 § ja 18 a § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä;

6)

terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;

7)

terveydensuojelulain 20 § mukaisen riskinarvioinnin hyväksymistä;

8)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista;

9)

6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella
annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain
säännösten noudattamatta jättämiseen;

10)

13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;

11)

18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä
20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua;
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12)

29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa;

13)

asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja
selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen);

14)

kaivon omistajilta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen).

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
15)

44 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä

16)

48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä

17)

50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä

18)

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä

19)

91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua

D) Lääkelain 54a-54d (muutos 22/2006) mukaisiin
20)

nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä

21)

vähittäismyyntiluvan valvontamaksua

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat päätöksen tekemisestä, ilmoituksen vastaanottamisesta ja siitä ilmoittamisesta tai ilmoituksen käsittelystä, valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään ja tupakkalakiin.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja
poistot sekä osuus hallintokustannuksista.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60,00 euroa.

2.3

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden
kustannusten mukaan.

2.4

Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton maksu määräytyy liitteiden 1 b ja 2 b
mukaisesti. Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta voidaan periä maksu liitteiden 1 b ja 2b mukaisesti.
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3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut
Elintarvikelain 13 §:n (8.4.2011/352) mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten
hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu
3.1

Käsittely- ja hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- ja hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella (liitteet 1 c ja 2 c).
Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien
tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle.
Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun, terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksun käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä hyväksymispäätös.

3.2

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttumista
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen niin kuin lainsäädännössä säädetään.

3.3.

Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toiminnan
maksu, ja seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu liitteen 1 c mukaisesti.

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 sekä
sen lähettäminen tai antaminen toiminnanharjoittajalle. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä.
Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskiarvioinnin perusteella (liitteet 1 a, 2 a, 3 ja 4).
Valvontasuunnitelman mukainen laskutettava tarkastus voi olla myös toimistolla tehtävä
asiakirjatarkastus. Valvonnassa todettujen epäkohtien korjaamiseksi annettujen päätösten
ja määräysten noudattamisen tarkastamiseksi suoritetusta tarkastuksesta peritään edellä
mainittujen liitteiden mukainen maksu.

4.2

Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan
kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Yhdistetty maksu määräytyy pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna korkeintaan 50 % muiden samanaikaisesti
tehtävien tarkastusten maksuista.
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4.3

Valvontasuunnitelmaan merkitystä tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen, tukkumyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen ja
-rajoitusten tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Vuosittaiset valvontamaksut kattavat
kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
5.1

Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia 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 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat
myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset ottaen huomioon mitä elintarvikelain 53 §:ssä säädetään.

5.4

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

5.5

Elintarvikelain mukaisesta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä näytteenotosta peritään,
ilman tarkastusta otettuna, liitteen 1 b:n mukainen maksu. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutkivan laboratorion voimassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta

5.6

Elintarvikelain mukaisesta muusta mahdollisesta mittauksesta/näytteenotosta, ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä ja todistusten allekirjoittamisesta sekä laitoskäynnistä ja todistuksen kirjoittamisesta peritään maksu liitteen 1 b:n mukaisesti.

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta
sekä terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä talousveden ja 29 §:n mukaisesta uimaveden säännöllisestä valvonnasta peritään liitteen 2 b:n
mukainen maksu. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutkivan
laboratorion voimassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta.

6.2

Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön omistajalta asiantuntijan laskutuksen mukaisesti.

6.3

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.
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6.4

Terveydensuojelulain mukaisesta muusta mahdollisesta mittauksesta/näytteenotosta ja
ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä peritään maksu liitteen 2 b:n mukaisesti.

6.5

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta riskinarvioinnin hyväksymisestä peritään maksu
liitteen 2 c:n mukaisesti.

7 § Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
7.1

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä
nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja
näiden vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteen 4 mukaisesti.
Vähemmän kuin kuusi (6) kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 %
muutoin perittävästä maksusta. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä.
Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.

8 § Lääkelain 54a-54d (muutos 22/2006) mukainen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan hyväksymismaksu ja vuosittaisesta
valvonnasta perittävä maksu
8.1.

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvasta ja vuosittaisesta valvonnasta peritään maksu liitteen 5 mukaisesti.

9 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
9.1

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä
tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 2 § mukaista maksua korkeampana tai alhaisempana.

9.2

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksen perusteella erityisistä syistä periä taksan
mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää kokonaan perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.

9.3

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se viranhaltija, joka on päätöksen tehnyt tai valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin suorittanut.
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10 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
10.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan mukaan.

11 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
11.1

Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, tai jos ilmoituksen tarkoittama terveydensuojelulain mukainen toiminta on kielletty, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat selkeät eikä asian laajemmalle käsittelylle ole perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

11.2

Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

11.3

Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä

12 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
12.1

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.

12.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei
ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty
maksu kokonaisuudessaan.

13 § Klinikka- ja laitemaksut
13.1

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 21 §:n mukaan kunta voi periä vastaanotolla hoidetun
kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
tämän maksun (ns. klinikkamaksu) suuruus määräytyy seuraavasti:
 rokotus tai terveystarkastus yhteensä 5,00 € (sis. alv)
 muu toimenpide yhteensä 12,00 € (sis. alv)
 leikkaus, hammaskiven poisto ja muu aikaa vievä tai erityistä panostusta vaativa toimenpide yhteensä 17,00 € (sis. alv)
 saman omistajan 2. ja seuraavat eläimet normaali klinikkamaksu, kuitenkin enintään 17
€ (sis. alv) yhdellä kerralla hoidetuista (esimerkiksi pentue)
 saman eläimen saman vaivan hoitamiseksi tehty käynti: puolet klinikkamaksusta
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13.2

Erityislaitteilla suoritetusta tutkimuksesta peritään maksua seuraavasti:





13.3

Vetscan- analysaattori yhteensä 11,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet
Hemocue-analysaattori yhteensä 4,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet
UÄ-tutkimus yhteensä 11,00 € (sis. alv.)
röntgentutkimus 1-2 kuvaa yhteensä 20,00 € (sis. alv.), ei tällä hetkellä mahdollista
Eläinlääkärit perivät klinikkamaksun eläimen omistajalta ja tilittävät (perityksi saadut)
maksut vähintään neljännesvuosittain kuntayhtymälle. Tilityksessä tulee mainita sisältyykö tilitykseen alv (sis. alv 24 %) vai onko eläinlääkäri tilittänyt sen verottajalle (alv 0 )

14 § Laitevuokrat
14.1

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollon omistamien laitteiden
vuokraamisesta ulkopuoliselle voidaan periä vuokraa 25 €/pv (sis. alv) alkavalta vuorokaudelta.

15 § Maksun suorittaminen ja periminen
15.1

15.2

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen ja –rajoitusten tarkastuksia.
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun
saamisesta.

15.3

Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle
määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan
mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

15.4

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 (23/2006) 72 §, TsL
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 §, Laki lääkelain muuttamisesta (22/2006) 54 d §).

15.5

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun
1. päivä. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta.

16 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2019.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Terveysvalvonta, Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Puhelin, vaihde (08) 419 5000

www.kalliopp.fi
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi
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Liite 1 a: Elintarvikelain (23/2006) mukaisten elintarvikehuoneistojen ja hyväksyttyjen laitosten
valvontamaksut
Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot
Kohderyhmät

E1004

Vilja- ja kasvisala

E1004.10

Myllytoiminta

E1004.20

E1005

Leipomotuotteiden valmistus,
helposti pilaantuvia tuotteita
Pienimuotoinen leipomotoiminta
Ruoka- ja kahvileipien valmistus
Muiden viljatuotteiden valmistus
Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus
Pakkaamotoiminta, vähäistä
kauppakunnostusta
Elintarvikkeiden valmistus

E1005.10

Valvontakäyntien
tarve
(lkm/kohde/vuosi)

Perustarkastus (myös
uusintatarkastus), €

1

180

0,5 – 2

240

0,5 - 1

180

1

180

1

180

1-3

180

0,35 - 1

180

Yhdistelmätuotteiden valmistus

1

180

E1005.20

Makeisten valmistus

1

180

E1005.40

0,35 - 1

180

E1006

Muu valmistus, esim. hyönteisten jalostus elintarvikkeeksi
Elintarvikkeiden myynti

E1006.120

Elintarvikkeiden tukkumyynti

0,35

180

E1006.130

Elintarvikkeiden vähittäismyynti

0,35 – 2

120 – 210

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja, eihelposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja, helposti
pilaantuvia elintarvikkeita

0,35

120

0,35 - 1

180

E1004.30
E1004.40
E1004.50
E1004.60
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Kohderyhmät

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia
elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään ja käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita

Valvontakäyntien
tarve
(lkm/kohde/vuosi)
0,35 - 1

Perustarkastus (myös
uusintatarkastus), €
180

0,5 - 2

180 – 210

0,5-1

180

1

60 € / h

E1006.50

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja, ei helposti pilaantuvia (jäätelökioskit)

E1006.90

Ulkomyynti

E1007

Vienti ja tuonti

E1007.10

Elintarvikkeiden maastavienti

1

240

E1007.20

Elintarvikkeiden maahantuonti

1

240

E1008

Elintarvikkeiden tarjoilu

E1008.10

Ravintolatoiminta

1

180

E1008.20

Grilli- ja pikaruokalatoiminta

0,5 - 1

180

E1008.30

Kahvilatoiminta

0,35 - 1

180

E1008.40

Pubitoiminta, joissa elintarviketarjoilua
Valmistuskeittiö (annoksia
< 500/päivä)
Valmistuskeittiö (annoksia
500-2000/päivä)
Valmistuskeittiö (annoksia
> 2000/päivä)
Sairaalat, terveyskeskukset,
vanhusten palvelukodit (valmistuskeittiö)
<
Sairaalat, terveyskeskukset,
vanhusten palvelukodit (jakelukeittiö)
Keskuskeittiö (suurtalous), toimittaa ruokaa myös muualle
tarjoiltavaksi

0,35

120

0,5 - 1

180

1-2

240

2–3

240

1–3

240

0,5-2

180

1-3

240

E1008.50

E1008.60
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Kohderyhmät
Pitopalvelu

180

0,35

60 €/ h

0,5 - 1

120

0,35

120

0,35 - 1

180

Maidontuotantotilat

0,2 - 1

150

Kalan alkutuotanto

0,2

60 € /h

Lihan alkutuotanto

0,2

60 € /h

Kananmunien ja siipikarjan alkutuotanto
Kasvisten ja viljan alkutuotanto

0,2

60 € /h

0,1

60 € /h

Hunajan alkutuotanto

0,1

60 € /h

E1009
E1009.10

Elintarvikkeiden kuljetus

E1010

Elintarvikkeiden varastointi
ja pakastaminen
Eläinperäisten elintarvikkeiden
varastointi
Ei-eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi
Elintarvikekontaktimateriaalit

E1010.10
E1010.20
E1011
E1011.10 –
E1011.90

Perustarkastus (myös
uusintatarkastus), €
120

0,35 – 0,5

Jakelukeittiö, ei ruoanvalmistusta, vähäistä välipala ja jälkiruokavalmistusta
Elintarvikkeiden kuljetus

E1008.70

Valvontakäyntien
tarve
(lkm/kohde/vuosi)
0,35 - 1

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset
Alkutuotanto

Muu valvontakohde, esim. iduntuotanto, hyönteistuotanto

60 € /h
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Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot/laitokset
Kohderyhmät
E1001.10 –
E1001.90

E1002.1 –
E1002.30

E1000.10 –
E1000.60

E1003.10 –
E1003.20

Liha-alan laitokset

Valvontakäyntien
tarve
(lkm/kohde/vuosi)

Perustarkastus (myös
uusintatarkastus), €

Liha-alan laitos yli 10 milj.kg/v

23

240

Liha-alan laitos 1-10 milj.kg/v

8 - 11

180

Liha-alan laitos alle 1 milj.kg/v

6 – 11

130

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v

11

180

Kala-alan laitos 250 000 – 500
000 kg/v
Kala-alan laitos alle 250 000
kg/v
Maitoalan laitokset

5

180

5

130

Maitoalan laitos yli 2 000 000
l/v
Maitoalan laitos 50 000 – 2 000
000 l/v
Maitoalan laitos alle 50 000 l/v

4-6

1400

4

180

2

130

Muu maitoalan laitos

1-2

130

Munapakkaamo 10 000 –
10 milj. kg/v
Munapakkaamo alle 10 000 kg/v

2

180

1

180

Munatuotteiden valmistelaitos

4

130

Tilapakkaamo

1

180

Kala-alan laitokset

Muna-alan laitokset
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Liite 1 b: Elintarvikelain (23/2006) mukaiset näytteenotosta ja todistusten kirjoittamisesta perittävät maksut
Näytteenotto- ja tutkimusmaksut
Näytteenotto viranomaisen suorittamana


Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotot



Luminometrin ATP-testi



Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö



Todistusten allekirjoittaminen



Laitoskäynti ja todistuksen kirjoittaminen

€/ näytteenotto
60 €/ h (+ alv 24 %)
7 €/ näyte
Laskutuksen mukaan
25 €
60 €/ h
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Liite 1 c: Elintarvikelain (23/2006) mukaisten elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsittelystä ja
laitosten hyväksymisestä perittävät maksut
Ilmoituksen käsittely
Uusi toiminta €

Olennainen muutos €

120

120

180

120

Uusi toiminta

Olennainen muutos

Liha-alan laitos yli 10 milj.kg/v

1320

660

Liha-alan laitos 1-10 milj.kg/v

1200

600

Liha-alan laitos alle 1 milj.kg/v

660

330

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v

1200

600

Kala-alan laitos 250 000 – 500 000
kg/v
Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v

1020

510

780

390

Maitoalan laitos yli 2 000 000 l/v

1080

540

Maitoalan laitos 50 000 – 2 000
000 l/v
Maitoalan laitos alle 50 000 l/v

960

480

720

360

Muu maitoalan laitos

540

270

Munapakkaamo yli 100 000 kg/v

660

330

Munapakkaamo alle 100 000 kg/v

540

270

Munatuotteiden valmistelaitos

540

270

Tilapakkaamo

420

210

Elintarvikehuoneistot
Ilmoituksen käsittely
Alkutuotantopaikat
Alkutuotantopaikan hyväksyminen
(iduntuotanto)
Laitokset, hyväksyminen
Liha-alan laitokset

Kala-alan laitokset

Maitoalan laitokset

Muna-alan laitokset
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Liite 2 a: Terveydensuojelulain (763/ 1994) mukaisten kohteiden valvontamaksut
Kohderyhmät

03.010

03.020

03.030
03.090

03.170
03.180
03.190
03.210
03.230

03.240
03.250
03.260
03.510
03.550
03.580
03.590

03.600

03.620
03.630
03.660
03.680
03.710
03.740

Talousvettä toimittava laitos tai muu ison asetuksen
mukainen kohde
Talousvettä toimittava laitos tai muu pienen asetuksen mukainen kohde
Talousveden tukkumyynti
Lasten ja nuorten kohteet,
kerhotilat, nuorisotilat ja
leirikeskukset
Peruskoulu
Lukio
Ammattioppilaitos
Korkeakoulu
Aamiaismajoitus, sekä majoitus maatilamatkailun
yhteydessä
Hotelli
Hostelli, retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli
Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit
Päiväkoti
Ryhmäperhepäiväkoti
Ammatillinen perhekoti
Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö
Kehitysvammalaitos, muu
kehitysvammaisten yksikkö, tehostettu palveluasuminen
Palveluasuminen, tukiasuminen ja muut asumispalvelut
Kehitysvammaisten työ- ja
päivätoimintakeskukset
Aikuisten päivähoito
Pieni yleinen uimaranta,
alle sata uimaria päivässä
Yleiset altaat
Yleinen liikuntatila
Muut yksiköt, mielenterveys ja päihdekuntoutujat,
tehostettu palvelu

Perustarkastus €

240

Jälkitarkastus
tai muu osatarkastus €
60 €/h

Valvontakäyntien
tarve
(lkm/kohde/vuosi)
1

180

60 €/h

0,3

240
180

60 €/h
60 €/h

1
0,3

240
240
480
480
180

60 €/h
60 €/h
60 €/h
60 €/h
60 €/h

0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

240
180

60 €/h
60 €/h

0,2
0,2

180

60 €/h

0,2

240
180
240
240

60 €/h
60 €/h
60 €/h
60 €/h

0,3
0,3
0,3
0,3

240

60 €/h

0,3

240

60 €/h

0,3

180

60 €/h

0,3

180
120

60 €/h
60 €/h

0,3
1

300
120
240

60 €/h
60 €/h
60 €/h

1
0,25
0,3
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03.380

Kosmetologiset huoneistot
ja laitokset
Muut valvontakohteet 60 €/h

120

60 €/h

0,3

Tarkastustiheydet: joka vuosi (1), joka toinen vuosi (0,5), joka kolmas vuosi (0,33), joka neljäs vuosi
(0,25) ja joka viides vuosi (0,2)
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Liite 2 b: Terveydensuojelulain (763/ 1994) mukaiset näytteenotto- ja tutkimusmaksut
Näytteenotto – ja tutkimusmaksut
Näytteenotto viranomaisen suorittamana

€/ näytteenotto



Talousvesi

80 € (+ alv 24 %)



Uimavesi (yleinen uimala, uimahalli, kylpylä, sekä yleinen
virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas)
o 1 allas
o 2 allasta tai enemmän

60 € (+ alv 24 %)
100 € (+ alv 24 %)



Uimavesi (uimaranta)



Luminometrin ATP -testi



Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden maksut

60 €/h (+ alv 24 %)



Sisäilmaan liittyvä näytteenotto

60 €/h (+ alv 24 %)



Rekisteröivä sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden
ja/tai hiilidioksidipitoisuuden mittaus

60 €/h (+ alv 24 %)



Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotot

60 €/h (+ alv 24 %)



Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

60 € (+ alv 24 %)
7 € / näyte

Laskutuksen mukaan
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Liite 2 c: Terveydensuojelulain (763/ 1994, muutos 942/2016) mukaisten kohteiden ilmoituksen
käsittely- ja lupamaksut
Kohderyhmät
Hyväksymismaksut
Talousvettä toimittava laitos tai muu ison
asetuksen mukainen kohde
Talousvettä toimittava laitos tai muu pienen asetuksen mukainen kohde
Talousveden tukkumyynti
Ilmoituksen käsittelymaksu
Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n
mukaisen ilmoituksen käsittelymaksu

Uusi toiminta €

Olennainen muutos €

900

60 €/h

600

60 €/h

900

60 €/h

120

120

Mikäli ilmoituksen käsittely vie yli kaksi tuntia työaikaa, voidaan ilmoituksen käsittelymaksua korottaa 60 €/h.

TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 20 §:N MUKAISEN TALOUSVESILAITOKSEN
TALOUSVESIASETUKSEN (1352/2015, MUUTOS 683/2017) 7 a §:N MUKAISTA
RISKINARVIOINTIA KOSKEVA HYVÄKSYMISMAKSU
Kohderyhmät
Talousvettä toimittava laitos tai muu ison
asetuksen mukainen kohde
Talousvettä toimittava laitos tai muu pienen asetuksen mukainen kohde
Talousveden tukkumyynti

60 €/h
60 €/h
60 €/h
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Liite 3: Tupakkalain (549/2016) mukaiset myyntilupamaksut ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu

04.010
04.020

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti- ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntilupahakemuksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuksen käsittelymaksu
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelymaksu (tupakkatuotteiden myyntilupa vanhan lain mukaan voimassa)
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden tukkumyyntiä
koskevan ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiä
koskevan ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen
vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden myyntipiste
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste
79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön

120 €
180 €
80 €
80 €
120 €

500 €
500 €
60 € / h
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Liite 4: Lääkelain (359/1987) 54a-54d § mukaisesta nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan hyväksymisestä ja valvonnasta perittävät maksut
Myyntilupamaksu
Myyntilupahakemuksen käsittelymaksu

130 €

Valvontamaksu
Vähittäismyyntipiste

65 €

