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1 § Soveltamisala 

Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, 
Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien muodostamalla 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella valvontaviranomaisen 
hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu näiden 
taksan perusteiden ja ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman 
euromääräisen maksutaksan ja –taulukon mukaisesti.  
 
Ympäristöterveyspalveluiden maksutaksaa sovelletaan: 

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

a. laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä; 

b. kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, 
näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 

c. Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita 
vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti 
ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa 
valvontaa; sekä 

d. elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien 
elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden 
valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.  

 
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. 
 

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

a. terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien 
ilmoitusten käsittelyä sekä; 

b. terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä; 
c. kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, 

näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 
d. 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän 

tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa 
silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain 
säännösten noudattamatta jättämiseen; 

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

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

g. 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa.  
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h. asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, 

näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n 
mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 

i. kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei 
ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta 
laitoksesta (arvonlisäverollinen). 

 
3. Kemikaalilain (744/1989) 7 §:ssä tarkoitetun 

a. valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin; 
b. kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen 

perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun 
määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten 
noudattamatta jättämiseen. 
 

4. Tupakkalain (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, 
jotka koskevat 

a. 10b §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä 
b. 10b §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 
c. 14a §:ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia 

tarkastuksia; 
d. 14a §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan 

sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten 
valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän 
lain säännösten noudattamatta jättämiseen. 
 

5. Kuluttajaturvallisuuslaissa (970/2011) säädettyihin suoritteisiin, jotka 
koskevat 
a. valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia  
b. annetun päätöksen noudattamista koskevia tarkastuksia 
c. 6 §:ssä tarkoitetun palvelun tarjoamisen aloittamista, toiminnan 

olennaista muuttamista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan 
ilmoituksen vastaanottamisesta ja siitä ilmoittamisesta 
toiminnanharjoittajalle (jäljempänä ilmoituksen käsittely)  

 
6. Lääkelain (395/1987) 54 a § – 54 d §:n mukaisiin  

a. kunnan viranomaisen myöntämiin nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyyntilupiin 

b. vuosittaiseen valvontaan 

2 §  Maksujen määräytymisperusteet 

1. Tuntihintaa laskettaessa otetaan huomioon valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat ja muut kulut kuten tiloista, välineistä, laitteista ja 
koulutuksesta aiheutuvat kulut sekä matkakulut.  

2. Erityyppisiä kohteita koskevien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika 
arvioidaan kokemuksen perusteella ottaen huomioon toiminnan laatu ja 
laajuus. Käsittelyaika alkaa hakemuksen tai ilmoituksen vireille tulosta, 
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siihen kuuluu asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset ja tarkastukset, 
tarkastuksista tehtävien tarkastuskertomusten laadinta sekä päätöksen 
teko.  

3. Tarkastukseen kuluva aika perustuu toisaalta valtakunnallisiin ohjeistuksiin 
ja toisaalta kokemukseen. Tarkastusaikaan sisältyy tarkastuksen 
valmisteluun kuluva aika, tarkastukseen käytetty aika ja 
tarkastuskertomuksen laadinta. 

4. Valvontatarve määritetään ympäristöterveyskeskuksen 
valvontasuunnitelmassa, ja se riippuu kohteessa harjoitettavan toiminnan 
riskialttiudesta sekä omavalvonnan toimivuudesta.  

5. Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

6. Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettyjen tutkimusten tai selvitysten laskut 
sekä laboratoriotutkimusten laskut perii tutkimuksen tai selvityksen tekijä 
pääsääntöisesti suoraan maksuvelvolliselta.  

7. Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto maksaa yhden työtunnin 
verran. Näytteenotosta tarkastuksella, josta peritään tämän taksan 
mukainen maksu, ei peritä maksua.  

8. Ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu sisältää 
päätösasiakirjojen lunastuksen. Maksu ei sisällä kuulemisesta ja 
tiedottamisesta aiheutuvia kustannuksia (kts. 4 §). 
 

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut  
 
Kuluttajaturvallisuuslain mukaisten ilmoitusten ja elintarvikelain mukaisten 
huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä 
terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 
§:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu 

1. Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on 
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Käsittely- ja hyväksymismaksu 
määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan 
perusteella.  

2. Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista 
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. 

3. Elintarvikelain mukaiseen huoneistoilmoituksen käsittelymaksuun sisältyvät 
ilmoituksen vastaanottaminen ja ilmoitettujen tietojen siirtäminen 
viranomaisen valvontakohdetietokantaan, elintarvikehuoneiston alustava 
riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Ilmoituksen 
käsittelymaksu ei sisällä tarkastusta.  

4. Muiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn luetaan huoneiston 
käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, ilmoituksen käsittely sekä 
hyväksymispäätös.    

5. Jos elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan aloittamiseen riittää 
pelkkä elintarvikelain 13 §:n 3 momentin tarkoittama ilmoitus 
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valvontaviranomaiselle, ei ilmoituksen käsittelystä peritä 
toiminnanharjoittajalta maksua. 

4 § Muut hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset  
 
Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuneet muut kustannukset kuten 
mahdollisesta kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuneet kulut lisätään 3 
§:ssä määrättyyn maksuun erillisen selvityksen mukaisesti. 
 

5 § Erityistapaukset hakemuksen ja ilmoituksen käsittelyssä  
 
1. Toimijan vaihtumiseen sekä toiminnan keskeyttämiseen tai lopettamiseen 

liittyvän ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 
2. Jos hakija peruuttaa hakemuksen tai ilmoituksen tai jos asian käsittely 

viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin ilmoituksen käsittelemiseksi, 
peritään maksu todellisten kustannusten mukaan.  

3. Hakemuksesta, joka hylätään tai ilmoituksesta, josta annetaan kokonaan 
kielteinen päätös, peritään taksan mukainen maksu.  

4. Mikäli hakemusta tai ilmoitusta koskeva päätös valituksen johdosta 
palautetaan kunnan valvontaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi, 
määrätään uudesta käsittelystä perittävä maksu liitteen 1 mukaisesti. 
Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnan viranomaiselle saman 
asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu.  

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

6 §  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien 
tarkastusten maksut 

1. Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvista tarkastuksista, 
valvonnasta ja näytteenotosta peritään ympäristöterveyslautakunnan 
hyväksymän maksutaulukon mukainen vuosimaksu, joka perustuu 
valvontatarpeen ja resurssien mukaan suunniteltuun tarkastusten 
lukumäärään sekä tarkastuksiin keskimäärin käytettyyn aikaan. 
Tarkastuksen sisällöstä, tarkastustiheydestä sekä valvontakohdetyypin 
tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin 
ympäristöterveyskeskuksen valvontasuunnitelmassa.  

2. Harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavilta kohteilta peritään 
tarkastusmaksu sinä vuonna, kun tarkastus on tehty.  

3. Mikäli samaan kohteeseen tehdään kerralla useaan lakiin perustuva 
tarkastus, maksu määräytyy pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja 
siihen lisätään lisämaksuna 50 % muiden samanaikaisesti tehtävien 
tarkastusten maksuista. Tupakan ja nikotiinivalmisteiden vuosittainen 
myyntilupamaksu peritään kuitenkin täysimääräisenä 8 § mukaan.  
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7 §   Muista tarkastuksista, tutkimuksista, neuvonnasta ja todistuksista 

perittävät maksut 

1. Tarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät 
valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen 
määräysten ja muiden hallinnollisten pakkokeinojen valvontaan silloin, kun 
määräysten antaminen perustuu ko. toimintaa sääntelevän lain 
säännösten noudattamatta jättämiseen, sekä ilmoitusten tai hakemuksen 
perusteella annettujen määräysten valvontaan, peritään maksu 
aiheutuneiden kustannusten perusteella, kuitenkin vähintään yhden 
työtunnin hinta. 

2. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava 
yksikkökohtainen maksu. 

3. Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskeva 
ensimmäinen tarkastus on maksuton. Terveyshaitan selvittämistä 
koskevista jatkotarkastuksista, mittauksista, näytteenotosta sekä 
tutkimuksista ja selvityksistä peritään kiinteistön omistajalta tuntitaksan 
mukaan käytetystä ajasta pyöristettynä lähimpään 15 minuuttiin. 

4. Kaivon, joka on muu kuin talousvettä toimittava laitos (vrt. 
terveydensuojelulain 16 §:n 4 momentti), omistajalta peritään 
vesinäytteenotosta ja selvityksistä tuntitaksan mukainen hinta. Tehtävän 
hoitoon käytetty aika pyöristetään lähimpään 15 minuuttiin. 

5. Yksityishenkilöiden tai yhteisöjen pyytäessä muita terveysvalvonnan 
tutkimuksia, jotka eivät ole lailla määrättyjä viranomaistehtäviä, peritään 
maksu niistä todellisten kustannusten mukaisesti kaikkine kuluineen. 

6. Lihantarkastuksesta perittävä maksu perustuu tarkastettujen ruhojen 
lukumäärään. 
 
 

8 §  Tupakka- ja lääkelain mukaiset myyntilupamaksut ja myyntiluvan 
vuosittainen valvontamaksu 

1. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi 
voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä 
luvista. 

2. Tupakka- ja lääkelain mukaisista myyntiluvista peritään vuosittainen 
valvontamaksu, joka perustuu valvontaan keskimääräisesti käytettyyn 
aikaan tuntiveloitustaksan mukaan. Myyntiluvan vuosittainen 
valvontamaksu laskutetaan luvan myöntämispäivää seuraavalta vuodelta 
kaikilta 30.6. voimassa olevilta luvilta. 

9 §   Valvontamaksun määrääminen maksuluokasta poiketen 

Mikäli taksan mukaisesti määrättyä maksua on pidettävä selvästi 
kohtuuttoman suurena tai vähäisenä, määrätään perittävä maksu kunnalle 
aiheutuneiden todellisten kustannusten perusteella.  
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10 § Maksusta päättäminen 

Taksan mukaisen maksun määrää se, jolla ko. asiassa muutoinkin on 
ratkaisuvalta. 

11 §   Maksun suorittaminen ja periminen 

1. Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hakemusta tai 
ilmoitusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.  

2. Valvonta- ja tarkastusvuosimaksu peritään vähintään kerran vuodessa 
tarkastettavilta kohteilta vuosittain noin vuoden puolivälissä.  

3. Harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavat kohteet laskutetaan 
tarkastusvuonna tehdyn tarkastuksen jälkeen.  

4. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla aloittaneilta toiminnanharjoittajilta ei 
aloitusvuonna peritä erikseen valvontamaksua 

5. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. 
Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos 
viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 

6. 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 (EL (23/2006) 72 §, KemL 
(744/1989) 60 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (693/1976) 25 b §, KutuL 
920/2011 33 §).  

12 §   Voimaantulo 

Nämä taksan perusteet tulevat voimaan 1.1.2012 muutoksenhausta 
huolimatta.   
 
Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan 
perusteella. Valvonnasta ja tarkastuksista perittävien maksujen osalta taksa 
astuu voimaan, kun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on 
lainvoimainen. 
 


