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Ympäristöterveydenhuollon suoritetaksa
1 § Soveltamisala
Elintarvikelain (23/2006) 71 §:n, terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n, tupakkalain
(549/2016) 91 §:n sekä säteilylain (592/1991) 69 §:n mukaan elintarvikealan yrittäjät ja
muut luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia suorittamaan kunnalle mainituissa säännöksissä tarkoitetuista viranomaistehtävistä tämän taksan mukaan määräytyvät maksut.

2 § Maksun määräytymisperusteet
Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat asian käsittelyyn viranomaiselta kuluva
aika sekä suoritettuun työhön kuluva aika lukuun ottamatta tupakkalain mukaisia vuotuisia valvontamaksuja. Ilmoitus-/hakemusmaksut koskevat myös toiminnan olennaisia
muutoksia.
Maksut perustuvat asian käsittelystä ja tarkastuksen suorittamisesta viranomaiselle aiheutuneisiin keskimääräisiin kokonaiskustannuksiin. Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvista tarkastuksista peritään valvontamaksu, joka määräytyy tarkastukseen käytettävän ajan mukaisesti. Tarkastusaika käsittää valmistelutyön, itse tarkastuksen ja raportin laatimisen, tietojen kirjaamisen keskitettyihin tietojärjestelmiin sekä
laskutuksen/postituksen. Hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesta säännöllisestä
näytteenotosta perittävä näytteenottomaksu käsittää näytteenoton valmistelun (näytteenottopullojen tilaamisen ja kuljetuksen), itse näytteenoton sekä saatujen analyysitulosten arvioinnin ja vuotuiset selvitykset. Valvontasuunnitelman ulkopuolisista näytteenotoista peritään 50 €:n tuntimaksu kuluneen työajan mukaisesti.
Terveysvalvonnan tuntitaksa on 50 €/ t. Maksua sovelletaan tapauksissa, joissa kunnalla on lain ja asetuksen mukaan oikeus periä korvausta, mutta kohdekohtaisten maksutaulukkojen (liitteet 1 ja 2) mukaiset maksut ovat soveltumattomia. Jos todellinen työaika alittaa tai ylittää kohdekohtaisten maksujen perustana olevat keskimääräiset ajat
olennaisesti, tulee maksua tarkistaa siten, että se vastaa todellista työaikaa.
Ulkopuolisten palvelujen ja laboratoriotutkimusten maksut laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti. Yleensä palveluntuottaja lähettää laskun suoraan asiakkaalle.

3 § Käsittely-, tarkastus- ja näytteenottomaksu
3.1 Elintarvikelaki (23/2006)
13 §:n mukaisesta elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään 100
€:n maksu (2 tunnin työ). Hyväntekeväisyysjärjestön tai muun toimijan ruoka-aputoimintaa koskevasta ilmoituksesta ei peritä maksua.
13 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi, peritään 250 – 1500 €:n maksu ensimmäiseen tarkastukseen ja päätöksentekoon kuluvan ajan mukaisesti.
48 §:ssä tarkoitetun elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta peritään
liitteen 1 maksutaulukon mukainen tai tarvittaessa kuluneen työajan mukainen maksu.
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Luvussa 7 tarkoitettujen, elintarvikemääräysten laiminlyönnistä johtuvien toimenpiteiden
tarkastuksesta ja valvonnasta peritään 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.
48 §:ssä tarkoitetusta elintarvikesuunnitelman mukaisesta näytteenotosta peritään 50
€:n näytteenottomaksu, kun näytteenottoa ei suoriteta tarkastuksen yhteydessä. Elintarvikesuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä suoritetusta näytteenotosta peritään ainoastaan liitteen 1 mukainen tarkastusmaksu.
Muusta valvonta-asetuksen (EY) 882/04 27. ja 28. artikloihin liittyvästä valvonnasta sekä tarkastuksista ja tutkimuksista peritään 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.
Toiminnanharjoittajan pyytämistä todistuksista peritään 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.

3.2 Terveydensuojelulaki (763/1994)
13 §:n mukaisesta ilmoituksen käsittelystä peritään vähintään 100 €:n maksu (2 tunnin
työ) tai käsittelyyn kuluvan ajan mukainen maksu, jos käsittely vaatii yli 2 tunnin työn.
18 §:ssä tarkoitettuja toimintoja koskevien ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä peritään 100 – 1000 €:n maksu päätöksentekoon ja käyttöönottotarkastukseen kuluvan
ajan mukaisesti.
20 §:ssä tarkoitetun riskinarvioinnin hyväksymisestä peritään 50 €/t päätöksentekoon
kuluvan ajan mukaisesti.
13 ja 18 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten/hakemusten perusteella annettujen määräysten
toteuttamisen valvonnasta sekä 6 §:ssä tarkoitetun terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta peritään liitteen 2 maksutaulukon mukainen tai tarvittaessa kuluneen työajan mukainen maksu.
20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun liittyvästä näytteenotosta peritään:


näytteenotto

50 €/näytteenottopaikka

29 §:ssä edellytetystä uimaveden laadun säännöllisestä valvonnasta peritään:




näytteenotto allasvedestä
näytteenotto uimarannoilta
näytteenotto avantouintipaikoista

50 €/laitos
50 €/ranta
50 €/uimapaikka

26 §:n mukaiseen terveyshaitan selvittämiseen liittyvistä selvityksistä asunnoissa tai
muissa oleskelutiloissa (mittaukset, näytteenotto, tutkimukset ja selvitykset) peritään
analyysikustannusten lisäksi seuraavat maksut:



tarkastus
(ensimmäinen tarkastus maksuton)
näytteenotto, mittaus

50 €/t
50 €/t

Muusta näytteenotosta peritään 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.
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Jos näytteenotto suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä,
peritään pelkästään liitteen 2 mukainen tarkastusmaksu.
Asunnossa tai muissa oleskelutiloissa mahdollisesti suoritettavissa mittauksissa, näytteenotoissa, tutkimuksissa ja selvityksissä, jotka johtuvat terveyshaittojen selvittämisestä tai otettaessa näytteitä yksityistalouksien kaivovedestä lisätään hintaan terveydensuojelulain 50.4 §:n mukainen arvonlisävero.
6 §:n nojalla myönnetyistä todistuksista (laivojen ja alusten tarkastaminen) peritään 200
€/tarkastus.
Säteilylain (592/1991) 44a §:n mukaisesta solariumlaitteiden valvonnasta peritään 50
€/t kuluneen työajan mukaisesti.

3.3 Tupakkalaki (549/2016)
Tupakkalain 44 §:n mukaisesta vähittäismyyntiluvan käsittelystä sekä 48 ja 50 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään 100 €:n maksu/lupa (2 tunnin työ). Tupakkalain
79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen käsittelystä peritään 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.
Myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä peritään tupakkalain 91 §:n
mukainen vuosittainen valvontamaksu, joka on 150 € myyntipistettä kohden. Jos toimija
on ilmoittanut myös nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä, valvontamaksu peritään kaksinkertaisena. Tammikuun 1. päivänä voimassa olevista vähittäismyyntiluvista
peritään valvontamaksu kyseiseltä vuodelta. Vuoden aikana irtisanottavien lupien osalta
ei palauteta valvontamaksua. Vuoden aikana myönnettävistä luvista ei peritä valvontamaksua luvan myöntämisvuodelta. Vuotta lyhyemmäksi ajaksi myönnettävistä luvista
peritään toiminnan kestoon suhteutettu valvontamaksu (12,50 €/kk).

4 § Maksujen vahvistaminen poikkeustapauksissa
Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta maksullisesta suoritteesta määrätään tapauskohtaisesti erikseen maksutaksaan perustuva maksu, 50 €/t kuluneen työajan mukaisesti.
Jos valvonta on suoritettava normaalin virka-ajan (maanantai-perjantai klo 8-16) ulkopuolella eikä sitä voida suunnitella ennalta, korotetaan maksullisten toimenpiteiden
maksua 100 %:lla.
Jos hakijan anomus/hakemus toimitetaan liian myöhään, voidaan kiireellisestä valmistelusta periä ylimääräinen valvontamaksu, joka on enintään 50 % alkuperäisestä maksusta.
Jos saman juridisen henkilön omistamassa laitoksessa tai paikassa tehdään samanaikaisesti useita saman valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, pidetään tarkastuksia yhtenä kokonaisuutena ja peritään ainoastaan yksi maksu kalleimman tarkastuksen
mukaan + 50 % muista tarkastuksista.

5 § Hakemuksen/ilmoituksen peruuttaminen tai raukeaminen
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Jos hakija peruuttaa hakemuksensa/ilmoituksensa tai jos asian käsittely raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja terveysvalvonta on jo ryhtynyt oleellisiin toimiin
hakemuksen/ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään käsittelyyn jo käytetystä ajasta 50
€/t.

6 § Hakemuksen/ilmoituksen tutkimatta jättäminen
Jos kunta päättää jättää ottamatta hakemuksen/ilmoituksen tutkittavaksi, ei maksua peritä.

7 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) on säädetty.

8 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2018 ja koskee tämän päivämäärän jälkeen tehtyjä suoritteita.
Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt tämän taksan
päätöksellään 12.12.2017, 179 §.

Liitteet

1. Elintarvikelain mukaisten kohteiden maksutaulukko
2. Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden maksutaulukko

