
 
 

 

 

 

 

  

  

                

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 

MAKSUTAKSA  
  

Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.11.2021, § 85    



 
 

 

 

 

  

Ympäristöterveydenhuollon suoritetaksa 1.1.2022 lukien    
  

  

1 § Soveltamisala   

  

A) Elintarvikelain (297/2021) mukaiset kunnan viranomaisen 

suoritteet. Nämä suoritteet koskevat (73 §):    

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 mom:ssa 

tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastusta ja näytteiden 

tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen 

sijaan sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun,  

3. 40 §:n 1 mom:ssa 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 mom:ssa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 

mom:ssa tarkoitettua vientitodistusta.  

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen 

maksun 27 §:n 4 mom:n 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 mom:n 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.   

  

  

  

  

   



 
 

 

 

 

B) Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset kunnan viranomaisen 

suoritteet. Nämä suoritteet koskevat    

1. terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista sekä 18 a 

§:n mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten 

käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta 

terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä  

2. terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä  

3. terveydensuojelulain 6 §:n mukaiseen kunnalliseen 

valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja 

näytteen tutkimista   

4. terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja 

terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta 

kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja  

5. terveydensuojelulain nojalla myönnettyjä todistuksia 

(laivatarkastukset)   

6. terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan 

valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella 

annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten 

antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta 

jättämiseen   

7. terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten 

perusteella annettujen määräysten valvontaa  

8. terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen 

perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä 

edellytettyä talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua  

9. terveydensuojelulain 20 §:n perusteella tehtävää riskinarvioinnin 

hyväksymistä  

10. terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyä uimaveden 

säännöllistä valvontaa  

11. asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, 

joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai 

haitan poistamisen varmistamiseen; viranomaisen ensimmäinen 

tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä 

jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton  

12. asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, 

näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n 

mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen 

varmistamiseen (arvonlisäverollinen)  



 
 

 

 

 

13. kaivon omistajan luona tehtäviä talousvesitutkimuksia silloin, kun 

kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta 

vedenjakelualueesta (arvonlisäverollinen)  
14. ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston 

asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia  

15. säteilylain 173 §:ssä tarkoitettua solariumlaitteen tarkastusta.  

Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan 

teettää myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen 

maksu.  

C) Tupakkalain (549/2016) mukaiset kunnan suoritteet. Nämä 

suoritteet 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  

5. taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta 

myyntipistekohtaisesta valvontamaksusta, joka peritään 1. 

tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden 

vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai 

tukkumyynnin valvonnasta.  

D) Lääkelaissa (395/1987) säädetyt kunnan viranomaisten suoritteet.  

Nämä suoritteet koskevat  

1. 54 a § - 54 d §:n mukaisen vähittäismyyntiluvan myöntämistä  

2. 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden 

vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää vuotuista maksua.  

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalle säädetyt velvoitteet 

järjestää  

1. 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä 

eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen 

”klinikkamaksu”) (arvonlisäverollinen)  

2. 13 §: mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä 

eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen 

”klinikkamaksu”). (arvonlisäverollinen)  



 
 

 

 

 

3. 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu 

yhteydenottoja varten (ns. ”maksullinen päivystysnumero”) 

(arvonlisäverollinen)   

4. 18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet (ns. 

”laitemaksu”) (arvonlisäverollinen)  

Kunta voi periä 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen 

omistajalta tai haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja 

työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta 

aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä 

hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.   

Kunta voi periä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi 

maksun myös 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta keskitetystä 

yhteydenottopalvelusta.  

2 § Maksujen määräytymisperusteet   

  

2.1   Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta, 

näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta viranomaiselle 

aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.  

2.2  Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta 

aiheutuvat kustannukset ja terveysvalvonnan osuus 

hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta 

on 54 euroa.  

2.3  Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut 

määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.  

2.4  Maksut peritään oheisten maksutaulukkojen mukaisesti 

(liitteet 1 – 3) siltä osin kuin ne on eritelty taulukoissa, 

muissa tapauksissa peritään 54 euroa jokaiselta alkavalta 

tunnilta.  

2.5  Viranomaisen suorittama näytteenotto ja näytteiden 

tutkiminen on maksullista. Tarkastuksen yhteydessä 

tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. 

Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole 

erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan 

vuosittaiseen perusmaksuun.  

2.6   Tupakkalain 91 §:n valvontamaksu on luonteeltaan 

veronomainen ja maksu voi olla enintään 500 euroa 

myyntipistettä kohden. Valvontamaksu voidaan periä 

enintään kaksinkertaisena, jos tupakkatuotteiden lisäksi on 

tehty nikotiininesteiden myynti-ilmoitus. Jos toimintaa 

harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, maksu voidaan 

suhteuttaa toiminnan kestoon.  

  

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten 

hyväksymismaksut   

  



 
 

 

 

 

 3.1  Käsittely- tai hyväksymismaksun yleisenä perusteena on käsit- 

tely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy 

hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan 

perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä 

myös tarkastus, jos viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. 

Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisällytetään myös 

mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä 

ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.   

Maksu peritään oheisten maksutaulukkojen mukaisesti.     

                                          

3.2  (Liitteiden mukaista) käsittely- tai hyväksymismaksua 

sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista 

koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä 

toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.  

3.3  Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta peritään lisäksi 

maksu toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen 

käsittelystä.  

  

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien 

tarkastusten ja näytteenottojen maksut   

  

4.1  Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvista 

tarkastuksista ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, 

joka perustuu suoritteeseen käytettyyn aikaan. 

Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole 

erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan 

vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastus voi olla myös 

puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai 

haastattelu. Tarkastukseen kuuluu valmistautuminen, itse 

tarkastus, keskimääräinen matka-aika, tarkastusraportin 

laatiminen viranhaltijan tietojärjestelmässä sekä postitus ja 

laskutus. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin 

tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta 

määrätään tarkemmin ympäristöterveydenhuollon 

hyväksytyssä valvontasuunnitelmassa ja 

laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy 

riskinarvioinnin perusteella. Näytteenottomaksu käsittää 

näytteenoton valmistelut (pullojen tilaamisen, lähetteen ja 

kuljetuksen laboratorioon), ajoajan, itse näytteenoton sekä 

analyysitulosten arvioinnin ja vuotuiset selvitykset. 

Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja muista 

toimenpiteistä peritään liitteiden 1-3 mukaiset maksut. Ellei 

valvontamaksua ole määritelty liitteissä, maksu määräytyy 

suoritteeseen kuluneen ajan perusteella.  

4.2  Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista 

useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimenpiteistä 

peritään yksi yhdistetty maksu. Jos kohteessa suoritetaan 

samalla tarkastuskäynnillä useamman 

ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, 



 
 

 

 

 

määräytyy maksu pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja 

lisämaksuna peritään 50 % muiden samanaikaisten 

tarkastusten maksusta.   

4.3  Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakka- tai lääkelain 

mukaisista myyntiluvallisten kohteiden tarkastuksista ei 

peritä erillistä tarkastusmaksua, vaan se sisältyy vuotuiseen 

valvontamaksuun.  

  

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut  

  

5.1   Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien 

elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen 

maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta 

edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu 

määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella.   

5.2  Tarkastuksista, jotka perustuvat elintarvikelain 55-61 sekä 

64 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvontaan, peritään 

maksu valvonnasta aiheutuneiden kustannusten 

perusteella.   

5.3  Kunta perii maksun muustakin valvonnasta ja siihen 

liittyvistä tutkimuksista valvonta-asetuksen 79-85 artiklan 

mukaisesti. 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, näytteenotoista ja 

mittauksista perittävät maksut  

  

6.1  Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan 

toteamiseksi tehdystä mittauksesta, näytteenotosta, 

tutkimuksesta ja selvityksestä peritään 54 €:n maksu 

jokaista alkavaa tuntia kohden.   

6.2   Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen 

tarkastuskäynti on maksuton.   

  

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä 

perittävät maksut sekä myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu  

  

  



 
 

 

 

 

7.1  tupakkalain 44 §:ssä tai lääkelain 54 d §:ssä tarkoitettua 

vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittely   

7.2   tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen 

vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittely  

 7.3   tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen kä- 

sittely  

7.4  tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan 

hakemuksen käsittely  

Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta 

perittävät maksut.  

  Kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, 

myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on 44 

§:ssä tarkoitettu tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty 

vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt tämän lain 

50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen.  

  

Valvontamaksu on 500 euroa myyntipistettä kohden. Jos 

toimija on ilmoittanut 46 §:n 1 mom:n 2. kohdan tai 50 §:n 

1 mom:n mukaisesti sekä tupakkatuotteiden että 

nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä tai 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 voi periä 

toiminnan kestoon suhteutetun valvontamaksun.   

  

8 § Eläinlääkintähuollon maksut  

  

8.1 Eläinlääkärin vastaanotolla käynnistä perittävä 

klinikkamaksu on 5 € (+ alv.) /käynti. 

Uusintakäynnistä ei peritä klinikkamaksua.  

  

8.2 Päivystyspalvelun puhelumaksu on klo 06.00 – 

22.00  3 €/min + pvm klo 22.00 – 06.00  6 

€/min + pvm  

  

  

    

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 % 

suurempana/pienempänä.  

  

9.2  Jos 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 54 euroa. Maksua ei kuitenkaan 

peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy 

tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 

päivän kuluessa tapahtuneesta. Ympäristöterveydenhuollon 

päällikkö päättää saadun selvityksen perustella, voidaanko 

maksu jättää perimättä.  

  

   Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää  

ympäristöterveydenhuollon päällikkö / 

hygieenikkoeläinlääkäri / terveystarkastaja.    

  

              

10 § Hakemuksen peruuttaminen ja käsittelyn raukeaminen  

     

10.1  Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai jos asian käsittely 

kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen 

päätöksen antamista ja viranomainen on jo ryhtynyt 

oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 

maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.  

  

11 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen   

  

11.1  Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään 

tämän taksan mukainen maksu. Jos hylkäävän päätöksen 

perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle 

käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy 

käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.  

11.2  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 summa, joka aikaisemmin annetusta 

valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.   

  

12.2  Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa 

päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa 

hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti 

peritty maksu kokonaisuudessaan.   

  

  

13 § Maksun suorittaminen ja periminen  

  

13.1  Suoritetusta tarkastuksesta peritään valvontasuunnitelman 

mukainen maksu lukuun ottamatta tupakka- ja lääkelain 

mukaisia tarkastuksia, koska ne sisältyvät vuotuiseen 

valvontamaksuun.  

  

13.2  Maksu on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä. 

Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua 

maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun 

saamisesta.   

  

13.3  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.    

13.4  Ellei tämän taksan mukaista maksua ole muistutuksesta 

huolimatta maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman 

erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 

laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007), 

elintarvikelain  

(297/2021) 74 §:ssä, terveydensuojelulain (736/1994) 50 

§:ssä, tupakkalain (549/2016) 92 §:ssä ja lääkelain 

(395/1987) 54 d §:ssä säädetään.  

13.5.  Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 

laskutetaan kalenterivuosittain 1.1. voimassa olevilta 

myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen 

valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. 

Perittyjä maksuja ei palauteta.  

        

  

14 § Perustevalitus  

  



 
 

 

 

 

14.1  Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään 

valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun 

tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta 

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 

(706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on 

maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta 

laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. 

Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen 

saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.  

Perustevalitusviranomainen:  

Vaasan hallinto-oikeus   

PL 204  

65101 Vaasa  

  

Perustevalitusaika:  

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä 

seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on 

määrätty tai maksuunpantu.   

  

  

15 § Voimaantulo  

  

  

15.1  Maksut määräytyvät suoritteen suorittamispäivänä 

voimassa olevan taksan perusteella.  

15.2  Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuotuisen 

valvontamaksun suuruus määräytyy maksun 

tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.   

  

 15.3  Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022   

Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 

hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 25.5.2021 § 85.  

  

  

  

Liitteet  1. Elintarvikelain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

2. Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

3. Tupakka- ja lääkelain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 Liite 1 Elintarvikelain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

 Tuntitaksa, € 54    

      

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot  Tarkastus  

(€)  

Seurantatarkastus  

(€)  

Päätös  

(€)  

Liha ja kala-alan laitokset           

Tuotanto <10 000 kg/vuosi  162  108  594  

Tuotanto 10 000 - 100 000 kg/ vuosi  189  135  783  

Tuotanto 100 000 - 1 milj. kg/ vuosi  216  162  945  

Tuotanto 1 - 10 milj. kg/ vuosi  243  189  1296  

Tuotanto >10 milj. kg/ vuosi  270  216  1485  

Maitoalan laitokset           

Tuotanto <10 000 kg/vuosi  162  108  378  

Vastaanotetun raakamaidon määrä < 2milj. l/ vuosi  189  135  594  

Vastaanotetun raakamaidon määrä > 2milj. l/ vuosi  270  216  783  

Tuotanto >10 000 kg/ vuosi  270  216  783  

Muna-alan laitokset           

Tuotanto <10 000 kg/ vuosi  162  108  243  

Tuotanto 10 000 – 10 milj. kg/ vuosi  216  162  513  

Tuotanto > 10 milj. kg/ vuosi  270  216  594  

Hyväksytyt elintarvikevarastot           

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointitilat   162  108  378  

Seurantatarkastus suunnitelmallisen tarkastuksen 

yhteydessä  

Jos seurantatarkastus tehdään 
suunnitelmallisen tarkastuksen  

yhteydessä, peritään tarkastusmaksun 

lisäksi yhden tunnin lisämaksu (54 €).  

  

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot  Tarkastus  

(€)  

Seurantatarkastus  

(€)  

Käsittelytodistus 108  €        

Elintarvikkeiden valmistus        

Vähäriskinen, pienimuotoinen valmistus (esim. 

mausteiden pakkaus, osa-aikainen toiminta)  
135  108  

Esim. leipomotuotteiden, yhdistelmäelintarvikkeiden 

valmistus, muu elintarvikkeiden valmistus < 1 milj. L, < 

10 000 kg  

162  108  



 
 

 

 

 

Esim. leipomotuotteiden, yhdistelmäelintarvikkeiden 

valmistus, muu elintarvikkeiden valmistus 1-10 milj. L, 

10 000-100 000 kg  

189  135  

Esim. leipomotuotteiden, yhdistelmäelintarvikkeiden 
valmistus, muu elintarvikkeiden valmistus 10-100 milj.  
L, 100 000-1 milj. kg  

216  162  

Esim. leipomotuotteiden, yhdistelmäelintarvikkeiden 

valmistus, muu elintarvikkeiden valmistus >100 milj. L, 

> 1 milj. kg  

270  216  

Elintarvikkeiden myynti        

Teollisesti pakattujen elintarvikkeiden myynti sekä 

leivinvalmisteiden paisto ja myynti < 200 m2, 

jäätelökioskit  

135  108  

Teollisesti pakattujen elintarvikkeiden myynti sekä 

leivinvalmisteiden paisto ja myynti 200-1000 m2  
162  108  

Teollisesti pakattujen elintarvikkeiden myynti sekä 

leivinvalmisteiden paisto ja myynti > 1000 m2  
189  135  

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, 

palvelumyynti < 200 m2  
162  108  

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, 

palvelumyynti 200 - 1000 m2  
189  135  

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, 

palvelumyynti > 1000 m2  
243  189  

Torimyynti tai liikkuva elintarvikehuoneisto, jossa 

helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä  
162  108  

Ulkomyynti (esim. hedelmien ja vihannesten 

myyntipiste)  
108  108  

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisätuonti  
  

Tuontitarkastuksesta peritään 

tarkastusmaksun lisäksi maksu 

kahden tunnin työstä (108 €)  

Elintarvikkeiden tarjoilu        

Ravintola, grilli- ja pikaruokatoiminta, kahvila, < 6 

asiakaspaikkaa tai < 50 annosta/vrk  
162  108  

Ravintola, grilli- ja pikaruokatoiminta, kahvila, 6-150 

asiakaspaikkaa tai 50 - 500 annosta/vrk  
189  135  

Ravintola, grilli- ja pikaruokatoiminta, kahvila, > 150 

asiakaspaikkaa tai > 500 annosta/vrk  
216  162  

Pubitoiminta  135  108  



 
 

 

 

 

Suurtalous, laitoskeittiö, keskuskeittiö (koulut, 

päiväkodit, henkilöstöruokalat, sairaalat) < 50 

annosta/vrk  

162  108  

Suurtalous, laitoskeittiö, keskuskeittiö (koulut, 

päiväkodit, henkilöstöruokalat, sairaalat) 50-500 

annosta/vrk  

189  135  

* Luokitus ruokaviraston riskiluokitustaulukon mukaan      

Suurtalous, laitoskeittiö, keskuskeittiö (koulut, 

päiväkodit, henkilöstöruokalat, sairaalat) 500-2000 

annosta/vrk  

216  162  

Suurtalous, laitoskeittiö, keskuskeittiö (koulut, 

päiväkodit, henkilöstöruokalat, sairaalat) > 2000 

annosta/vrk  

243  189  

Suurtalous, tarjoilukeittiö  162  108  

Elintarvikkeiden kuljetus        

1-10 kuljetusvälinettä  108  108  

> 10 kuljetusvälinettä  189  135  

Elintarvikevarastot (ei koske eläimistä saatavien 

elintarvikkeiden varastointitiloja), tukkumyynti, 

elintarvikkeiden maahantuonti  

   

   

Elintarvikevarasto < 200 m2, tukkumyynti, 

maahantuonti, pieni/vähäriskinen toiminta  
135  108  

Elintarvikevarasto 200-1000m2, tukkumyynti, 

maahantuonti, keskisuuri toiminta  
162  108  

Elintarvikevarasto >1000m2, tukkumyynti, 

maahantuonti, suuri toiminta  
216  162  

Elintarvikekontaktimateriaalit        

Elintarvikekontaktimateriaali – pieni tai keskisuuri 

kansallinen toiminta*  
108  108  

Elintarvikekontaktimateriaali – suuri toiminta*  216  162  

Elintarvikekontaktimateriaali – erittäin suuri toiminta*  270  216  

Alkutuotanto        

Hyväksytty itujen alkutuotantopaikka  162  108  

Alkutuottaja, maidontuotanto  0  108  

Alkutuottaja, lihakarjan kasvatus, kalastus tai vesiviljely  
 0  108  

Muu alkutuotanto   0  108  

Teurastamo  0  104  

Muut        

Muut, taulukossa mainitsemattomat 

elintarvikehuoneistot  

Käytetyn ajan mukaan, 54 €/h  



 
 

 

 

 

Liite 2 Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

tuntitaksa, €: 54   
  

       

  
Terveydensuojelulain mukainen kohde  

Tarkastus (€)  Seurantatarkastus  

(€)  

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen hakemus        

Päätös 54 €/t  

Terveydensuojelulain 13 ja 18 a §:n mukainen ilmoitus        

Käsittelytodistus 108 €  

Terveydensuojelulain 20 §:n 3 mom:n 1. kohdan mukainen       

ilmoitus  

Päätös 216 € 1352/2015 mukainen vesilaitos  

Päätös 162 € 401/2001 mukainen vesilaitos  

Talousveden jakelu ja toimitus  

EU-vesilaitokset (vedentoimitus > 1 000 m3/vrk tai vähintään 

5 000 käyttäjää)  
324  162  

Muut vesilaitokset (vedentoimitus 10–1 000 m3/vrk tai 

vähintään 50–5 000 käyttäjää)  
216  108  

Veden tukkumyynti  324  162  

Pienet vesilaitokset (vedentoimitus < 10 m3/vrk tai alle 50 

käyttäjää)  
162  108  

Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot  

Lasten ja nuorten käyttämät kohteet: kerhotilat, nuorisotilat 

ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot  
216  

  

108  

Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset  

Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset, korkeakoulu ja muu 

aikuiskoulutus  

< 150 oppilasta  162  108  

150-300 oppilasta  216  108  

    > 300 oppilasta  324  108  

Majoitustoiminta  

Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, asuntolat ym.  

1-50 huonetta  162  108  

yli 50 huonetta  216  108  

Asuntolat ym.  
 

 

 

216  108  



 
 

 

 

 

Kauneudenhoito ja ihon käsittely  

Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon 

käsittely tai hoito  
162  108  

Kauneushoitoja tarjoavat kampaamot, esim. ripsien ja 

kulmakarvojen värjäys ja muotoilu  
108  54  

Solarium  162  108  

Sosiaalihuollon palvelut  

Lasten päiväkodit ja vastaavat, lastenkodit ja lastensuojeluyksiköt, vanhainkodit ja vastaavat, muut 

sosiaalihuollon yksiköt  

1-2 osastoa  162  108  

3-5 osastoa  216  108  

> 5 osastoa  324  108  

Liikunta ja virkistystoiminta  

Uimarannat:   

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat) > 100 uimaria 

päivässä  
162  108  

Pienet yleiset uimarannat < 100 uimaria päivässä  162  108  

Yleiset allastilat:  

Uimahalli (useita altaita)  324  108  

Terapia-allas  216  108  

Muu yleinen allastila  162  108  

Yleiset saunat  162  108  

Yleiset liikuntatilat, kuten urheiluhallit, kuntosalit ja vastaavat  

alle 300 m2  162  108  

yli 300 m2  216  108  

       

Näytteenotot ja mittaukset  Maksu  

Viranomaisen suorittama näytteenotto:   

Talousvesi  54 €/näytteenottopaikka  

Uimarannat  54 €/uimaranta  

1-3 allasta  54 €/näytteenottopaikka  

> 3 allasta  108 €/näytteenottopaikka  

Muut  54 €/näytteenottopaikka  

Viranomaisen suorittama mittaus:    

Sisäilma, ilmanvaihdon riittävyys (CO2)  54 €/mittaus  

Muut  54 €/t  

 



 
 

 

 

 

       

Alukset  Maksu  

Todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimenpiteistä/ 

saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta  
216 €  

Aluksen saniteettitodistuksen voimassaoloajan jatkaminen  54 €/h  

Näytteenotto vedestä (ei tarkastuksen yhteydessä)  54 €/h  

 

 

Liite 3 Tupakka- ja lääkelain mukaisten kohteiden maksutaulukko  

tuntitaksa, €: 54  

 
Tupakkalaki  €  

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa  
162  

Nikotiininesteitä koskevan ilmoituksen käsittely  54  

Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely  162  

Tupakkatuotteet: vuotuinen myyntipistekohtainen 

valvontamaksu   
500  

Nikotiininesteet: vuotuinen myyntipistekohtainen 

valvontamaksu  
500  

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen 

käsittely  
54 €/t  

Lääkelaki     

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen  

162  

Vuotuinen myyntipistekohtainen valvontamaksu  54  


