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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT

1. SOVELTAMISALA

A. Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat

1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa
tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä

2) elintarvikelain 48 §:n mukaiseen kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisälty-
vää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista

3) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen-
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista
kattavampaa valvontaa

4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain
55-64 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta
tarkastuksesta.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkas-
tuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään. Tarkemmat säädökset
virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen 79-85 artiklan edellyttämistä
kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan maa-
ja metsätalousministeriön asetuksella.

B. Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat

1) terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § 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 kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää
tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista

4) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveyden-
suojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja pää-
töksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja

5) terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan
sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin,
kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta
jättämiseen

6) terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettu-
jen määräysten valvontaa
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7) terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettu-
jen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun
valvontaa ja tarkkailua

8) terveydensuojelulain 20 §: n perusteella tehtävää riskinarvioinnin hyväksy-
mistä

9) terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvon-
taa

10) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26
§:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmis-
tamiseen

11) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvit-
tämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen (arvonlisäverollinen)

12) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n
4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonli-
säverollinen)

13) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen nou-
dattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. (27.6.2014/553) sekä

14) säteilylain 859/2018 173 §:ssä tarkoitettuun solariumlaitteen tarkastukseen

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

1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen
käsittelyä

2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa kos-
kevan 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 tupakka-
tuotteiden vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tuk-
kumyynnin valvonnasta.

D. Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin,
jotka koskevat

1) 54 a - d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
myöntämistä ja myyntiluvan vuotuista valvontamaksua.
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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”)
(arvonlisäverollinen)

2. MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta
viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.

Matkakustannuksista peritään kiinteä käyntimaksu, joka vastaa keskimääräistä
matkakustannusta. Perittävä käyntimaksu on laskettu toteutuneiden
matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella. Tarkastuskohtainen
käyntimaksu on 40 euroa.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon omakustannusarvo on 85 euroa
tunnilta.

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Näytteenotosta peritään käytetyn työajan mukaan omakustannusarvon
mukainen maksu 85 euroa tunnilta.

Asiantuntijalausunnoista, ja normaalista poikkeavista selvityspyynnöistä peritään
käytetyn työajan mukaan omakustannusarvon mukainen maksu.

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.

Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi
valvontaviranomaisen palveluksessa olevan henkilö valvontakohteesta, kohteen
aiemmasta toiminnasta tai toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esimerkiksi
parityöskentely työturvallisuussyistä) tarkastusmaksu määräytyy
valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden yhteenlasketun työajan perusteella.
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Tarkastuskohteen toiminnasta johtuen sunnuntaina, yöllä (23.00-06.00) tai
arkipyhänä tehtävistä tarkastuksista, mittauksista ja näytteenotosta peritään 100
% korotettuna. Muuna aikana virka-ajan ulkopuolella maksu peritään 50 %:lla
korotettuna.

Tupakkalain valvontamaksu (TupL 91 §) on luonteeltaan veronomainen ja maksu
voi olla enintään 500 euroa myyntipistettä kohti. Valvontamaksu voidaan periä
enintään kaksinkertaisena, jos tupakkatuotteiden lisäksi on tehty
nikotiininesteiden myynti-ilmoitus. Jos toimintaa harjoitetaan vuotta lyhemmän
ajan, maksu voidaan suhteuttaa toiminnan kestoon.

3. KÄSITTELY- JA HYVÄKSYMISMAKSUT

Käsittely- ja hyväksymismaksuihin kuuluvat elintarvikelain mukaisten huoneis-
toilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut, terveydensuojelu-
lain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut, 18 §:n mukaisten laitosten
hyväksymismaksut, 18 a §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja 20 §:n
mukaisten riskinarviointien hyväksymismaksut sekä tupakkalain ja lääkelain mu-
kaisten hakemusten käsittelymaksut.

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

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on arvio kä-
sittely- tai hyväksymismenettelyyn tarvittavasta työajasta. Hyväksymispäätök-
seen liittyvästä tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua. Hyväksyttäessä elintar-
vikehuoneisto ehdollisesti, ensimmäiseen päätökseen sovelletaan hyväksymis-
maksua ja seuraavista päätöksistä peritään 50 % taksan mukaisesta maksusta.
Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muutta-
mista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.

3.1. Elintarvikelain mukaisista päätöksistä perittävät maksut

Liha-alan laitokset Maksu €

Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/v

Maksu käytettävän
ajan mukaan.

Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v

Liha-alan laitos 100 000 - 1 milj. kg/v

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

Liha-alan laitos alle 10 000 kg/v

Kala-alan laitokset

Kala-alan laitos yli 10 milj. kg/v

Kala-alan laitos 1-10 milj. kg/v

Kala-alan laitos 100 000 – 1 milj. kg/v
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Kala-alan laitos 10 000-100 000 kg/v

Kala-alan laitos alle 10 000 kg/v

Maitoalan laitokset

Maitoalan laitos yli 2 milj. kg/v

Maitoalan laitos 500 000 – 2 milj. kg/v

Maitoalan laitos alle 500 000 kg/v

Muna-alan laitokset

Muna-alan laitos yli 10 milj. kg/v

Muna-alan laitos 10 000 – 10 milj. kg/v

Muna-alan laitos alle 10 000 kg/v

Muut valmistuspaikat sekä varastot
Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva
laitos

Maksu käytettävän
ajan mukaan.

Elintarvikelain 23/2006 muutoksen
352/2011 22 a § mukainen alkutuotannon
toiminta

170 €

Muut laitoksiksi hyväksyttävät
elintarvikehuoneistot

Maksu käytettävän
ajan mukaan.

3.2. Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut

Maksu €
Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden
valmistus 170

Ruoka- ja kahvileivän valmistus 170

Myllytoiminta 170

Kasvisten käsittely, jossa pilkkomista,
muuta jalostusta tai vähäistä kauppa-
kunnostusta

170

Muu elintarvikkeiden valmistus ja varastointi ja kuljetus
Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka
(esimerkiksi yhdistelmäelintarvikkeiden
valmistus, elintarvikkeiden käsittely
rahtitoimintana)

170

Elintarvikevarasto (muu kuin eläimistä
saatavien elintarvikkeiden varastointi) 170

Elintarvikekuljetus 170

Elintarvikkeiden vähittäis- ja tukkumyynti
Elintarvikemyymälät, tukkumyymälät,
kioskit 170
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Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti
käsitellä elintarvikkeita (maahantuonti,
etämyynti, agentuurit)

170

Siirrettävä tila, liikkuva myyntilaite 170

Säännöllinen ulkomyynti 170

Elintarvikkeiden tarjoilu
Keskuskeittiö, laitoskeittiö, tarjoilukeittiö,
pitopalvelu 170

Ravintola, kahvila, grilli,
pikaruokaravintola, anniskeluravintola 170

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

Maahantuonti ja maastavienti 170

Muu ilmoituksenvarainen toiminta

Elintarvikekontaktimateriaalit 170
Yleisötilaisuudet, joiden yhteydessä on
elintarvikkeiden valmistusta, tarjoilua tai
myyntiä ja joissa yhtäaikainen kävijämäärä
on yli 500

170

Vähäriskinen elintarvikkeiden käsittely (Vna
1258/2011) 170

Muu ilmoituksenvarainen toiminta (lukuun
ottamatta Elintarvikelain 23/2006
muutoksen 352/2011 22§ mukaista
alkutuotannon toimintaa)

170

3.3. Terveydensuojelulain mukaisista päätöksistä perittävät maksut

Talousvettä toimittavat laitokset (18
§) Maksu €

Talousvettä toimittavan laitoksen
vedenjakelualue (1352/2015): EU-
raportoitava vedenjakelualue,
vedentoimitus vähintään 1000 m3 päivässä
tai vähintään 5000 henkilölle

Maksu käytettävän ajan
mukaan.

Talousvettä toimittavan laitoksen
vedenjakelualue (1352/2015): Muu veden-
jakelualue, veden toimitus 10-999 m3
päivässä tai 50-4999 henkilölle

Maksu peritään
käytettävän ajan
mukaan.

Talousvettä toimittavan laitoksen
vedenjakelualue (401/2001): Pieni
vedenjakelualue, vedentoimitus alle 10 m3
päivässä tai alle 50 henkilölle

Maksu peritään
käytettävän ajan
mukaan.

Tukkuvesilaitos (talousvettä toimittavalle
laitokselle vettä toimittava
toiminnanharjoittaja)

Maksu peritään
käytettävän ajan
mukaan.

20 §:n mukaisen riskinarvioinnin
hyväksyminen

Maksu peritään
käytettävän ajan
mukaan.
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Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta
saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Sellaisen muun kuin terveydensuojelulain
13 § 1 mom. tarkoitetun huoneiston tai
laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen
toiminnan aloittamisesta, josta voi
aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan
luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Maksu käytettävän ajan
mukaan 85 €/t

3.4. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät
maksut

Julkinen majoitushuoneisto (13 § 1 mom) Maksu €
Hotellit, hostellit, asuntolat, yömajat,
maatilamatkailu 170

Matkustajakodit ja muu majoitus 170

Leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet 170

Bed and breakfast, Airbnb 170

Yleisölle avoin kuntosali ja muu
liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli,
uimala ja uimaranta (13 § 1 mom. 2)

Kuntosali ja muu liikuntatila, jäähalli,
urheiluhalli 170

Yleiset uima-altaat, uimahalli, kylpylä, uimala,
sauna 170

Yleiset uimarannat 170

Perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-
opetusta tai korkeakoulutusta antava
oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka (13
§ 1 mom. 3)

Peruskoulu 170

Lukio 170

Ammattioppilaitos 170

Korkeakoulutusta antava oppilaitos 170

Muut koulut ja oppilaitokset 170

Päiväkoti, kerho tai esiopetuksen
järjestämispaikka (13 § 1 mom. 3)

Päiväkodit 170

Ryhmäperhepäiväkodit 170

Lastenkodit, perhekodit 170



8

Esiopetustilat 170

Kerhot, nuorisotilat ja muut vastaavat tilat 170

Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon
toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
13 § 1mom. 4

Vanhainkodit 170

Tehostettu palveluasuminen 170

Muut sosiaalialan yksiköt 170

Vastaanottokeskus 170

Työhuoneistot
Solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola
sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan
ihonkäsittelyä (13 § 1 mom. 5)

170

Talousveden jakelualue (18 a §) 170

3.5. Tupakkalain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä
perittävät maksut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen sekä
nikotiininesteiden vähittäismyynti-
ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen
käsittelymaksu

Maksu €

Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus 170

Tukkumyynti-ilmoitus 170

Asuntoyhteisön tupakointikiellon
hakemuksen käsittelystä perittävä maksu

Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen
käsittelystä maksu peritään käytetyn työajan
mukaan (85 €/tunti).

Maksu käytettävän
ajan mukaan 85 €/t.

3.6. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden hakemusten käsittelystä
perittävät maksut

Nikotiinivalmisteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen
käsittelymaksu

Maksu €

Nikotiinivalmisteiden
vähittäismyyntilupahakemus 170

4. MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT
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Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

• kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemisesta (HL 62 §) aiheutuvien lehti-
ilmoitusten kustannukset todellisten kulujen mukaan
• asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun
mukaisesti
• konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti

5. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN
TARKASTUSTEN MAKSUT

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja
näytteenotosta peritään taksan mukainen maksu. Projekteihin liittyvien
näytteenottojen osalta projektisuunnitelmassa todetaan, onko kyseessä
valvontasuunnitelman mukainen näytteenotto, jolloin näytteen tutkimisesta
aiheutuvat kustannukset peritään toimijalta. Tunturi-Lapin
ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän valvontasuunnitelman
mukaiseen tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen perehtymällä
kohteen asiakirjoihin ja tietoihin, varsinainen tarkastuskäynti ja
tarkastuskertomuksen ja muiden dokumenttien kirjoittaminen.

Jos samalla käynnillä yksi tarkastaja tekee useamman lain mukaisia
tarkastuksia, peritään maksu pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja
lisämaksuna peritään 50 % muiden samanaikaisten tarkastusten maksusta.
Tupakkalain myyntilupien valvonnasta ja lääkelain mukaisesta
nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta peritään vuosimaksu kuitenkin aina
täysimääräisenä.

Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn työajan
mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan
peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja
kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Kohteen
valvoja päättää saadun selvityksen perustella, voidaanko maksu jättää
perimättä.

5.1. Elintarvikelain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset

Tarkastusmaksu muodostuu tarkastukseen käytettävän ajan mukaan
85 €/tunti

5.2. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset

Tarkastusmaksu muodostuu tarkastukseen käytettävän ajan mukaan 85 €/tunti.

5.3. Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen
valvontamaksu

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja
tukkujen vuosittainen valvontamaksu

Maksu €/
myyntipiste

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste 350
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Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntipiste 700
Tukkumyynnin tupakkatuotteiden tai
nikotiininesteiden myyntipiste 350

Tukkumyynnin tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden myyntipiste 700

Jos toistaiseksi voimassa oleva vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään
kesken vuoden, peritään toiminnan kestoon suhteutettu valvontamaksu. Toiminnan päättyessä
vuosittaista valvontamaksua ei palauteta

5.4. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vuosittainen
valvontamaksu

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu Maksu €/vähittäis-
myyntipaikka

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka 120

Toiminnan päättyessä vuosittaista valvontamaksua ei palauteta.

6. 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 55–64 §:ssä (hallinnolliset
pakkokeinot) tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu
aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä
tutkimuksesta sellaisena kuin EU:n uuden valvonta-asetuksen 625/2017
artikloissa 79-85 säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös
toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

7. TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA JA
MITTAUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

7.1. Asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.
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Tutkimuksista ja selvityksistä, jotka tehdään terveydensuojelulain 26 §
tarkoittaman asunnon tai 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 työajan mukaan. Mikäli
ensimmäisellä tarkastuksella havaitaan puutteita, josta voi aiheutua
terveyshaittaa, kohde voidaan ottaa valvontasuunnitelman mukaiseen
valvontaan. Valvontaa jatketaan, kunnes epäkohdat todetaan korjatuiksi.

8. TODISTUKSET JA LAUSUNNOT

Muun kuin toisen viranomaisen pyynnöstä annettavien todistusten tai
lausuntojen käsittelyyn kuuluu asiaan perehtyminen sekä asiakirjan
kirjoittaminen ja lähettäminen. Todistuksen tai lausunnon kirjoittamisesta
peritään tämän taksan mukainen maksu käytetyn työajan mukaisesti, kuitenkin
vähintään 0,5 tunnin työaikaa vastaava korvaus.

9. MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Mikäli ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn tai valvontasuunnitelman mukaisen
tarkastuksen vaatima työmäärä on olennaisesti suurempi tai pienempi kuin 3. tai
5. kohdan työmäärä keskimäärin, voidaan maksua korottaa tai alentaa
vastaamaan sen käsittelystä aiheutuvaa työmäärää. Korotus tai alennus voi
kuitenkin olla enintään 50 % 3. tai 5. kohdan mukaisista maksuista. Myös tässä
tapauksessa maksusta päättää se viranhaltija, jolle päätösvalta kyseessä
olevassa asiassa on Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksellä
delegoitu.

10. HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN JA RAUKEAMINEN

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa asian käsittely kunnan
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen tai ilmoituksen
käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

11. 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.
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Tupakan ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä
maksua. Jos hakemus on päätetty jättää käsittelemättä, maksua ei peritä.

12. PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa
asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.

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

Maksu on suoritettava, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman erikseen
toimitettavan laskun mukaan. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin
voimassa olevaa viivästyskorkoa.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007) säädetään.

Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain
1.tammikuuta voimassa olevilta myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen
valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä maksuja ei
palauteta.

14. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT

Maksu €

Klinikkamaksu 10 € (sis. alv 24 %)

Laitemaksu, röntgen 42,00 (sis.alv 24 %)

Muualla kuin laitoksessa suoritettava,
lihantarkastukseen kuuluva, eläimen elävänä
tarkastus (ante mortem)

45 € ensimmäinen eläin,
seuraavat 1,50 €/eläin

15. VOIMAANTULO

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan
perusteella.

Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun
tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.
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Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021. Tunturi-Lapin
ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään
22.10.2020 § x.

r


