TUNTURI-LAPIN
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
TAKSAT
Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa:
Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

Sodankylän kunta

Kunnanvirasto
PL 60
99601 Sodankylä

Puhelin 0400-618 870
www.sodankyla.fi
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Päätöshistoria
Toimielin

Pvm

§

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto

20.12.2016 26

Hyväksytty muilta osin, paitsi
tupakkalain mukaiset taksat
Hyväksytty tupakkalain mukaiset taksat

08.03.2017 2
12.04.2018 9

Hyväksytty TervsuojeluL:n 20 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksen
käsittelymaksun lisääminen

2

SISÄLLYSLUETTELO
1

SOVELTAMISALA .................................................................................................................. 4

2

MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET ............................................................................ 5

3

KÄSITTELY- JA HYVÄKSYMISMAKSUT ............................................................................... 6

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 MUKAINEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU ...................................... 8

8

MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN .................................................................................................. 9

9

HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN JA RAUKEAMINEN....................................................... 9

10

HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN TAI TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN ...................................... 9

11

PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU ............................................................. 9

12

VOIMAANTULO .................................................................................................................... 10

13

MAKSUTAULUKKO .............................................................................................................. 11

3

1

SOVELTAMISALA

Tätä taksaa sovelletaan
Elintarvikelaissa (23/2006) säädetyt kunnan viranomaisten suoritteet


Laitosten hyväksyminen ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston
ilmoituksen käsittely.



Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus, näytteenotto ja näytteen tutkiminen.



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



Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuva tarkastus.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja
28 säädetään.

Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädetyt kunnan viranomaisen suoritteet
 Terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittely.
 Terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksyminen.
 Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus, näytteenotto ja näytteen tutkiminen.
 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen.
 13 §:n tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonta.
 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonta sekä 20
§:ssä edellytetyn talousveden laadun valvonta ja tarkkailu.
 20 §:ssä edellytetyn talousveden laadun valvonta ja tarkkailu, vesilaitosten riskinarvioinnin
hyväksyminen sekä tarkkailuvelvoitteiden, veden käsittelyä koskevien määräysten ja terveyshaitan ehkäisemiseksi veden käyttöä koskevien määräysten antaminen.
 29 §:ssä edellytetyn uimaveden säännöllinen valvonta.
 asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettu mittaus, näytteenotto, tutkimus ja selvitys,
joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen).
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 kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen).
 säteilylaissa (592/1991) säädettyihin 44 a §:n mukaisiin tarkastuksiin.

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


44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä



48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä



50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä



79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä



44 §:ssä tarkoitetun tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetyn vähittäismyyntiluvan myyntipistekohtaista vuotuista valvontamaksua

 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen tehneen myyntipistekohtaista vuotuista valvontamaksua.

Lääkelaissa (395/1987) säädetyt kunnan viranomaisen suoritteet


54 d §:ssä tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen ja myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu.

Muihin näytteisiin ja mittauksiin, jotka otetaan toimijoiden tai yksityisten pyynnöstä ja jotka eivät ole
lain edellyttämiä ns. viranomaisnäytteitä.
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MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomai-selle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään lukuun ottamatta tupakkalain mukaisia myyntipistekohtaisia vuotuisia valvontamaksuja, joiden enimmäismäärät on määritetty tupakkalain 91 §.



Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä aiheutuneet kokonaiskustannukset.



Tarkastus- tai valvontakäynnin matkaan kulunutta aikaa ei lueta laskutettavaan osioon kuuluvaksi.



Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.



Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon omakustannusarvo on 80 euroa tunnilta.
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Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.



Viranomaisen suorittama erillinen tarkastuskäyntiin sisältymätön näytteenotto 80 €/tunti. Tarkastuksen yhteydessä tapahtuvasta näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.



Asiantuntijalausunnoista ja normaalista poikkeavista selvityspyynnöistä peritään käytetyn työajan mukaan omakustannusarvon mukainen maksu. Mikäli lausunnon antaminen vaatii tarkastuskäynnin, peritään tarkastusmaksu käytetyn työajan mukaisesti 80 €/tunti.



Erillinen näytteenotto, mittaus tai muu työ, joka ei ole varsinaista viranomais-työtä, mutta jonka viranomainen kuitenkin suorittaa, maksaa 80 €/h (hintaan lisätään arvonlisävero).
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KÄSITTELY- JA HYVÄKSYMISMAKSUT

 Käsittely- tai hyväksymismaksuihin kuuluvat elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten
käsittelymaksu ja laitosten hyväksymismaksut ja terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut sekä tupakkalain ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut.
 Käsittely– ja hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on arvio käsittely- ja hyväksymismenettelyyn tarvittavasta työajasta.
 Käsittely– ja hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
 Elintarvikelain mukaan hyväksyttyjen laitosten ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
olennaista muuttamista koskevasta päätöksestä peritään 50 % taksan mukaisesta maksusta.
 Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toiminnan maksu, ja
seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu.
 Laitoksen toiminnan keskeyttämistä ja toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.
 Saman toimijan saman kohteen samaan aikaan käsiteltävistä terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisista ilmoituksista peritään käsittelymaksua siten, että pääasiallista toimintaa
koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään maksu täysimääräisenä, ja muiden ilmoitusten käsittelystä 50 %, ellei toiminnan laajuus tai ilmoitusten puutteellisuus aiheuta valvontaviranomaisella tavanomaisesta poikkeavaa lisätyötä.
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Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä
maksu voidaan määrätä enintään 50 % taksan mukaista maksua
korkeampana/alhaisempana.



Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille
ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN
TARKASTUSTEN MAKSUT



Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän valvontasuunnitelman mukaiseen tarkastukseen
kuuluu tarkastukseen valmistautuminen perehtymällä kohteen asiakirjoihin ja tietoihin, varsinainen tarkastuskäynti ja tarkastuskertomuksen ja muiden dokumenttien kirjoittaminen.



Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan
kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata kaikki lainsäädäntö,
jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää.



Tupakkalain mukaisien myyntilupien valvonnasta ja lääkelain mukaisesta nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta peritään vuosimaksu kuitenkin aina täysimääräisenä.



Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn ajan mukaan kohdan 2
omakustannusarvon mukainen maksu.
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ELINTARVIKELAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA PERITTÄVÄT
MAKSUT



Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.



Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden
valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
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Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös
toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.



Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
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TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISISTA ERÄISTÄ TARKASTUKSISTA JA
MITTAUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen
 Tutkimuksista ja selvityksistä, jotka tehdään terveydensuojelulain 20 §:n tarkoittaman asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitan selvittämiseksi, peritään kiinteistön omistajalta käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. Laboratoriotutkimukset
veloitetaan suoraan kiinteistön omistajalta. Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön
omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti.
 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Seuraavista
tarkastuksista maksu peritään käytetyn ajan mukaan.
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TUPAKKALAIN MUKAINEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU

tupakkalain 91 §:ssä tarkoitetun tupakan vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten
vuotuisesta valvonnasta peritään 160 € myyntipistettä kohden 1. päivänä tammikuuta voimassa olevien tai vuoden aikana myönnettävien yli 6 kk voimassa olevien vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten perusteella



yllämainitut maksut peritään kaksinkertaisena mikäli lupa tai ilmoitus koskee sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä tai toimija on tehnyt 48 § tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä



myyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten valvontamaksu peritään sekä hyväksytyistä että vuoden aikana käsitellyistä luvista.



myyntipaikan vuotuisesta suunnitelmallisesta tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua tarkastusmaksun sisältyessä valvontamaksuun
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MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätökseen ja ilmoitusten käsittelyyn liittyvän maksun määrää tämän taksan perusteella se
viranhaltija, jolle päätösvalta ko. asiassa on Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksellä delegoitu.



Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä
tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % taksan mukaista maksua korkeampaa/alhaisempana. Myös tässä tapauksessa maksusta päättää se viranhaltija, jolle päätösvalta kyseessä olevassa asiassa on Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksellä delegoitu.
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HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN JA RAUKEAMINEN

 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa
muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
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HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN TAI TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN

Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu.
Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei
ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.



Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.



Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
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PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetussa
valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.
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Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei
ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty
maksu kokonaisuudessaan.
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Valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa.

VOIMAANTULO



Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.



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



Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 2018. Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 12. päivänä huhtikuuta 2018 § 9.

10

13 MAKSUTAULUKKO

A. ELINTARVIKELAIN MUKAISTEN ILMOITUSTEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELYSTÄ
PERITTÄVÄT MAKSUT

Hyväksymistä tai ilmoitusta edellyttävä
toiminta

Hakemusten/ilmoitusten käsittelymaksut (euroa)

Maidontuotantotilat

160,00

Lihakarjan kasvatus, kalastus

160,00

Muut alkutuotantopaikat

160,00

LIHA-ALAN LAITOKSET

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/t

Pienimuotoiset liha-alan laitokset
KALA-ALAN LAITOKSET

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/t

Kala-alan laitos, jossa käsiteltävän kalan
määrä on alle 250 000 kg/v

LEIPOMOT

Ruoka- ja kahvileivän valmistus

160,00

Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta

160,00
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MUUT VALMISTUSPAIKAT SEKÄ VARASTOINTI JA KULJETUSTOIMINTA

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/t

Muu elintarvikkeiden valmistus, varastointi ja
kuljetus
AMMATTIKEITTIÖT

Keskuskeittiö, laitoskeittiö, tarjoilukeittiö (koulut, päiväkodit, sairaalat, henkilöstöravintolat),
pitopalvelu

160,00

Ravintola, kahvila, grilli, pikaruokaravintola,
anniskeluravintola

160,00

MYYMÄLÄT JA MYYNTIPAIKAT

Elintarvikemyymälät, kioskit

160,00

Elintarvikehuoneistot, joissa ei fyysisesti käsi- 160,00
tellä elintarvikkeita (maahantuonti, nettimyynti,
agentuurit)

Siirrettävä tila, liikkuva myyntilaite

160,00

Säännöllinen ulkomyynti ja tarjoilu sekä siihen
rinnastettava toiminta

160,00

MUU ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vähäinen
käsittely (EL 13.3)

160,00

Toiminnan olennainen muuttaminen

Masku käsittelyaikaan perustuen 80 € /t
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Muu ilmoituksenvarainen toiminta (lukuun
ottamatta Elintarvikelain 23/2006 22§ mukaista alkutuotannon toimintaa).

160,00

Maidontuotantotilojen 3-vuotistarkastukset
(Alkutuotanto-asetus 134/2006)

Tarkastukseen käytetyn ajan perusteella
80 €/alkava tunti

Elintarvikelain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset 80 €/t

B. TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISTEN ILMOITUSTEN JA HAKEMUSTEN
KÄSITTELYSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksenkäsittely ilman tarkastusta

160,00

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely, mikä vaatii tarkastuskäynnin

160,00 sekä maksu tarkastusaikaan perustuen 80 €/h

Talousvettä toimittavat laitokset ja 18 § a §:n mukaiset ilmoitusvelvolliset

Terveydensuojelulain 18 a §:n mukaiset ilmoitusvelvolliset
Vedenjakelualue, johon talousvettä otetaan
toiminnanharjoittajan omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa

160,00€

Yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai
vesisäiliö, josta vettä otetaan vedenkäyttäjien
omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10
m3/d

160,00 €

Talousvettä toimittavien laitosten hyväksyminen
Vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d)

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/h

Vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai
vähintään 10, mutta alle 1000m³/d tai muu
asetuksen 1352/2015 mukainen kohde

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/h

Alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3/d) tai muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde)

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/h
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Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/h

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset 80 €/tunti

C. TUPAKALAIN MUKAISTEN ILMOITUSTEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELYSTÄ JA
VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Tupakkatuotteiden tai/ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittely

160,00

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan
ilmoituksen käsittely

80,00 €

Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely

Maksu 160,00 €

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden ja / tai
nikotiininesteiden myyntipiste

160 €

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

160 €

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely

Asuntoyhteisön hakemuksen käsittely tupakointikiellon määräämistä varten

Maksu käsittelyaikaan perustuen 80 €/
h

D. LÄÄKELAIN MUKAISISTA LUVISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelystä perittävä maksu/myyntipaikka

160,00

E. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT
Taulukossa esitettyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii Kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä tarvike- ja lääkekustannukset
10 € (sis. alv 24 %)

Klinikkamaksu
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37.20 € (sis. alv 24 %)

Laitemaksu, röntgen

Muualla kuin laitoksessa suoritettava, lihantarkas- 45 € ensimmäinen eläin, seuraavat 1,50
tukseen kuuluva, eläimen elävänä tarkastus (ante €/eläin
mortem)
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