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LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA
(Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)
Hyväksytty:

Ympäristöterveyslautakunta 3.12.2019 § 19

Voimaantulo:

1.1.2020

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat


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



kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;



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



Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta
edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa

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.


Ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston
asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. (Otsonikerrosta
heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut)

Maksutaulukkoliitteen kohta A ja D.
1.2 Terveydensuojelulaissa (763/1994, muutos 942/2016) säädettyihin kunnan
viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat


terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten
käsittelyä;



terveydensuojelulain 18 §:n mukaista laitoksen hyväksymistä; sekä 20 § mukaista
riskinarvioinnin hyväksymistä
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kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;



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



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



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



29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa;



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



yksityisen omistaman kaivon näytteenotosta tutkimuksia varten silloin, kun kyse ei
ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta
(arvonlisäverollinen)



ympäristösuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen
noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. (Otsonikerrosta heikentävät
aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut)
Maksutaulukkoliitteen kohta B ja D.

1.3 Lääkelain (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat


nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;



vähittäismyyntiluvan vuotuista valvontamaksua.
Maksutaulukkoliitteen kohta C.

1.4 Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut


44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä;



48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä;



50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;



79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä;
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91 §:ssä mainittua 44 § mukaisen vähittäismyyntiluvan tai 50 § mukaisen
tukkumyynti-ilmoituksen vuotuista valvontamaksua.
Maksutaulukkoliitteen kohta C.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1. Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle
aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään sekä tupakkalakiin.
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja
poistot sekä osuus hallintokuluista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 65 €. Työtunnin
hinta kerrotaan käytettävällä työajalla, joka on määritetty joko etukäteen (=maksutaulukon
kiinteät hinnat) tai lasketaan tapauskohtaisesti käytettävään työaikaan perustuen puolen tunnin
tarkkuudella siten, että pyöristys tapahtuu ylöspäin (=tuntitaksaan perustuva hinta).
2.3. Ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi ulkopuoliset asiantuntijat) ja laboratoriotutkimusten
maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.
2.4. Viranomaisen suorittamasta näytteenotosta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon
mukaisesti.
2.5. Asiantuntijalausunnoista ja normaalista poikkeavasta selvityspyynnöstä peritään käytetyn
työajan mukaan kohdan 2.2. mukainen maksu (esim. toiminnanharjoittajan pyytämät erilliset
lausunnot). Mikäli lausunnon antaminen vaatii tarkastuskäynnin, peritään tarkastusmaksu
käytetyn työajan mukaan.
2.6. Mikäli kohteelle ei ole määritelty toimialakohtaista maksua taikka kiinteää hintaa
maksutaulukoissa, peritään toimenpiteestä tuntitaksaan perustuva maksu ja tarvittaessa
sovelletaan 5-11 §:n säännöksiä.
2.7. Tavanomaista suurempaa työmäärää tai poikkeuksellisia toimenpiteitä vaativasta tehtävästä
taksan mukaista maksua voidaan korottaa todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin
enintään 50 % taksassa määritellystä maksusta.
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa vireillä olevan asian luonteen tai merkityksen
huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä
taksan mukaista maksua alhaisempi maksu, kuitenkin vähintään 50 % siitä maksusta, joka
taksassa on määritelty.
2.8. Yksittäistapauksissa myös näytteenotosta voidaan laskuttaa todellisten aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti tuntiperusteinen taksan mukainen maksu 65 €/h.
Taksan mukaisten maksujen muutoksesta poikkeustapauksessa päättää päätöksen tekevä
toimivaltainen viranhaltija.

4/9

3 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten
maksut
3.1. Elintarvikelaki
3.1.1 Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä peritään 130 €:n kirjausmaksu, joka sisältää
ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen viranomaisen
valvontakohdetietokantaan, todistuksen lähettämisen ilmoittajalle ja elintarvikehuoneiston
alustavan riskinarvioinnin.
3.1.2 Elintarvikehuoneiston olennaista muuttamista koskevasta ilmoituksesta peritään 130 €: n
kirjausmaksu, johon sisältyy toimijalle lähettävä todistus käsittelystä.
3.1.3 Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen laitokseksi
Huoneistoista, joilta edellytetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4
artiklan 2 kohdan mukaista elintarvikehuoneiston hyväksyntää, hyväksytään laitoksiksi, jolloin
käsittelystä perittävä maksu määräytyy käytetyn työajan mukaan siten, että niiden suuruus
vastaa työstä aiheutuneita keskimääräisiä kustannuksia. Laitoksen toiminnan olennaista
muuttamista koskevasta päätöksestä peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu.
Hakemuksen käsittelyyn ja tarkastukseen kuuluvat laitoksen käyttöönottotarkastus, matkat,
asiakirjojen tarkastus, tarvittaessa uusintatarkastus sekä hyväksymispäätös.
3.1.4. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta
Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvien elintarvikehuoneistojen ja laitosten valvonnasta
peritään valvontamaksu.
Valvontasuunnitelma perustuu kohteiden riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti
kohteessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laatu. Riskinarvioinnin perusteella määritetään
kohteen tarkastustiheys. Jos elintarvikehuoneistossa tai laitoksessa on useita eri toimintoja,
tarkastustiheys määräytyy riskialteimman toiminnan mukaan. Valvontasuunnitelmaan
sisältyvien elintarvikehuoneistojen tarkastus ja näytteenoton maksut perustuvat toteutuneisiin
toimenpiteisiin.
Maksutaulukkoliitteen kohta A.
Laitosten osalta valvontamaksu perustuu valvontasuunnitelmassa määriteltyyn vuosittaiseen
valvontatarkastusten määrään. Tarkastusaikaan sisältyy valmistautuminen, kohteen tarkastus,
matkat ja tarkastuskertomuksen laatiminen.
Elintarvikelain mukainen suunnitelmallinen valvonta jakaantuu tarkastuksiin ja
uusintatarkastuksiin. Maksut määräytyvät käytetyn työajan perusteella sisältäen tarkastukseen
valmistautumisen, matkat, tarkastuksen ja tarkastuskertomuksen kirjoittamisen.
3.1.5. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättäminen
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi kuten esimerkiksi määräysten tai kieltopäätöksen
antamiseen tai niihin liittyvien toimenpiteiden valvontaan liittyvästä tarkastuksesta peritään
maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
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3.1.6. Elintarvikehuoneistossa omavalvonnan toimivuuden tarkastamiseksi tehtävästä
näytteenotosta veloitetaan liitteen kohdassa E. esitetyn mukainen näytteenottomaksu.
3.1.7.Euroopan Unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan
vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu peritään toteutuneiden
tarkastusten ja niihin kuluneen ajan perusteella.
3.1.8. Maksu peritään myös muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta
sellaisena kuin valvonta-asetuksen 882/2004, 27 ja 28 artiklassa säädetään.
3.1.9. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksu kuluneen ajan mukaan.
3.1.10 Suurten yleisötilaisuuksien elintarvikelain mukaisesta valvonnasta peritään maksu, joka
laskutetaan käytetyn työajan perusteella 65 €/h. Laskennassa huomioidaan aiheutuneet todelliset
kustannukset.

3.2. Terveydensuojelulaki
3.2.1. Maksullisia toimenpiteitä ovat terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen
käsitteleminen, 18 §:n mukainen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, kunnan
valvontasuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset, asunnon/kiinteistön tarkastaminen terveyshaitan
selvittämiseksi ja näytteiden ottaminen. Maksut määräytyvät toimenpiteisiin käytetyn työajan
mukaan siten että niiden suuruus vastaa työstä aiheutuneita keskimääräisiä kustannuksia.
13 §:n mukaiset ilmoitukset ja 18 §:n mukaiset hyväksymiset
Käsittelymaksun määräytymisen yleisinä perusteina ovat käsittelyn laajuus, ilmoituksessa
tarkoitetun laitoksen, huoneiston tai toiminnan laatu sekä viranomaisen tekemien selvitysten
laajuus ja käytetty työaika. Lopullista maksua määrättäessä arvioidaan aina asian käsittelyyn
käytetty työaika. Käsittely- ja hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
Maksutaulukkoliitteen kohta B.

3.2.2. Asuntojen tai muiden oleskelutilojen tarkastukset
Terveydensuojelulain 27 §: n mukaisen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän
terveyshaitan toteamiseksi suoritetun toimenpiteen maksun määräytymisen perusteina ovat
näytteenottomaksu ja toimenpiteeseen käytetty työaika (arvonlisäverollinen).
Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskeva ensimmäinen tarkastus on
maksuton.
3.2.3 Suurten yleisötilaisuuksien terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta peritään maksu,
joka laskutetaan käytetyn työajan perusteella 65 €/h. Laskennassa huomioidaan aiheutuneet
todelliset kustannukset.
3.2.4 Vesilaitoksen, uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelmien laatimisesta tai
päivittämisestä ja vesilaitosten valmiussuunnitelmien laatimisesta tai päivittämisestä peritään
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maksu käytetyn työajan perusteella 65 €/h. Laskennassa huomioidaan aiheutuneet todelliset
kustannukset.

3.3. Lääkelaki
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelymaksu on 195 € / myyntipaikka.
Nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu myyntipaikalle on 130 €/vuosi.
Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista valvontamaksun
kyseiseltä vuodelta. Perittyjä maksuja ei palauteta.
Maksutaulukkoliitteen kohta C.

3.4. Tupakkalaki
3.4.1. Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja myyntiluvan
vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut:
Kunta perii vuosittain myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu
tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt
tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen.
Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyyntiilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta valvontamaksun kyseiseltä vuodelta.
Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden
lukumäärästä. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken
vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, kunta perii toiminnan kestoon
suhteutetun valvontamaksun. Perittyjä maksuja ei palauteta.
Maksutaulukkoliitteen kohta C
3.4.2. Tupakkalain 79 §:n mukaisen hakemuksen tupakointikiellon määräämisestä
asuntoyhteisöön käsittelystä peritään maksu, joka laskutetaan käytetyn työajan perusteella (65
€/h). Laskennassa huomioidaan aiheutuneet todelliset kustannukset.

4 § Toiminnan keskeyttäminen, toiminnan lopettaminen sekä toimijan
vaihtuminen
Hyväksytyn huoneiston, laitoksen tai ilmoitetun huoneiston toiminnan keskeyttämistä,
toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä
maksua.

5 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
Tavanomaista suurempaa tai pienempää työmäärää tai poikkeuksellisia toimenpiteitä vaativasta
tehtävästä maksu lasketaan työtunnin hinnan perusteella tapauskohtaisesti. Korvauksen
laskentaperusteena käytetään 65 € alkavalta työtunnilta. Matkat ja muut kulut laskutetaan tällöin
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noudattaen voimassaolevia virkaehtosopimusmääräyksiä sekä huomioiden aiheutuneet todelliset
kustannukset.

6 § Hakemuksen / ilmoituksen peruuttaminen ja raukeaminen
Mikäli toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksensa/ilmoituksensa ennen päätöksen tekemistä
taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa muusta syystä raukeaa ja viranomainen on
ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta
50 %.

7 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
7.1. Ilmoituksesta tai hakemuksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat olleet niin selkeät, että asian
laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista
maksua pienemmäksi.
7.2. Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.
7.3. Jos hakemus on päätetty jättää käsittelemättä, maksua ei peritä.

8 § Hyväksymispäätöksen tai muun asian palauttaminen
8.1. Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi,
vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa on aikaisemmin annetusta
valvontaviranomaisen päätöksestä peritty.
8.2. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole
ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.

9 § Hyväksymispäätöksen kumoaminen
Jos hyväksymispäätös kumotaan sen vuoksi, ettei toiminta ollut hyväksymisen tarpeessa,
palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

10 § Hyväksymis- tai käsittelymaksun kohtuullistaminen
10.1. Huoneiston toimijan vaihtumiseen liittyvistä toiminnallisten tai rakenteellisten muutosten
hyväksymisestä perittävä maksu on 50 % kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta
hyväksymismaksusta.
10.2. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonteen tai merkityksen huomioon ottaen
ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä erityisestä syystä periä taksan mukaista
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maksua alhaisempi maksu, jonka kuitenkin tulee olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka
taksassa on määritelty.

11 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen
Tuntihintaan perustuvasta maksusta sekä taksan mukaisten maksujen kohtuullistamisesta ja
muutoksesta poikkeustapauksessa päättää päätöksen tai toimenpiteen tekevä toimivaltainen
viranhaltija.

12 § Maksun suorittaminen ja periminen
12.1. Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan
kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
12.2. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle
määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun
määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi
periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
12.3. 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 (elintarvikelaki (23/2006) 72 §,
terveydensuojelulaki (763/1994) 50 § ja tupakkalaki (549/2016) 92 §.

13 § Arvonlisävero
Tämän taksan mukaiset hinnat ovat arvonlisäverottomia, ellei toisin mainita.
Arvonlisäverollisiin maksuihin lisättävä arvonlisävero on aina kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero. Arvonlisäveron verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutokset
voidaan ottaa huomioon ilman tämän taksan tarkistamispäätöstä.

14 § Voimaantulo
Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.1.2020 alkaen. Taksa otetaan käyttöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maksujen perimisen säädösperusteet
Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 §:n, Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä valvonta-asetus) 27 ja 28 artiklan,
terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n, tupakkalain (549/2016) 91 §:n ja lääkelain (395/1987)
54d §:n nojalla. Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä elintarvikelain 70 §:n 2
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momentin ja 71 §:n 3 momentin nojalla annetussa eräitä elintarvikevalvonnan maksuja
koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1040/2007) säädetään.

LIITE

MAKSUTAULUKOT
A. ELINTARVIKEVALVONTA
Hakemuksen
käsittelymaksut €

Suunnitelmallinen valvonta €

Liha-alan laitokset
Liha-alan laitos, yli 10 milj. kg / v

1180

300

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

950

255

Liha-alan laitos, alle 1 milj. kg / v

650

195

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v

1180

300

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

950

255

Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v

650

195

Maitoalan laitos yli 2 milj. l/v

1180

300

Maitoalan laitos 50 000 – 2 milj. l/v

950

255

Maitoalan laitos alle 50 000 l/v

650

195

Muu maitoalan laitos

585

195

Munapakkaamo yli 100 000 kg/v

650

255

Munapakkaamo alle 100 000 kg/v

585

195

Munatuotteiden valmistelaitos

585

195

Kala-alan laitokset

Maitoalan laitokset

Muna-alan laitokset

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

Ilmoituksen käsittelymaksu

130 €
Suunnitelmallinen valvonta €

Kasvisten pakkaamot ja kasvistuotteiden valmistuspaikat
Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai muuta
jalostusta

175

Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta

175

Myllytoiminta

175

Leipomot
Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus

290

Ruoka- ja kahvileivän valmistus

260

Kotileipomo

175

Muut valmistuspaikat sekä varastot ja kuljetustoiminnat
Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka esimerkiksi
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus

65 € /h

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos

195

Pienimuotoinen elintarvikkeiden valmistus

195

Elintarvikevarasto (muu kuin edellä mainittu)
Elintarvikekuljetus
Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien
tarvikkeiden valmistajat, markkinoijat ja
maahantuojat

65 € / h
130
65 € / h

Elintarvikkeiden tarjoilu
Ravintolatoiminta, alle 50 asiakaspaikkaa

160

Ravintolatoiminta, 50 - 300 asiakaspaikkaa

260

Ravintolatoiminta, yli 300 asiakaspaikkaa

325

Grilli- ja pikaruokatoiminta

140

Kahvilatoiminta
Pubitoiminta

130
130

Suurtalous; keskuskeittiö

260

Suurtalous; laitoskeittiö ja pitopalvelu

195

Suurtalous; tarjoilukeittiö

140

Terassi, ulkotarjoilualue

65 € / h

Myymälät ja myyntipaikat
Elintarvikkeiden vähittäismyynti; teollisesti
pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti; teollisesti
pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti; myydään
pakkaamattomia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti; käsitellään
helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Tori (tai muu toistuvasti samassa paikassa
tapahtuva ulkomyynti)
Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä
elintarvikkeita (maahantuonti, nettimyynti )
Siirrettävä tila, liikuteltava myyntilaite

130
195
235
260
65 € / h
65 € / h
65 € / h

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Suunnitelmallinen valvonta
Tarkastus
euroa (€)

Uusintatarkastus
euroa (€)

Alkutuotanto
Alkutuotanto (maidontuotanto, lihakarjan
kasvatus, kalastus ja vesiviljely)

130

65 €/h

Muu alkutuotanto

120

65 €/h

Muu ilmoitusta edellyttävä toiminta
Elintarvikelain 13.2 §:n mukainen ilmoitettava
toiminta (kohdat 2 – 18 )
Elintarvikelain 7 luvussa mainittujen
toimenpiteiden valvominen

130

65 €/h

65 € / h

B. TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSET
JA ILMOITUSTEN KÄSITTELY

Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä
edellyttävä toiminta

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 1.
kohdan tarkoittama työtila
Julkinen majoitushuoneisto; hotelli, motelli
Julkinen majoitushuoneisto; retkeilymaja,
matkustajakoti, leirikeskus, lomamökkiyritykset
Yleinen sauna
Kylpylä, uimahalli
Uimala, uima-allas, EU-uimaranta
Muu yleinen uimaranta, avantouintipaikka
Koulu ja oppilaitos alle 100 opiskelijaa
Koulu ja oppilaitos yli 100 opiskelijaa
Päivähoitopaikat, esiopetustilat, muut työ- ja
päivätoimintatilat, alle 50 lasta
Päivähoitopaikat, esiopetustilat, muut työ- ja
päivätoimintatilat, yli 50 lasta
Vanhainkodit, palvelutalot ja vastaava
asumispalvelu, alle 30 asukasta
Vanhainkodit, palvelutalot ja vastaava
asumispalvelu, yli 30 asukasta
Kuntosali tai muu liikuntatila
Kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa
harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa
Hautausmaa
Yksityiset hautapaikat
Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta
toiminnasta saattaa aiheutua terveyshaittaa
Talousvettä toimittava laitos, yli 5000 käyttäjää tai
yli 1000 m3/d
Talousvettä toimittava laitos, alle 5000 mutta yli 50
käyttäjää tai alle 1000 m3/d, mutta yli 10 m3/d (tai
muu 461/2000 asetuksen kohde)
Talousvettä toimittava laitos, alle 50 käyttäjää tai
alle 10 m3/d (tai muu 401/2001 asetuksen kohde)

Ilmoitusten ja
hakemusten
käsittelymaksu
euroa (€)

Suunnitelmallinen valvonta
Tarkastus
euroa (€)

Uusintatarkastus
euroa (€)

130
130

130
260

65
130

130
130
130
130
130
130
130

195
130
260
130
65
260
390

130
65
130
65
65
130
130

130

260

130

130

390

130

130

260

130

130
130

390
130

130
65

130

100

65

975

520

195

650

325

130

390

195

65

65 € / h
65 €/h
65 €/h

Terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehdyn ilmoituksen ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen
hyväksynnässä annettujen määräysten valvonnasta peritään taksan mukainen maksu (65 €/h)
käytetyn työajan mukaan.

C. TUPAKKAVALVONTA JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VALVONTA
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen
käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
Tukkumyynti-ilmoitus
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen
vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden ja/tai
nikotiininesteiden myyntipiste
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen
käsittelymaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka

euroa (€)

195
260
100
100

500
500

euroa (€)
195
130

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet kuuluvat tupakkalain 549/2016 alaiseen valvontaan.
Nikotiinivalmisteet kuuluvat lääkelain (395/1987) alaiseen valvontaan.

D. NÄYTTEENOTTO
Ensimmäinen näyte euroa (€)
Näytteenotto
Elintarvikevalvontasuunnitelman
mukaisten elintarvikenäytteiden
65
ottaminen *
Talousveden näytteenotto
65
Yksityisen talouden kaivoveden
näytteenotto, silloin, kun
65 + (alv.)
kysymys ei ole TsL 16 §:n 4
mom. tarkoittama laitos
TsL 29 §:n tarkoittama
uimaveden valvonta (uimala,
65
uimahalli, uimaranta, kylpylä) ja
muu

Seuraavat näytteet euroa (€)
10
10
10 + (alv.)

10

Muu valvontasuunnitelman
mukainen näytteenotto (esim.
pintapuhtausnäytteet)*
Muu kuin viranomaistoimintaan
kuuluva näytteenotto
Viranhaltijan laboratorioon
kuljettamien näytteiden
rahtimaksu, muille kuin
viranomaisen ottamille
näytteille**

65

10

65 + (alv.)

10 + (alv.)

15 + (alv.)

*

Pintapuhtausnäytteenotossa käytettävistä ATP-näytteenottimista laskutetaan kohteelta 4 euroa (€) /
näytteenotin.
**Mikäli asiakas haluaa, että terveysvalvonta kuljettaa laboratorioon muita kuin
viranomaisnäytteitä (esim. toimijoiden omat omavalvontanäytteet tai yksityisten asiakkaiden
kaivovesinäytteet), peritään näytteiden kuljettamisesta rahtimaksu. Rahtimaksu on sama riippumatta
näytteiden lukumäärästä. Mikäli asiakas maksaa näytteenotosta jo erillisen näytteenottomaksun, ei
rahtimaksua peritä.
Näytteenottomaksujen lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulee näytteiden tutkimisesta aiheutuneet
kulut, jotka laboratorio laskuttaa kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Lisäksi peritään
asiakkaalta mahdolliset näytteiden lähettämiseen liittyvät todelliset rahti- tai postimaksut.

