JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA
Ympäristöterveysjaosto 23.11.2016

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) laitosten hyväksymistä ja muiden kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyä
(muutos 352/2011)
2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista
3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa
4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta
5) Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (ns.
valvonta-asetuksen) artikloissa 27 ja 28 säädetään
B)

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

1)
2)
3)
4)
5)

terveydensuojelulain 13 § ja 18 a § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä
terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä
kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista
6 §:n nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)
6 §:n mukaisen Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005 Sop
S51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämistä
6) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten
noudattamatta jättämiseen
7) 13 §:n ja 18 § a:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa
8) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa
9) 20 §:ssä edellytetyn talousveden laadun valvontaa ja käyttöä koskevien määräysten valvontaa
10) 29 §:ssä edellytetyn uimaveden säännöllistä valvontaa
11) -asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen)
12) yksityisen omistaman kaivon talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen)
C) Säteilylain (592/1991) muutoksessa (326/2012) säädettyihin 44 a §:n mukaisiin tarkastuksiin

D)

Tupakkalaissa (549/2016) 90 §:ssä säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
1)
44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä
2)
48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä

3)
4)

5)

50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä

91 §:ssä mainittua 44§ mukaisen vähittäismyyntiluvan tai 50§ mukaisen
tukkumyynti-ilmoituksen vuosittaista valvontamaksua

E)
Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) 54 a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä
2) 54d §: ssä tarkoitetun myyntiluvan valvontaan liittyvistä toimenpiteistä perittävää vuosittaista
valvontamaksua
2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden
keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään sekä tupakkalakiin.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja
poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70 euroa.

2.3

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4

Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti.

2.5

Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen ovat maksullisia. Tarkastusten yhteydessä tehtävästä
näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.

2.6.

Asiantuntijalausunnoista ja normaalista poikkeavasta selvityspyynnöstä peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2.2 mukainen maksu

3 § Eläinlääkintähuollon maksut
Eläinlääkäri perii eläimen omistajalta Kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä
tarvike- ja lääkekustannukset.
Lisäksi peritään virka-ajan ulkopuolisen eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelusta maksua
seuraavasti:
-suureläinpäivystyspuhelin 2,03 €/min
-pieneläinpäivystyspuhelin 6,03 €/min
4 § Käsittely- ja hyväksymismaksut
Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut
Elintarvikelain mukaisten laitosten hyväksymismaksut
Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut
Terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut
Tupakkalain mukainen vähittäismyyntilupa, ilmoitusten käsittely
Tupakointikieltoa koskeva hakemus.
Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

4.1

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

Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen huoneistoilmoituksen käsittelyyn sisältyy
ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle.
Elintarvikelain mukaisen laitoksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksun käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus,
asiakirjojen tarkastus, hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä hyväksymispäätös.
4.2

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

5 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
5.1
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen sekä valvontakohderekisterin ylläpito. Maksu peritään myös em. tarkastuksen perusteella tehdystä uusintatarkastuksesta.
Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella
5.2

Jos valvontakohteeseen tehdään samalla käynnillä useamman lain mukaisia suunnitelmallisia
tarkastuksia, peritään taulukon mukainen maksu pääasiallisen tarkastuksen perusteella. Muiden samanaikaisten tarkastusten maksusta peritään lisäksi maksu tarkastukseen kuluvan ajan
perusteella.

5.3

Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2.2
työtunnin mukainen maksu.

5.4

Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastuksista
ei peritä erillistä maksua. Vuosittainen valvontamaksu kattaa kaikki vähittäismyyntipaikkojen
suunnitelmalliset tarkastukset.

5.5

Valvontaviranomaisen suorittamasta näytteenotosta peritään maksu liitteen mukaisesti. Näytteenotosta ei kuitenkaan peritä erillistä maksua, mikäli näytteenotto tehdään tarkastuskäynnin
yhteydessä. Laboratorio laskuttaa näytteiden tutkimuskulut oman taksansa mukaisesti

5.6

Talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueiden suunnitelmallisista tarkastuksista peritään vuosimaksu taksan liitteen mukaisesti. Kuitenkin alle 10 m3/d talousvettä toimittavien laitosten, joilla ei ole omaa ottamoa sekä STM asetuksien 1325/2015 sekä 401/2001 mukaisten
muiden kohteiden osalta vuosimaksu peritään vain tarkastusvuonna.

6 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
6.1

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

6.2

Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden
valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

6.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä
tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 882/2004, 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

6.4

Elintarvikkeiden vientitodistuslomakkeista peritään kustannuksia vastaava maksu.

6.5

Asiakirjojen ja/tai elintarvikkeiden tarkastuksesta ja todistuksen kirjoituksesta peritään maksu
käytetyn ajan mukaan.

6.6

Vientitodistuksesta, joka ei vaadi asiakirjojen/elintarvikkeen tarkastusta peritään 20 euroa/todistus.

7 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä muista tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
7.1

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton

7.2.

Terveydensuojelulain 27 §:n jatkotarkastuksista, -mittauksista ja -selvityksistä perittään maksu maksutaksataulukon mukaisesti

8 § Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja vuosittainen valvontamaksu
8.1

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä sekä vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

8.2

Vähittäismyynnin lupamaksu ja ilmoitusten käsittelymaksut ovat samansuuruiset määräaikaiselle ja toistaiseksi voimassa oleville hakemuksille tai ilmoituksille.

8.3.

Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta myyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta. Alle 7 päivää kestävästä määräaikaisesta myyntiluvasta ei peritä vuosittaista valvontamaksua.

8.4.

Tupakan ja nikotiininesteiden vuosittainen valvontamaksu peritään vuonna 2017 ensimmäisenä päivänä maaliskuussa voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen
perusteella harjoitettavasta toiminnasta. Vuodesta 2018 lähtien tupakan ja nikotiininesteiden
vuosittainen valvontamaksu peritään 1 päivänä tammikuuta 2018 voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta

9 § Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupamaksu ja vuosittainen valvontamaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta peritään
maksu liitteenä olevan maksutaksataulukon mukaisesti.

10 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
Tavanomaista suurempaa työmäärää tai poikkeuksellisia toimenpiteitä vaativasta tehtävästä
maksu lasketaan työtunnin hinnan perusteella tapauskohtaisesti. Korvauksen laskentaperus-

teena käytetään 70 € alkavalta työtunnilta. Matkat ja muut kulut laskutetaan tällöin noudattaen
voimassaolevia virkaehtosopimusmääräyksiä sekä huomioiden tehtävän hoidosta aiheutuneet
todelliset kustannukset.
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa vireillä olevan asian luonteen tai merkityksen huomioon ottaen ilmeisen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu.
Taksan mukaisten maksujen muutoksesta poikkeustapauksessa päättää päätöksen tekevä toimivaltainen viranhaltija.
Mikäli valvontamaksu ei ole määritelty maksutaksan liitteessä, maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella.

11 § Hakemuksen ja ilmoituksen peruuttaminen ja raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt
oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan (70
euroa/tunti) perusteella.

12 § Hakemuksen ja ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
12.1

12.2

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, 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.
Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

13 § Palautetun hakemuksen tai ilmoituksen käsittelymaksu
13.1

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

13.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole
ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

14 § Maksun suorittaminen ja periminen
14.1

Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.

14.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

14.3

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 perimisestä täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

14.4.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu määräytyy luvan myöntämispäivän mukaisesti. Mikäli myyntilupa myönnetään 30.6. jälkeen on valvontamaksun suuruus sinä vuonna 50% muutoin perittävästä maksusta. Vuotuisen valvontamaksun periminen
lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta.

15 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2017.
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 23.11.2016 § 111.

Liite: maksutaksataulukko

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
MAKSUTAKSATAULUKKO
ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAINEN VALVONTA
ELINTARVIKEALAN LAITOKSET
Suunnitelmallinen valvonta €/h

Hakemuksen käsittelymaksu €
Liha-alan laitokset
> 10 milj. kg/v

1400

70

1-10 milj. kg/v

1050

70

< 1 milj. kg/v

700

70

> 500 000 kg/v

1400

70

250 000 - 500 000 kg/v

1050

70

< 250 000 kg/v

700

70

Kala-alan laitokset

Maitoalan laitokset
> 2 000 000 l/v

1400

50 000 - 2 000 000 l/v

1050

< 50 000 I/v

700

muu maitoalan laitos

560

70
70
70
70

Muna-alan laitokset
> 100 000 kg/v

560

< 100 000 kg/v

420

munatuotteiden valmistuslaitos

350

70
70
70

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Ilmoituksen käsittelymaksu
Valvontasuunnitelman mukainen
valvonta
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden
vähäinen käsittely (EL 13.3 §)

140 €
Tarkastusmaksu €
140

Vilja- ja kasvisala
Myllytoiminta

140

Helposti pilaantuvien
leipomotuotteiden valmistus

315

Ruoka- ja kahvileipien valmistus

280

Kotileipomot

175

Muiden viljatuotteiden valmistus

210

2

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden
valmistus

280

Pakkaamotoiminta, vähäistä
kauppakunnostusta

140

Elintarvikkeiden valmistus
Yhdistelmätuotteet

350

Makeiset

350

Juomat

245

Muu valmistus

210

Elintarvikkeiden tukkumyynti
Teollisesti pakattuja, ei helposti
pilaantuvia

140

Teollisesti pakattuja, helposti
pilaantuvia

175

Pakkaamattomia

245

Käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita

350

Elintarvikkeiden vähittäismyynti
Teollisesti pakattuja, ei helposti
pilaantuvia

140

Teollisesti pakattuja, helposti
2
pilaantuvia, myymälän pinta-ala (m )
< 400

140

401 - 1000

175

> 1000

210

Pakkaamattomia,
2
myymälän pinta-ala (m )
< 400

210

401 - 1000

245

> 1000

315

Käsitellään pakkaamattomia,
2
myymälän pinta-ala (m )
< 400

280

401 - 1000

315

> 1000

350
70

Torimyynti
Elintarvikkeiden tarjoilu
Ravintolatoiminta, asiakaspaikat
< 50

210

3
51 - 200

280

>200

420

Grilli- ja pikaruokatoiminta
175

annos < 100
annos > 100

280
Kahvilatoiminta, asiakaspaikat
vain tarjoilua

140

lounaan valmistusta

210
140

Pubitoiminta
Keskuskeittiö
ruoka-annoksia (kpl)
< 50

280

51-300

315

301 - 1000

350

1001 - 2000

385

> 2000

420

Laitoskeittiö (koulu, päiväkoti,
sairaala, henkilöstöravintola;
valmistus ja tarjoilu ko. paikassa),
ruoka-annoksia (kpl), pitopalvelu
< 50

210

51 - 300

245

> 300

280

Tarjoilukeittiö
(muualla valmistetun ruoan tarjoilua)
< 50

140

51- 300
> 300

210
280

Elintarvikkeiden kuljetukset

140

Elintarvikkeiden varastointi ja
pakastaminen

140

Kontaktimateriaalitoimija
Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin
joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset,
markkinoijat ja maahantuojat

280

Alkutuotanto
Maidontuotanto

175

Lihakarjan kasvatus, kalastus ja
vesiviljely

175

Muu alkutuotanto

175

4
MUU VALVONTA / uusintatakastus
Suunnitelmallisen valvonnan
uusintatarkastus

70 €/h

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

70 €/h

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

70 €/h

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN ELINTARVIKENÄYTTEIDEN OTTAMINEN*
ensimmäinen näyte

70 €

seuraavat näytteet

10 €

*Näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tehdään tarkastuskäynnin
yhteydessä. Tutkimuksista laboratorio laskuttaa oman taksan mukaisesti.

5
TERVEYDENSUOJELULAIN (763/94) MUKAINEN VALVONTA
ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA, 13 §, 18 a §
Ilmoituksen käsittelymaksu, €

140

Ilmoituksen käsittelymaksu, sisältäen tarkastuksen ja
mahdollisen kuulemisen

140 + 70 /h, käsittelyajan mukaan

LUVANVARAINEN TOIMINTA, 18 §
Vesilaitoksen hakemuksen käsittely
Talousvettä toimittava laitos

€
3

> 1000 m /d

1050

3

10 - 1000 m /d

710

3

< 10 m /d

420

SUUNNITELMALLINEN VALVONTA JA MÄÄRÄYSTEN VALVONTA
Talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueet, vuosimaksu, €

1050

3

> 1 000 m /d
3

10 – 1 000 m /d

560

3

< 10 m /d ja oma ottamo
3
< 10 m /d, ei ottamoa
STMa 1352/2015 tai 401/2001 mukainen muu kohde

315
210
140
Tarkastus, €

Uusinta- ja
osatarkastus, €

175

105

210

140

280

210

hotelli, motelli
matkustajakoti, muu majoitus, leirikeskus
muut vastaavat majoituskohteet (lomamökit yli 3 kpl)

280
210
175

140
105
105

Yleinen sauna

175

105

uimahalli
uima-allas, uimala
kylpylä

280
210
350

140
105
175

asetuksen (177/2008) mukaiset uimarannat (ns. Euuimarannat)

210

105

muut yleiset uimarannat (myös talviuintipaikat)

210

105

280
560
700
875

140
280
350
455

210
280

105
140

Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto
< 500 m

2

500 - 1 000 m
> 1 000 m

2

2

Julkinen majoitushuoneisto

Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä

Koulu tai oppilaitos
2

< 2 000 m
2
2 000- 5 000 m
2
5 000- 10 000 m
2
> 10 000 m
Päivähoitopaikat
lasten leikki- ja päivätoiminta, ryhmäperhepäiväkoti
päiväkoti alle 3 ryhmää

6
päiväkoti yli 3 ryhmää

420

210

Vanhainkoti, palvelukoti, tehostettu palveluasuminen
alle 40 henkilöä

280

140

Vanhainkoti, palvelukoti, tehostettu palveluasuminen yli
40 henkilöä

420

210

lastenkoti, nuorisokoti

280

140

päivä- ja toimintakeskus, perhekoti

210

105

muut yksiköt

280

140

Kauneushoitola tai muu ihonkäsittelypaikka tai –
hoitopaikka, solarium

140

70

210

105

280

140

350

175

Sosiaalialan yksiköt

Julkinen kuntosali tai liikuntatila
< 500 m

2

500 -1000 m
> 1000 m

2

2

Muut laitokset ja huoneistot joissa harjoitetusta
toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjille
terveyshaittaa

Maksu käsittelyaikaan perustuen 70 €/h

Muut terveydensuojelulain mukaiset maksut
13 §:n ja 18 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja
hakemusten perusteella annettujen määräysten
valvonta

Maksu käsittelyaikaan perustuen 70 €/h

27 §:n mukaiset terveyshaittojen selvittämiseen
liittyvät mittaukset, selvitykset ja näytteenotot

Maksu käsittelyaikaan perustuen 70 €/h

Kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin,
kun ei ole 16 §:n 4 mom. tarkoittama laitos
Suuret yleisötilaisuudet

70 € näytteenottokerta + (alv 24 %) lisäksi laboratorion
tutkimusmaksu
Maksu käsittelyaikaan perustuen 70 €/h

TsL 13, 16, 18, 20 ja 29 §;n mukaiset näytteenotot
ensimmäinen näyte

70 € näytteenottokerta, lisäksi laboratorion
tutkimusmaksu (tarkastuksen yhteydessä ei peritä)

seuraavat näytteet

10 € näytteenottokerta, lisäksi laboratorion
tutkimusmaksu

Muut näytteenotto-, tutkimus- ja
asiantuntijapalvelut

Maksu käsittelyaikaan perustuen (70 €/h + alv 24 %)

TUPAKKALAIN (549 / 2016) JA LÄÄKELAIN (395/1987) MUKAINEN VALVONTA
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvat
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

175

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja
nikotiininesteiden ilmoituksen käsittely

350

Nikotiininesteiden ilmoituksen käsittely

175

Tukkumyynnin ilmoituksen käsittely

175

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

175

7
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontamaksut
Vuosittainen valvontamaksu /myyntipiste

250

Määräaikaisen luvan valvontamaksu/myyntipiste

125

Muut maksut
Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely

Maksu käsittelyaikaan perustuen 70 € /h
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