
Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2022 alkaen   
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  1 (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 

 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 

 

1.2.2022 alkaen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2022 alkaen   
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  2 (24) 

 

 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 

Sisällysluettelo 

 

1 § Soveltamisala ...................................................................................................................................... 4 
2 § Maksujen määräytymisperusteet ......................................................................................................... 6 

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut ......... 7 
4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut ....................... 7 
5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut .................................................... 7 
6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut ................. 8 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut sekä 

myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu ................................................................................................. 8 
8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa ......................................................................... 9 
9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen ...................................................................................... 9 

10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen ...................................................................... 10 

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu .......................................................................................... 10 
12 § Klinikka- ja laitemaksut .................................................................................................................. 10 
13 § Laitevuokrat .................................................................................................................................... 11 

14 § Maksun suorittaminen ja periminen ................................................................................................ 11 
15 § Voimaantulo .................................................................................................................................... 11 

16 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994) .............. 12 
Liite 1 a: Elintarvikelain (297/2021) mukaisten elintarvikehuoneistojen ja hyväksyttyjen laitosten 

valvontamaksut ....................................................................................................................................... 13 

Liite 1 b: Elintarvikelain (297/2021) mukaiset näytteenotosta ja todistusten kirjoittamisesta perittävät 

maksut. .................................................................................................................................................... 17 

Liite 1 c: Elintarvikelain (297/2021) mukaisten elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsittelystä ja 

laitosten hyväksymisestä perittävät maksut ............................................................................................ 18 

Liite 2 a: Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisten kohteiden valvontamaksut ............................... 19 
Liite 2 b: Terveydensuojelulain (763/ 1994) mukaiset näytteenotto- ja tutkimusmaksut....................... 21 
Liite 2 c: Terveydensuojelulain (763/ 1994, muutos 942/2016) mukaisten kohteiden ilmoituksen 

käsittely- ja lupamaksut .......................................................................................................................... 22 

Liite 3: Tupakkalain (549/2016) mukaiset myyntilupamaksut ja myyntiluvan vuosittainen 

valvontamaksu ........................................................................................................................................ 23 
Liite 4: Lääkelain (359/1987) 54a-54d § mukaisesta nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen 

valmisteiden vähittäismyyntiluvan hyväksymisestä ja valvonnasta perittävät maksut .......................... 24 
 

 

 

 

 

  



Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2022 alkaen   
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  3 (24) 

 

 

 

 

Tämä taksa tulee voimaan 1.2.2022 alkaen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminta-alueella.  

Tällä taksalla kumotaan yhtymähallituksen 14.12.2018 § 98 hyväksymä ympäristöterveydenhuollon 

maksutaksa liitteineen. 

 

Päätöksissä, luvissa ja valvonnassa maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, joissa päätös 

tehdään tai tarkastus suoritetaan taksan voimaantulon jälkeen. 

 

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sovitun käytännön 

mukaisesti. 

 

Ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia. Klinik-

ka- ja laitemaksut sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Myös ei-viranomaisnäytteenottojen maksussa on 24 

% arvonlisäveroa. 

 

Hyväksytty yhtymähallituksessa   

 

 

2022 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 

 

1 § Soveltamisala 

 

Tätä taksaa sovelletaan: 

 

A)  Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat (73 §): 

 

1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu-

jen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä; 

 

2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevaa 

tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen sijaan 

sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun; 

 

3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarkastusta; 

 

4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen hallinnol-

listen pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia; 

 

5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta. 

 

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 momentin 5 

kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä ante mortem      -

tarkastuksesta. 

 

Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. Hyväksy-

tyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut 73 §:n kohtien 1 ja 2 mukaan.  

 

Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peri-

tään maksu.  

 

Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöi-

sesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan pii-

riin. 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 sääde-

tään (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen). 

 

 

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 a §) säädettyihin kunnan viranomaisen 

suoritteisiin, jotka koskevat 

 

1) 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä kos-

kevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin kohdis-
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tuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asia-

kirjatarkastuksista;  

 

2) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen 

määräysten valvontaa;  

 

3) 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotoista, tutkimuksis-

ta ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmis-

tamiseen  

 

4) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun valvonnasta ja tark-

kailusta 

 

5) 29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta;  

 

6) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta (laivatarkastukset) ja todistuksen myöntämises-

tä;  

 

7) säteilylain 173 §:ssä tarkoitetusta solariumlaitteen tarkastuksesta.  

 

8) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n 

mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia ku-

luja. 

 

Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu:  

 

9) sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuk-

sesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:ssä tarkoi-

tettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön 

omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla on; viran-

omaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä 

jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;  

 

10) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toimittavasta 

laitoksesta;  

 

11) ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten noudattamisen val-

vontaan liittyvistä tarkastuksista;  

 

12) ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) tarkoitettuihin ruumiin siir-

toihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla annetun asetuksen mukaisesta valvonta-

käynnistä tai tarkastuksesta.  

 

13) muusta kuin 1-4 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä mittauk-

sesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen selvittämiseen 

tai haitan poistamisen varmistamiseen.  

 

Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuolisella, kyseessä 

on arvonlisäverollinen maksu. 

 

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

 

1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä; 

 

2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää 

valvontamaksua. 

 

E)   Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin 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”; arvonlisäverolli-

nen) 

 

Kunta voi periä 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun 

kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheu-

tuvien 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. 

 



Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2022 alkaen   
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  7 (24) 

 

 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot 

ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60         

euroa. 

 

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden 

kustannusten mukaan. 

 

2.4 Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto on 60 €/h euroa. Tarkastusten yhteydessä 

tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan suunnitelmalli-

nen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen pe-

rusmaksuun. 

 

2.5 Tupakkalain valvontamaksu (TupL 91 §) 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 määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hy-

väksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn 

käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkas-

tus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun si-

sällytetään 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 il-

moittamiseen.  

 

3.3  Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan keskeyttämistä ja päättymis-

tä koskevien ilmoitusten käsittely on maksutonta.  

 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 

 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peri-

tään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Elintarvikevalvon-

nan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvon-

nan vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastus voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä 

suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautumi-

nen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin kirjallisiin töihin käytetty aika. Kohteen tarkas-

tustiheys määritellään kunnan valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella. 

 

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 
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5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvon-

nasta peritään erillinen maksu siltä osin, kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää 

tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perus-

teella. 

 

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55–61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen 

toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

 

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sel-

laisena kuin virallista valvontaa koskevan valvonta- asetuksen artikloissa 79–85 erikseen 

säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tar-

kastukset. 

 

5.4                Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 

 

5.5 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella. 

  

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut 

 

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta 

peritään kustannusten mukainen maksu 60 €/h. 

 

6.2                Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 

 

6.3     Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asi-

antuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön omistajalta asiantuntijan laskutuk-

sen mukaisesti.  

 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät mak-

sut sekä myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 

 

7.1                Tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä 

 

7.2 Tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen 

käsittelystä 

 

7.3                Tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä 

 

7.4                Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä. 

 

7.5.  Lääkelain 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myön-

tämisestä  

 

7.6  Lääkelain 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvon-

nasta perittävää valvontamaksua. 

 

Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut: 
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Kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvonta-

maksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähit-

täismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-

ilmoituksen. 

 

Valvontamaksu on 500 euroa myyntipistettä kohden. Jos toimija on 46 §:n 1 momentin 2 

kohdan tai 50 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotii-

ninesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä taikka on tehnyt 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituk-

sen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään myyntipisteiden lu-

kumäärän mukaan. 

 

Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukku-

myynti-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 kes-

toon suhteutetun valvontamaksun. 

 

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 

 

8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä 

tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitel-

lusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua korkeampana tai alhai-

sempana. 

 

8.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen il-

meiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen erityisistä syistä periä taksan mu-

kaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai ha-

kemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % sii-

tä maksusta, joka muutoin perittäisiin. 

 

8.3 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, 

voidaan valvontakohteelta periä tarkastus- tai näytteenottomaksuna 60 €/ h toteutuneen 

ajankäytön mukaan. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväk-

syttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa ta-

pahtuneesta. Kohdetta valvova viranomainen päättää saadun selvityksen perustella, voi-

daanko maksu jättää perimättä. 

 

8.4 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se viranhaltija, joka on pää-

töksen tehnyt tai valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin suorittanut. 

  

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

  

9.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan vi-

ranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryh-

tynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käyte-

tyn ajan perusteella.  
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10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

 

10.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, tai jos ilmoituksen tarkoittama terveyden-

suojelulain mukainen toiminta on kielletty, peritään tämän taksan mukainen maksu.  Mi-

käli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei 

ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 

 

10.2 Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua. 

  

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

 

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu  

 

11.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vä-

hennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin anne-

tusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.  

 

11.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei 

ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty 

maksu kokonaisuudessaan. 

 

12 § Klinikka- ja laitemaksut 

 

12.1  Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 21 §:n mukaan kunta voi periä vastaanotolla hoidetun 

kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työväli-

neistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 

tämän maksun (ns. klinikkamaksu) suuruus määräytyy seuraavasti: 

 

− rokotus tai terveystarkastus yhteensä 5,00 € (sis. alv) 

− muu toimenpide yhteensä 12,00 € (sis. alv) 

− leikkaus, hammaskiven poisto ja muu aikaa vievä tai erityistä panostusta vaativa toi-

menpide yhteensä 17,00 € (sis. alv) 

− saman omistajan 2. ja seuraavat eläimet normaali klinikkamaksu, kuitenkin enintään 17 

€ (sis. alv) yhdellä kerralla hoidetuista (esimerkiksi pentue) 

− saman eläimen saman vaivan hoitamiseksi tehty käynti: puolet klinikkamaksusta 

 

12.2 Erityislaitteilla suoritetusta tutkimuksesta peritään maksua seuraavasti: 

 

− Vetscan- analysaattori yhteensä 11,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet 

- Hemocue-analysaattori yhteensä 4,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet 

- UÄ-tutkimus yhteensä 11,00 € (sis. alv.) 

- röntgentutkimus 1-2 kuvaa yhteensä 20,00 € (sis. alv.), ei tällä hetkellä mahdollista 

 

12.3 Eläinlääkärit perivät klinikkamaksun eläimen omistajalta ja tilittävät (perityksi saadut) 

maksut vähintään neljännesvuosittain kuntayhtymälle. Tilityksessä tulee mainita, sisäl-

tyykö tilitykseen alv (sis. alv 24 %) vai onko eläinlääkäri tilittänyt sen verottajalle (alv 0) 
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13 § Laitevuokrat 

 

13.1  Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollon omistamien laitteiden 

vuokraamisesta ulkopuoliselle voidaan periä vuokraa 25 €/pv (sis. alv) alkavalta vuoro-

kaudelta. 

 

14 § Maksun suorittaminen ja periminen  

 

14.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun otta-

matta lainsäädännössä maksuttomiksi määriteltyjä tarkastuksia. 

 

14.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla ai-

kaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun 

saamisesta.  

 

14.3 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 vii-

västyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 

  

14.4 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 (EtL (297/2021) 74 §, TsL 

(763/1994) 50 b §, TupL (549/2016) 92 § ja LääkeL (395/1987) 54d §.) 

 

14.5 Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain 1.1. 

voimassa olevilta myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun pe-

riminen lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä maksuja ei palauteta. 

 

15 § Voimaantulo   

 

 

15.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteel-

la. 

 

15.2 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkel-

lä voimassa olevan taksan perusteella. 

 

15.3              Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä helmikuuta 2022.  

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on hyväksynyt tämän taksan päätöksel-

lään ……päivänä…………… kuuta 2022     § …… 
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16 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994)  

 

16.1  Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) säädettyä 

valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan pii-

rissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:  

 

1. itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa; 

2. 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa;  

3. elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa;  

4. 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa.  

 

Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvon-

nan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita 

koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuo-

tantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja 

uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa. 

 

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.  

 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään 

kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmak-

sua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta 

kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuo-

den alusta.  

 

16.2  Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 §) 

säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa lain liitteessä luetellun toimipai-

kan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta.  

 

Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 50 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yh-

den kerran.  

 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toimin-

nan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmak-

sua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluvi-

ranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen 

päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 
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Liite 1 a: Elintarvikelain (297/2021) mukaisten elintarvikehuoneistojen ja hyväksyttyjen laitos-

ten valvontamaksut 

 

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot (10 §) 

Kohderyhmät Valvontasuunnitel-

man mukainen tar-

kastus € 

Muu maksullinen 

tarkastus € 

Vuosittainen valvonnan 

perusmaksu € 

Vilja- ja kasvisala    

Myllytoiminta 180 60 €/h 150  

Leipomotuotteiden valmis-

tus, helposti pilaantuvia 

240 

 

60 €/h 150  

Leipomotuotteiden valmis-

tus, ei helposti pilaantuvia 

180 

 

60 €/h 150  

Pienimuotoinen leipomo-

tuotteiden valmistus 

180 60 €/h 150  

Muiden viljatuotteiden 

valmistus 

180 60 €/h 150  

Kasvis-, marja- ja hedelmä-

tuotteiden valmistus 

180 60 €/h 150  

Pakkaamotoiminta ja kaup-

pakunnostus 

180 60 €/h 150  

Elintarvikkeiden valmis-

tus 

   

Yhdistelmätuotteiden val-

mistus 

180 60 €/h 150  

Pitkälle jalostettujen eläin-

peräisten tuotteiden valmis-

tus  

180 60 €/h 150  

Muu valmistus 180 60 €/h 150  

Elintarvikkeiden myynti    

Elintarvikkeiden etämyynti 180 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden tukku-

myynti 

180 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden vähittäis-

myynti  

120–210 

 

60 €/h 150 

Elintarvikkeiden vähittäis-

myynti, teollisesti pakattuja, 

ei-helposti pilaantuvia elin-

tarvikkeita 

120 

 

60 €/h  150 

Elintarvikkeiden vähittäis-

myynti, teollisesti pakattuja, 

helposti pilaantuvia elintar-

vikkeita 

180 60 €/h 150 
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Elintarvikkeiden vähittäis-

myynti, myydään pakkaa-

mattomia elintarvikkeita 

180 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden vähittäis-

myynti, myydään ja käsitel-

lään helposti pilaantuvia 

elintarvikkeita 

180–210 

 

60 €/h 150 

Liikkuva elintarvikehuo-

neisto 

60 € / h 60 €/h 150 

Vienti ja tuonti    

Elintarvikkeiden maasta-

vienti 

240 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden maahan-

tuonti 

240 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden tarjoilu    

Ravintolatoiminta 180 60 €/h 150 

Grilli- ja pikaruokalatoi-

minta 

180 60 €/h 150 

Kahvilatoiminta 180 60 €/h 150 

Pubitoiminta, joissa elintar-

viketarjoilua 

120 60 €/h 150 

Valmistuskeittiö (annoksia  

< 500/päivä) 

180 60 €/h 150 

Valmistuskeittiö (annoksia  

 > 500/päivä) 

240 60 €/h 150 

Keskuskeittiö (suurtalous), 

toimittaa ruokaa myös 

muualle tarjoiltavaksi 

240 60 €/h 150 

Pitopalvelu 120 60 €/h 150 

Jakelukeittiö, ei ruoanval-

mistusta, vähäistä välipala 

ja jälkiruokavalmistusta 

180           60 €/h 150 

Elintarvikkeiden kuljetus    

Lämpötilasäätelemätön 

elintarvikkeiden kuljetus 

(esim. taksit) 

60 €/ h 60 €/h 0* 

Lämpötilasäädelty elintar-

vikkeiden kuljetus 

60 €/ h 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden varas-

tointi ja pakastaminen 
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Eläinperäisten elintarvik-

keiden varastointi 

120 

 

60 €/h 150 

Ei-eläinperäisten elintarvik-

keiden varastointi 

120 60 €/h 150 

Elintarvikkeiden pakasta-

minen ja/tai pakkaaminen 

120 60 €/h 150 

Elintarvikekontaktimate-

riaalit (13§) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elintarvikekontaktimateri-

aalien valmistus tai jatkoja-

lostus  

180–240 60 €/h 150 

Elintarvikekontaktimateri-

aalien jakelu tai markki-

nointi  

180 60 €/h 150 

Elintarvikekontaktimateri-

aalien maahantuonti ja/tai 

vienti 

240 60 €/h 150 

Alkutuotanto Suunnitelman mu-

kainen tarkastus € 

Uusintatarkastus Valvonnan perusmaksu 

€ 

Alkutuotannon tuotteiden 

kuljetus 

0 60 €/h 0 

Maidontuotantotilat 0 60 €/h 0 

Kalan alkutuotanto 0 60 €/h 0 

Lihan alkutuotanto 0 60 €/h 0 

Kananmunien ja siipikarjan 

alkutuotanto 

0 60 €/h 0 

Kasvisten ja viljan alkutuo-

tanto 

0 60 €/h 0 

Hunajan alkutuotanto 0 60 €/h 0 

Muu valvontakohde, esim. 

hyönteistuotanto 

0 60 €/h 0 

*autojen lkm. <10 
 

Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot/laitokset (11 §) 

Kohderyhmät Suunnitelman mukainen tarkastus 

(myös uusintatarkastus), € 

Vuosittainen valvon-

nan perusmaksu € 

Liha-alan laitokset   

Liha-alan laitos yli 10 milj.kg/v 240 150 

Liha-alan laitos 1–10 milj.kg/v 180 150 
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Liha-alan laitos alle 1 milj.kg/v 150 150 

Kala-alan laitokset   

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v 180 150 

Kala-alan laitos 250 000 – 500 

000 kg/v 

180 150 

Kala-alan laitos alle 250 000 

kg/v 

130 150 

Maitoalan laitokset   

Maitoalan laitos yli 2 000 000 

l/v 

300 150 

Maitoalan laitos 50 000 – 2 000 

000 l/v 

180 150 

Maitoalan laitos alle 50 000 l/v 150 150 

Muu maitoalan laitos 130 150 

Muna-alan laitokset   

Munapakkaamo 10 000 –            

10 milj. kg/v 

180 150 

Munapakkaamo alle 10 000 kg/v 180 150 

Munatuotteiden valmistelaitos 130 150 

Tilapakkaamo 180 150 

Hyväksytty itujen alkutuotan-

topaikka 

130 150 
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Liite 1 b: Elintarvikelain (297/2021) mukaiset näytteenotosta ja todistusten kirjoittamisesta pe-

rittävät maksut.  

Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan 

suunnitelmallinen näytteenotto sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. 

 

Näytteenotto- ja tutkimusmaksut  

 

Näytteenotto viranomaisen suorittamana 

 

€/ näytteenotto 

• Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotot 

 

60 €/ h (+ alv 24 %) 

• Luminometrin ATP-testi 

 

7 €/ näyte (+ alv 24 %) 

• Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö 

 

Laskutuksen mukaan 

• Todistusten allekirjoittaminen 

 

25 € 

• Laitoskäynti ja todistuksen kirjoittaminen 

 

60 €/ h  
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Liite 1 c: Elintarvikelain (297/2021) mukaisten elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsittelystä 

ja laitosten hyväksymisestä perittävät maksut  

Ilmoituksen käsittely 

Elintarvikehuoneistot Uusi toiminta / toiminnan uu-

delleen aloitus € 

Toiminnan olennainen muutos € 

Ilmoituksen käsittely  120  120  

Alkutuotantopaikat   

Alkutuotantopaikan hyväksyminen 

(iduntuotanto) 

180 120 

Laitokset, hyväksyminen Uusi toiminta / toiminnan uu-

delleen aloitus € 

Toiminnan olennainen muutos € 

Liha-alan laitokset   

Liha-alan laitos yli 10 milj.kg/v 1320 660 

Liha-alan laitos 1–10 milj.kg/v 1200 600 

Liha-alan laitos alle 1 milj.kg/v 660 330 

Kala-alan laitokset   

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v 1200 600 

Kala-alan laitos 250 000–500 000 

kg/v 

1020 510 

Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v 780 390 

Maitoalan laitokset   

Maitoalan laitos yli 2 000 000 l/v 1080 540 

Maitoalan laitos 50 000–2 000 000 

l/v 

960 480 

Maitoalan laitos alle 50 000 l/v 720 360 

Muu maitoalan laitos 540 270 

Muna-alan laitokset   

Munapakkaamo yli 100 000 kg/v 660 330 

Munapakkaamo alle 100 000 kg/v 540 270 

Munatuotteiden valmistelaitos 540 270 

Tilapakkaamo 420 210 



Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2022 alkaen  LIITE 2 a 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  19 (24) 

 

 

Liite 2 a: Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisten kohteiden valvontamaksut 

 

Kohderyhmät Valvontasuunnitelman 

mukainen tarkastus € 

Muu maksullinen 

tarkastus € 

Vuosittainen valvonnan 

perusmaksu € 

18 §:n mukainen talousvet-

tä toimittava laitos  

240 60 €/h 150  

18 a §:n mukainen talous-

vettä toimittava laitos, jon-

ka toimittaman veden mää-

rä on 10 m3/vrk tai vähin-

tään 50 henkilön tarpeisiin 

240 60 €/h 150  

18 a §:n mukainen talous-

vettä toimittava laitos, jon-

ka toimittaman veden mää-

rä on vähemmän kuin 10 

m3/vrk ja alle 50 henkilön 

tarpeisiin 

180 60 €/h 0 

18 a §:n mukainen talous-

vedenotto omilla laitteilla 

käytettäväksi osana julkista 

tai kaupallista toimintaa  

180 60 €/h 0 

18 a §:n mukainen yhtei-

sessä käytössä oleva ve-

denottamo tai vesisäiliö, 

kun vettä otetaan veden-

käyttäjien omilla laitteilla 

vähintään 50 henkilön tar-

peisiin tai vähintään 10 

m3/vrk 

180 60 €/h 0 

Lasten ja nuorten kokoon-

tumiseen liittyvä toiminnan 

järjestämispaikka 

180 60 €/h 0 

Esi- tai perusopetus ja  

lukio 

240 60 €/h 150 

Ammatillista koulutusta ja 

korkeakoulutusta järjestävä 

oppilaitos 

480 60 €/h 150 

Taiteen perusopetusta tai 

vapaata sivistystyötä järjes-

tävä oppilaitos 

240 60 €/h 0 

Opetuksen järjestämispaik-

ka 

240 60 €/h 0 

Majoittumiseen tarjottu 

kalustettu huoneisto, loma-

asunto tai -tila (aamiaisma-

joitus siihen tarkoitetuissa 

tiloissa sekä asuntola, yö-

maja, vastaanottokeskus 

sekä muut vastaavat) 

180 60 €/h 0 
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Hotelli 240 60 €/h 150 

Hostelli, huoneistohotelli, 

motelli, matkustajakoti 

180 60 €/h 150 

Lomakeskusten ja leirintä-

alueiden majoitushuoneisto 

180 60 €/h 150 

Majoituskasarmi 180 60 €/h 150 

Päiväkoti 240 60 €/h 150 

Ryhmäperhepäiväkoti sii-

hen varatussa tilassa 

180 60 €/h 0 

Lastensuojelulaitos 240 60 €/h 150 

Tehostetun palveluasumi-

sen yksikkö tai laitoshoitoa 

antava sosiaalihuollon yk-

sikkö 

240 60 €/h 150 

Ensi- ja turvakoti 240 60 €/h 0 

Kylpylä, uimahalli, maa-

uimala 

300 60 €/h 150 

Yleisölle avoin uimaranta 

(uimaveden laadun hallin-

nasta ja direktiivin 

76/160/ETY kumoamisesta 

annetun Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direk-

tiivin 2006/7/EY mukai-

nen) 

180 60 €/h 150 

Muu yleisölle avoin uima-

ranta 

120 60 €/h 0 

Urheiluhalli tai jäähalli 120 60 €/h 150 

Yleisölle avoin kuntosali 

tai liikuntatila, jossa on 

enemmän kuin yksi liikun-

tatila 

120 60 €/h 150 

Yleisölle avoin liikuntatila, 

jossa on korkeintaan yksi 

liikuntasali 

120 60 €/h 0 

Yleisölle avoin sauna (pää-

asiallinen käyttötarkoitus) 

120 60 €/h 150 

Solariumpalvelu 120 60 €/h 0 

Ihoa rikkova toiminta 120 60 €/h 0 

Erityistä hygieniaa edellyt-

tävä kauneushoitola 

120 60 €/h 0 

Muut valvontakohteet 60 €/h 60 €/h 0 
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Liite 2 b: Terveydensuojelulain (763/ 1994) mukaiset näytteenotto- ja tutkimusmaksut 

 

Näytteenotto – ja tutkimusmaksut 

 

Näytteenotto viranomaisen suorittamana 

 

 €/ näytteenotto 

• Talousvesi 

 

80 € (+ alv 24 %) 

• Uimavesi (yleinen uimala, uimahalli, kylpylä, sekä yleinen   

       virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas) 

o 1 allas 

o 2 allasta tai enemmän  

 

 

 

             60 € (+ alv 24 %) 

100 € (+ alv 24 %) 

            

• Uimavesi (uimaranta)              60 € (+ alv 24 %) 

 

• Luminometrin ATP -testi 7 € / näyte (+ alv 24 %) 

• Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettujen toimen-

piteiden maksut 

 

 

           60 €/h (+ alv 24 %) 

• Sisäilmaan liittyvä näytteenotto 

 

           60 €/h (+ alv 24 %) 

• Rekisteröivä sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden   

       ja/tai hiilidioksidipitoisuuden mittaus  

 

           60 €/h (+ alv 24 %) 

 

• Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotot 

 

           60 €/h (+ alv 24 %) 

• Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö 

 

Laskutuksen mukaan 
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Liite 2 c: Terveydensuojelulain (763/ 1994, muutos 942/2016) mukaisten kohteiden ilmoituksen 

käsittely- ja lupamaksut  

 

Kohderyhmät Uusi toiminta € Olennainen muutos € 

Hyväksymismaksut   

Talousvettä toimittava laitos tai muu ison 

asetuksen mukainen kohde 

900 60 €/h 

Talousvettä toimittava laitos tai muu pie-

nen asetuksen mukainen kohde 

600 60 €/h 

Talousveden tukkumyynti 900 60 €/h 

Ilmoituksen käsittelymaksu   

Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n 

mukaisen ilmoituksen käsittelymaksu 

120 120 

 

Mikäli ilmoituksen käsittely vie yli kaksi tuntia työaikaa, voidaan ilmoituksen käsittelymaksua korot-

taa 60 €/h. 

 

 

TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 20 §:N MUKAISEN TALOUSVESILAITOKSEN 

TALOUSVESIASETUKSEN (1352/2015, MUUTOS 683/2017) 7 a §:N MUKAISTA 

RISKINARVIOINTIA KOSKEVA HYVÄKSYMISMAKSU  

 

Kohderyhmät  

Talousvettä toimittava laitos tai muu ison 

asetuksen mukainen kohde 

60 €/h 

Talousvettä toimittava laitos tai muu pie-

nen asetuksen mukainen kohde 

60 €/h 

Talousveden tukkumyynti 60 €/h 
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Liite 3: Tupakkalain (549/2016) mukaiset myyntilupamaksut ja myyntiluvan vuosittainen val-

vontamaksu  

 

 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilu-

pahakemuksen sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-

ilmoituksen ja tukkumyynti- ilmoituksen käsittelymaksu 

 

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntilupahakemuk-

sen käsittelymaksu 

120 € 

 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuk-

sen käsittelymaksu 

180 € 

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen kä-

sittelymaksu (tupakkatuotteiden myyntilupa voimassa) 

80 € 

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden tukkumyyntiä koske-

van ilmoituksen käsittelymaksu 

120 € 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiä koske-

van ilmoituksen käsittelymaksu 

180 € 

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosit-

tainen valvontamaksu 

 

Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden 

myyntipiste 

500 € 

 

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste 

 

500 € 

79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen asuntoyhtei-

söön 

 

60 € / h 
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Liite 4: Lääkelain (359/1987) 54a-54d § mukaisesta nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen val-

misteiden vähittäismyyntiluvan hyväksymisestä ja valvonnasta perittävät maksut 

 

Myyntilupamaksu  

Myyntilupahakemuksen käsittelymaksu                       130 € 

 

Valvontamaksu  

Vähittäismyyntipiste 

 

                      65 € 

 

 


