KOTKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
PALVELUYKSIKÖN TAKSA

Ympäristöpalveluiden
toimintayksikkö
KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TAKSA
1.1.2019 ALKAEN
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, mukaan lukien 21 a § mukaiset ilmoitukset;

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.

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

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

6)

terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä ja 20 § mukaista riskinarvioinnin
hyväksymistä;

7)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen
tutkimista;

8)

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

9)

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

10)

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

11)

29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa;

12)

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

13)

yksityisen omistaman kaivon talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen);

14)

terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen Maailman terveysjärjestön kansainvälisen
terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten
myöntämistä;

15)

säteilylain (859/2018) 173 §:ssä tarkoitettua solariumlaitteen tarkastamista.

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
16)

44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan myöntämistä;

17)

48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä;

18)

50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;

19)

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisöön;

20)

91 §:ssä mainittua 44 §:n tai 48 §:n mukaisen vähittäismyyntiluvan tai 50 §:n mukaisen
tukkumyynnin vuotuista valvontamaksua.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
21)

54 a §:ssä tarkoitetun nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiluvan myöntämistä;

22)

54 c §:ssä tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä;

23)

54 d §:ssä tarkoitetun myyntiluvan valvontaan liittyvistä toimenpiteistä perittävää vuosittaista
valvontamaksua.

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 hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 48 euroa.
2.3
Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden
kustannusten mukaan.
2.4.

Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti.

2.5
Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen ovat maksullisia, ellei kohtuullisuussyistä muuta
päätetä.
2.6
Asiantuntijalausunnoista ja normaalista poikkeavasta selvityspyynnöstä peritään käytetyn
työajan mukaan kohdan 2.2 mukainen maksu.

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut (elintarvikelain mukaisten 13 §:n ja 21 a §:n ilmoitusten käsittely,
elintarvikelain 13 §:n mukaisten laitosten hyväksyminen, terveydensuojelulain 13 ja 18 a §:n
mukaisten ilmoitusten käsittely, terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksyminen,
terveydensuojelulain 20 §:n mukaisten riskinarviointien hyväksyminen, tupakkalain 44 §:n mukaisten
vähittäismyyntilupien myöntäminen ja tupakkalain 48 §:n ja 50 §:n ilmoitusten käsitteleminen,
tupakkalain 79 §:n mukaisen asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsitteleminen ja
lääkelain 54 a §:n mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupien myöntäminen)
3.1
Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai
hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn
työajan perusteella.
Elintarvikelain mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyyn
sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen
valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle.
Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun ja terveydensuojelulain 18 § mukaisen
laitoksen hyväksymismaksun käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan muun muassa huoneiston
käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely, mahdolliset lausuntopyynnöt
sekä hyväksymispäätös.
Tupakkalain 79 §:n mukaisen asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyyn
käytettyyn työaikaan luetaan asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely sekä asianosaisten
kuuleminen ja kieltopäätöksen valmistelu. Hakemuksen käsittelyaikaan perustuvan käsittelymaksun
lisäksi peritään kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kustannukset kuten postitus- ja
ilmoituskulut.
3.2
Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
3.3
Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen
hyväksymispäätökseen. Maksu peritään maksutaulukon mukaisesti.
3.4
Yhteen valvontakohteeseen voi samanaikaisesti kohdistua useita ilmoitusten ja hakemusten
käsittely- ja hyväksymismenettelyjä. Tällöin voidaan ensisijaisen käsittely- tai hyväksymismenettelyn
lisäksi samanaikaisesti suoritettavista käsittely- ja hyväksymismenettelyistä aiheutuvia maksuja
tapauskohtaisesti alentaa enintään 50 %, jos yhtäaikaisesta käsittelystä johtuen suoritteeseen
käytetty työaika poikkeaa huomattavasti tämän taksan maksutaulukossa esitetystä keskimääräisen
käsittelyn perusteena olevasta työajasta. Maksun alentamisesta päättää käsittelyn suorittava
viranhaltija tai tämän esimies.
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 tai -kertomuksen kirjoittaminen. Tarkastuksen
sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään
kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Valvontakohteen tarkastustiheys
määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Jos elintarvikehuoneistossa on useita eri toimintoja,
määräytyy tarkastustiheys riskialtteimman toiminnan mukaan.
4.2
Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan
kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan lainsäädäntö,
jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää.

4.3
Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonnasta peritään valvontaasetukseen (1040/2007) pohjautuva maksu tarkastukseen käytetyn ajan mukaan.
4.4
Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja
nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen, tukkumyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen- ja
rajoitusten tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja
nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut kattavat
kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.
5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
5.1
Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta
peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista
kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.
5.2
Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 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 toimijan
pyynnöstä toimijan pyynnöstä elintarvikehuoneistoon tehtävät tarkastukset.
5.4
Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksu käytetyn työajan sekä todistuksen
kirjoittamisesta muodostuneiden muiden kustannusten mukaan.
6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan selvittämiseksi tai haitan poistamisen
varmistamiseksi tehdystä mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä peritään
kustannusten mukainen maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.
6.2
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan selvittämiseksi asuntoon tehtävä
ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.
7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut
7.1
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vuotuisesta valvonnasta
peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä
määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen
valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta. Tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien
myyntipisteiden lukumäärästä ja lääkelain vuosittainen valvontamaksu on myyntipaikkakohtainen.
7.2
Kesken vuotta saapuneen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen, nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen tai tukkumyyntiilmoituksen käsittelystä peritään valvontamaksu loppuvuoden täysiltä kuukausilta.
8 § Eläinlääkintähuollon maksut
8.1
Eläinlääkäri perii eläimen omistajalta kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä
tarvike-, lääke- ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntuottajien maksut. Lisäksi peritään virka-ajan
ulkopuolisen eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelusta maksua arkisin klo 16-22 sekä lauantaisin ja

arkipyhinä klo 8-22 2,04e/min +pvm. Lisäksi kaikkina päivinä peritään klo 22-8 välillä 4,06e/min
+pvm maksu.
9 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa ja maksun kohtuullistaminen
9.1
Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä
tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka hakemuksen käsittelystä maksu voidaan määrätä enintään 50
% 2 §:n mukaista maksua suurempana tai pienempänä.
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 perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn tulee
kuitenkin tällöinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.
9.3
Poikkeustapauksessa tehtävästä valvontamaksun muutoksesta tai ilmoituksen ja hakemuksen
käsittelystä perittävän maksun muutoksesta päättää ympäristölautakunta päättämiensä asioiden
osalta ja ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden
osalta.
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, voidaan periä maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
11 § Hakemuksen hylkääminen tai ilmoituksen 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 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, 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 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta
tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen ja

tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksia sekä lääkelain mukaisten nikotiinikorvausvalmisteiden
myyntipaikkojen tarkastuksia.
13.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä 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.
13.4 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.
13.5 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden 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.
Lääkelain mukaisten nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan
myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Nikotiinikorvausvalmisteiden
vähittäismyyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei
palauteta.
14 § Muutoksenhaku
13.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan tai taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön 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. Perustevalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona
saaminen on määrätty tai maksuunpantu.
15 § Voimaantulo
14.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.

14.2 Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkoja ja
tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun
tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.
14.3

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2019.

Kotkan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2019 maksutaulukot.
LIITE 1
Euromääräiset luvut ovat tarkastusten osalta ohjeellisia, lopullinen maksu määräytyy todellisen käytetyn
työajan mukaan.

MAKSUTAULUKKO, Elintarvikevalvonta
Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot
1

Ilmoituksenvarainen toiminta

1

käytetyn työajan mukaan

1

384

käytetyn työajan mukaan

480

käytetyn työajan mukaan

1

käytetyn työajan mukaan

1

1

käytetyn työajan mukaan

käytetyn työajan mukaan1

käytetyn työajan mukaan1

käytetyn työajan mukaan

1

1

käytetyn työajan mukaan

Ilmoituksen käsittelymaksu
(euroa)

Tarkastuskäynti (euroa)

96

144

96

144

96
96

144
144

ELINTARVIKEVALMISTUS

kahvi- ja ruokaleipien valmistus
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
valmistus (konditoriatuotteet,
lihapiirakat, pasteijat, ym.)
makeisten valmistus
muu valmistus
7

1

VARASTOINTI

Varastolaitos
(eläinperäiset elintarvikkeet)

6

käytetyn työajan mukaan

MUNA-ALAN LAITOS

maitoalan laitos
5

käytetyn työajan mukaan1

MAITOALAN LAITOS

maitoalan laitos
4

480

KALA-ALAN LAITOS

Kala-alan laitos, joissa vain perataan
kaloja
Kala-alan laitos,
< 100 000 kg/vuosi
Kala-alan laitos,
> 100 000 kg/vuosi
3

Tarkastuskäynti (euroa)

LIHA-ALAN LAITOS

Lihankäsittelylaitos,
< 3 milj.kg/vuosi
2

Hakemuksen käsittelymaksu
(euroa)

ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN, VARASTOINTI JA TUKKUMYYNTI

pakkaamo
varasto
tukkumyynti

96
96
96

96
96
144

Elintarvikekuljetusyritys
9
ELINTARVIKKEIDEN TARJOILU

96

72

pubi, baari

96

72

8

ELINTARVIKKEIDEN KULJETUS

pizzeria, grilli
ruokaravintola
kahvila tai muu vastaava
laitoskeittiö
tarjoilukeittiö
keskuskeittiö, pitopalvelu
10
ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI

96
96
96
96
96
96

96
96
96
96
96
144

vähittäismyynti (myymälät)
96
96
liikkuva myyntilaite
96
96
ulko- ja muu myyntipiste
96
96
jäätelökioski
96
72
11
ELINTARVIKEIDEN KANSSA KOSKETUKSIIN JOUTUVIA TARVIKKEITA VALMISTAVAT
LAITOKSET, MARKKINOIJAT JA MAAHANTUOJAT
Elintarvikekontaktimateriaalialan yritys
12
ALKUTUOTANTO
hunajantuotanto, kalastus, lihantuotanto,
munantuotanto, peltoviljely, vesiviljely,
maidontuotanto jne.
13

96

144

ei maksua2

käytetyn työajan mukaan1

MUUT SUORITTEET

muu elintarvikevalvonta
muut maksulliset suoritteet
1) 48 €/h
2) Elintarvikelain § 22 mukainen ilmoitus ja § 13 mom. 3 mukainen toiminta

1

käytetyn työajan mukaan
käytetyn työajan mukaan1

LIITE 2
Euromääräiset luvut ovat tarkastusten osalta ohjeellisia, lopullinen maksu määräytyy todellisten
kustannusten mukaisesti.

MAKSUTAULUKKO, Terveydensuojelu
ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA
Ilmoituksen käsittely

96 euroa

Tavanomaista suurempaa työmäärää
edellyttävissä tilanteissa ilmoituksen
käsittelymaksu peritään käytetyn ajan
mukaan
Ilmoituksen perusteella tehtävä tarkastus
Maksu määräytyy alla olevan taulukon
kohdetyypin tarkastusmaksun mukaan
SUUNNITELMALLINEN VALVONTA JA MÄÄRÄYSTEN VALVONTA
Tarkastus (euroa)
1

Julkinen majoitushuoneisto
- hotelli
- matkustajakoti ja muu majoitus
- leirikeskus tai vastaava majoituskohde
2
Yleinen sauna
3
Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, yleinen uimaranta tai kylpylä
- uimahalli, uima-allas tai uimala
- kylpylä
- yleinen uimaranta
- pieni yleinen uimaranta, talviuimapaikka
4
Koulu tai oppilaitos
5
Päivähoitopaikka, lasten- tai ryhmäperhepäiväkoti, esiopetustila
- päivä- tai lastenkoti
- ryhmäperhepäiväkoti
- esiopetustila
6
Vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen
Muut asumispalvelut
7
Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai
–hoitopaikka, solarium
8
Yleinen liikuntatila
9
Talousvettä toimittava laitos (ei veden käsittelyä)
10 Muu talousveden käyttö (esim. osana julkista ja kaupallista
toimintaa)
11 Muu laitos ja huoneisto, jossa harjoitetusta toiminnasta saattaa
aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa
HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Hakemuksen käsittely
Riskinarviointi

144
144
144
96
144
192
96
96
240
192
192
96
192
144
96
144
144
96
Käytetyn työajan mukaan1

Maksu määräytyy käytetyn
työajan mukaan1
Maksu määräytyy käytetyn
työajan mukaan1

SUUNNITELMALLINEN VALVONTA JA MÄÄRÄYSTEN VALVONTA
12 Talousvettä toimittava laitos (veden käsittelyä)
NÄYTTEENOTTO JA MITTAUKSET
13 Viranomaisen suorittama näytteenotto (esimerkiksi
talousvesinäyte, uima-allasvesinäyte, uimarantavesinäyte,
sisäilmanäytteenotto, melumittaus)

Tarkastus (euroa)
288
Maksu määräytyy käytetyn
työajan mukaan1

SUUNNITTELEMATON VALVONTA
14

Asunnontarkastukset

15

Todistus aluksen tarkastamisesta ja
sanitaatiotoimenpiteistä vapauttamisesta tai
sanitaatiotoimenpiteiden määräämisestä
Aluksen sanitaatiotodistuksen voimassaoloajan
jatkaminen

16

Ensimmäinen tarkastus on maksuton, sen
jälkeen maksu määräytyy käytetyn työajan
mukaan1
pienet alukset (hinaajat) 96 euroa
suuret alukset 192 euroa
käytetyn työajan mukaan1

1) 48 €/h

Ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriolla teetetty näytteenotto, mittaus sekä analysointi ja näytteiden
kuljettamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut peritään todellisten kustannusten mukaan (sis. alv).

LIITE 3

MAKSUTAULUKKO, Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen sekä
nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja
tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden
1
vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
2
vähittäismyyntilupahakemus
3
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
4
Tukkumyynti-ilmoitus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittainen
valvontamaksu
5
Myyntipaikan tupakkatuotteiden myyntipiste
6
Myyntipaikan nikotiininesteiden myyntipiste
7
Tupakkatuotteiden myyntipiste tukussa
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen
käsittelymaksu
8
Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntipaikka
Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
9
Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntipaikka
Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus

Sähköinen
hakemus (euroa)

Paperihakemus
(euroa)

144

288

216

432

96
96

96
96
Maksu (euroa)
3502
3502
2
350

Paperihakemus (euroa)
144
Maksu (euroa)
96
1

10

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan
hakemuksen käsittelymaksu

käytetyn työajan mukaan , lisäksi
kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen
liittyvät muut kulut kustannusten mukaan

1) 48 €/h
2) kesken vuotta käsiteltyjen ilmoitusten ja hakemusten jälkeen veloitetaan loppuvuodelta 30 euroa jokaiselta täydeltä
valvontakuukaudelta

