LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA
1.1.2021 ALKAEN

Lupalautakunta 8.12.2020 § 101

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
VALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA
1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;
2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;
3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan
vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä
4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7
luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta.
(Maksutaulukkoliitteen kohta A)
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).
Tarkemmat säädökset virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen 79-85
artiklan edellyttämistä kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden
määräämisestä annetaan MMM:n asetuksella.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,
jotka koskevat
5) terveydensuojelulain 13 § ja 18a § mukaisista toiminnoista tehtävien
ilmoitusten käsittelyä sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n
nojalla tehtäviä päätöksiä;
6) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;
7) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18a §:n mukaisen ilmoituksen ja
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta
kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja
8) terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettua kunnalliseen valvontasuunnitelmaan
sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä mainitun
pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia;
9) 6 §:n nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)
10) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten
antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;
11) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten
valvontaa;
12) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten
valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja
tarkkailua sekä riskinarvioinnin hyväksymistä;
13) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa;
14) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen
selvittämiseen;

15) yksityisen omistaman kaivon talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole
16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
(Maksutaulukkoliitteen kohta B)
C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
15) 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä
16) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä
17) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
18) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa asuntoyhteisössä koskevan
hakemuksen käsittelyä
19) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua
(Maksutaulukkoliitteen kohta C)
D) Lääkelain (395/1987) 54a-54d §:ssä säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
20) nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
21) vuosittaista valvontamaksua
(Maksutaulukkoliitteen kohta D)
E) Säteilylain (592/1991) 44 a §:n nojalla tehtyihin tarkastuksiin
(Maksutaulukkoliitteen kohta E)
F) Ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen
noudattamisen valvontaan liittyvät tarkastukset
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 60 euroa (tuntiveloitus).

2.3

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4

Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton maksut määräytyvät liitteenä olevan
maksutaulukon mukaisesti (tuntiveloitus/alkava tunti).

2.5

Taksassa mainittu maksun määräytyminen tarkastukseen/tarkastuskäyntiin kuluvan
ajan/käsittelyajan/tuntiveloituksen perusteella tarkoittaa tuntiveloitusta (60 €/alkava
tunti). Tarkastukseen/käsittelyaikaan kuluva aika sisältää valmistautumisen,
tarkastuksen/käynnin suorittamisen, viranomaisvalvonnan näytetulosten seurannan ja
tarkastuskertomuksen/päätöksen/raportin tms. kirjoittamisen.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten
käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n ja 18a §:n
mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten
hyväksymismaksu

3.1

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai
hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen
käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi
sisältyä myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja
hyväksymismaksuun sisällytetään myös mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja
päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

3.2

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
ilmoittamiseen.

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
tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä
valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään
tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa,
riskinarviointiohjeissa ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.

4.2

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

4.3

Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta, joka suoritetaan etä- tai
asiakirjatarkastuksena peritään maksu käytetyn tuntimäärän mukaan. Etä- tai
asiakirjatarkastukseen kuuluvat tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja
tarkastuskertomuksen kirjoittaminen.

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.

5.4
5.4.1
5.4.2

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksut seuraavasti:
Asiakirjojen ja/tai elintarvikkeiden tarkastus ja/tai muu laajahko vientiin liittyvä
selvittäminen ja todistuksen kirjoitus: 90 euroa/ensimmäinen todistus ja 30 €/
seuraavat todistukset samalla todistuskerralla
Vientitodistus, joka ei vaadi asiakirjojen/elintarvikkeen tarkastusta 30 euroa/todistus

Lisäksi peritään maksu käytettävistä todistuskaavakkeista todellisten kustannusten
mukaan.
5.5

Toimijan pyynnöstä virka-ajan ulkopuolella suoritetusta tarkastuksesta ja/tai
todistuksen kirjoittamisesta peritään maksu toimenpiteeseen käytetyn ajan mukaisesti
(tuntiveloitus) 100 %:lla korotettuna.

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 a § Lääkelain 54 §:n mukaiset maksut
7.1

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä peritään maksu liitteenä olevan
maksutaulukon kohdan 41 mukaan.

7.2

Vuotuinen valvontamaksu peritään valvontaan liittyvistä toteutuneista toimenpiteistä.

7 b § Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu
7.3

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä
luvista. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa
oleville luville.

7.4

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta kalenterivuosittain
kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista myyntiluvista. Uusien myyntilupien
kohdalla maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan
myöntämispäivä. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti- tai
nikotiininesteiden vähittäis-myynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa
harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, vuosittainen valvontamaksu peritään kuluvan
vuoden kultakin toiminnanaikaiselta kalenterikuukaudelta (30 €/kuukausi). Kesken
vuoden myönnetystä myyntiluvasta/ilmoituksesta tai alle vuoden määräaikaisista
myyntiluvista valvontamaksu laskutetaan myyntilupamaksun yhteydessä.

7.5

Tupakan ja nikotiininesteiden myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen
lopetetaan luvan rauettua. Maksua ei palauteta.

8 § Säteilylain 44 a §:n nojalla tehdyn tarkastuksen perusteella perittävä maksu
8.1

Säteilylain 44 a §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta peritään maksu liitteenä olevan
maksutaulukon kohdan 43 mukaisesti.

9 § Käsittely-, hyväksymis-, valvonta- tai näytteenottomaksun määrääminen
poikkeustapauksissa

9.1

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta käsittely- tai
hyväksymismenettelystä tai tarkastuksesta tai näytteenotosta, jossa
tarkastukseen/näytteenottoon käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta
suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §, 4§ tai 5 §:n tai
maksutaulukon mukaista maksua korkeampana/alhaisempana.

9.2

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.

9.3

Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä
aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta
johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole
peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai
näytteenottomaksuna 30 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. Maksua ei
kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja
kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.

9.4

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää käsittelyn/
hyväksymispäätöksen/tarkastuksen/näytteenoton tekevä toimivaltainen viranhaltija.

10 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen ja raukeaminen
10.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa
raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt
oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta
50 %.

11 § Hakemuksen hylkääminen tai hakemuksen/ilmoituksen tutkimatta jättäminen
11.1

Hakemuksesta, 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.

11.2

Jos hakemus /ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

11.3

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden
myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

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 § Maksun suorittaminen ja periminen
13.1

Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tarkastuksia.

13.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos toimenpiteestä
määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä
vuotuista viivästyskorkoa enintään 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.
Viivästyskoron periminen ei koske lääkelain (395/1087) 54 d §:n maksuja.

13.3

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 (EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 §, lääkelaki
(395/1087) 54 d §).

14 § Arvonlisävero
14.1

TsL:n 50.4 §:n mukaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä terveyshaittojen
toteamiseksi sekä kaivon omistajalta talousvesitutkimuksesta perittävään maksuun
lisätään arvonlisävero.

15 § Voimaantulo
15.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivänä tai valvontasuoritteen
suorituspäivänä voimassa olevan taksan perusteella.

15.2.

Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun
tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

15.2

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2021

MAKSUTAULUKKO liite
A: Elintarvikelain mukainen valvonta
HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
1

2

3

4

5
6

Hakemuksen
käsittelymaksu
euroa

Valvontasuunnitelman
mukainen tarkastus
euroa

Liha-alan laitokset
Liha-alan laitos yli 100 000 kg/v

900

360

Liha-alan laitos 10 000-100 000 kg/v

720

500

Liha-alan laitos alle 10 000 kg/v

720

240

Kala-alan laitos yli 100 000 kg/v

900

360

Kala-alan laitos 10 000-100 000 kg/v

720

300

Kala-alan laitos alle 10 000 kg/v

720

240

Maitoalan laitos yli 2 000 000 l/v

900

300

Maitoalan laitos 50 000–2 000 000 l/v

900

240

Maitoalan laitos alle 50 000 I/v

720

180

Munapakkaamo 10 000- 10 milj kg/v

720

240

Munapakkaamo alle 10 000 kg/v

600

180

Munatuotteiden valmistuslaitos

720

240

Eläimistä saatavia elintarvikkeita
varastoiva laitos

300

120

Muut laitoksiksi luettavat
elintarvikehuoneistot

300

Kala-alan laitokset

Maitoalan laitokset

Muna-alan laitokset

Maksu tarkastusaikaan
perustuen (60 €/ tunti)

ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA
7

Ilmoituksen käsittelymaksu (myös uuden
toimijan tekemä ilmoitus toiminnan
aloittamisesta, ns. toimijanvaihdosilmoitus)

120
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
euroa

8

9

Kasvisten pakkaamot ja kasvituotteiden
valmistuspaikat
Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai
muuta jalostusta
Pakkaamo, jossa vähäistä
kauppakunnostusta

240
120

Leipomot
Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden
valmistusta

240

Ruoka- ja kahvileivän valmistusta

180

10 Muut valmistuspaikat sekä varastot ja
kuljetustoiminnat
Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka

240

Elintarvikevarasto, muu kuin edellä mainittu

120

Elintarvikekuljetus

120

11 Ammattikeittiöt
Keskuskeittiö, pitopalvelu ja ravintola, joka
toimittaa ruokaa myös muualle tarjoiltavaksi

180

Ravintola (valmistus ja tarjoilu ko. paikassa)

180

Grilli- tai pikaruokapaikka

180

Kahvila (leipoo omaan tarpeeseen,
vähäistä ruoanvalmistusta)
Laitoskeittiö (koulut, päiväkodit, sairaalat,
henkilöstöravintolat, (valmistus ja tarjoilu
ko. paikassa)
Tarjoilukeittiö (muualla valmistetun ruoan
tarjoilua)
Tarjoilupaikka (ei ruoanvalmistusta,
vähäistä tarjoilua)

180
180
120
120

12 Myymälät ja myyntipaikat
Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myydään
myös palvelumyyntinä ja/tai näiden
elintarvikkeiden käsittelyä
Muu elintarvikkeiden vähittäis- ja
tukkumyynti
Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti
käsitellä elintarvikkeita (maahantuonti,
nettimyynti, agentuurit)
13 Muu ilmoituksenvarainen toiminta
MUU VALVONTA

180
180

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

14 Alkutuotanto
Maidontuotanto

120

Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely

120

Muu alkutuotanto

120

15 Muu valvonta
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen
joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset,
markkinoijat ja maahantuojat

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

Elintarvikelain 13.3 ja 13.6 §:n mukainen
ilmoitettava toiminta

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

Elintarvikemääräysten noudattamatta
jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7
luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden
valvomiseksi tapahtuva tarkastus
Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä
saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonta siltä osin kuin vienti
ostajamaan vaatimuksesta edellyttää
tavallista kattavampaa valvontaa
16 Elintarvikenäytteiden ottaminen*

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

maksu tarkastusaikaan perustuen (60 €/h)

maksu näytteenottoaikaan perustuen (60 €/h)

*Näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tehdään tarkastuskäynnin yhteydessä.
Tutkimuksista laboratorio laskuttaa oman taksan mukaisesti.

B: Terveydensuojelulain mukainen valvonta
17

Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18a §:n mukaisen ilmoituksen
käsittely (myös uuden toiminnanharjoittajan tekemä ilmoitus
toiminnan aloittamisesta, ns. toimijanvaihdosilmoitus)
Ilmoituksen käsittely ilman tarkastusta

120

Ilmoituksen käsittely, mikä vaatii tarkastuskäynnin

300

Kuulutuskustannukset/asian vireilläolosta ilmoittaminen

240

Terveydensuojelulain mukainen, ilmoitusvelvollisten toimintojen
suunnitelmallinen valvonta
18

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006)
tarkoitettu majoitusliike



19

Valvontamaksu
€

hotelli, motelli, kesähotelli,

matkustajakoti, retkeilymaja, muu majoitus (täysihoitola,
asuntola, yömaja)
 leirikeskus tai vastaavat majoituskohteet (lomamökit)
Yleinen sauna

240
180
180
120

20

21

22

23

24

25
26
27

Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä
 uimahalli
 uima-allas, uimala
 kylpylä, jossa useita altaita tai toimintoja
 EU-uimaranta
 muu yleinen uimaranta tai –paikka (myös talviuintipaikka)

240
120
300
180
120

Koulu tai oppilaitos
 alle 50 oppilasta
 50 – 249 oppilasta
 250 – 499 oppilasta
 yli 500 oppilasta
Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat ym.
 alle 20 lasta/asiakasta
 20 - 49 lasta/asiakasta
 50 -99 lasta/asiakasta
 yli 100 lasta/asiakasta
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalialan laitos tai vastaanottokeskus

300
360
480
720
180
300
360
480



alle 20 asukasta

180



20 – 50 asukasta

240
300

 yli 50 asukasta
Solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa
harjoitetaan ihonkäsittelyä
 1-3 asiakaspaikkaa
 yli 3 asiakaspaikkaa
Yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila
Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa
aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

180
240
180
Maksu tarkastusaikaan
perustuen (60 €/h)

Terveydensuojelulain 18a §:n mukaiset ilmoitusvelvolliset
Talousvettä toimittava laitos/vedenjakelualue, jolla ei ole omaa
vedentuotantoa (esim. vesiosuuskunta, jolla on ainoastaan verkosto
tai toiminnanharjoittaja, joka järjestää suurtapahtuman vesihuollon
ottamalla veden toiselta vettä toimittavalta laitokselta)

Maksu kuluneen ajan
mukaan (60 €/tunti)

Talousvettä toimittavien laitosten hyväksyminen ja valvonta
28
Talousvesi





Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai
yli 1000 m3/d)
Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000
käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle1000 m3/d) tai muu
asetuksen 1352/2015 mukainen kohde
Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10
m3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde

Hakemuksen Valvontama
käsittelymaksu
ksu
€
€
900

720

480

480

360

240



Riskinarvioinnin hyväksyminen

Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/h)

(HUOM. riskinarvioinnin ensimmäisen hyväksymispäätöksen
jälkeen seuranta tehdään suunnitelmallisen valvonnan
yhteydessä ja aiheutuva kustannus huomioidaan tarvittaessa
korottamalla valvontamaksua tämän taksan 9 § mukaisesti)
Muut terveydensuojelulain mukaiset maksut
29

13 ja 18 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja hakemusten perusteella
annettujen määräysten valvonta

Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/h)

30

TsL 27 §:n mukaiset terveyshaittojen selvittämiseen liittyvät
mittaukset, selvitykset ja näytteenotot

31

Kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole
16 §:n 4 mom. tarkoittama laitos

32

TsL 13, 16, 18, 20 ja 29 §:n mukaiset näytteenotot*
*Näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tehdään
tarkastuskäynnin yhteydessä. Tutkimuksista laboratorio laskuttaa
oman taksan mukaisesti.
Muut näytteenotto-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/h + alv
voimassa olevan verokannan
mukaan)
Maksu toteutuneiden
kustannusten mukaan (+ alv
voimassa olevan verokannan
mukaan)
Maksu kuluneen ajan
mukaan (60 €/h)

33

34

Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/h + alv
voimassa olevan verokannan
mukaan)

TsL 6 § 4 mom mukaisen todistuksen myöntäminen aluksen
saniteettitoimenpiteistä tai aluksen saniteettitoimenpiteistä
vapauttamisesta (ns. laivatarkastukset)
- Jatkoaika TsL 6 § 4 mom mukaisen todistuksen
myöntämiselle aluksen saniteettitoimenpiteisiin tai
aluksen saniteettitoimenpiteistä vapauttamiselle

420
240

C: Tupakkavalvonta
Myyntilupahakemusten ja – ilmoitusten käsittely
35
36
37

Tupakkatuotteiden tai/ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittely
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittely
(koskee 48 §:n mukaisia ilmoituksia)
Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely

240
120
120

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
38

Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste

39

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

350 €
350 €

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely
40

Asuntoyhteisön hakemuksen käsittely tupakointikiellon määräämistä
varten

Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/tunti),
lisäksi peritään

kuulemiseen ja
päätöksestä
ilmoittamiseen liittyvät
kustannukset
D: Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta (Lääkelaki)
41
42

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiinivalmisteiden vuotuinen vähittäismyyntipaikkaa koskeva
valvontamaksu
E: Säteilylain mukainen valvonta
43
Säteilylain 44 a §:n nojalla tehty valvonta
F: Muut ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut
44
Muut ympäristöterveydenhuollon maksulliset viranomaistehtävät

120
60
Maksu tarkastusaikaan
perustuen (60 €/h)
Maksu käsittelyaikaan
perustuen (60 €/tunti)

