
ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 

Säkylän kunnanhallituksen päätös 4.2.2019. Taksan voimaantulo 15.3.2019. 

Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä     
    

Ympäristöterveydenhuollon taksa 

1 § Soveltamisala 

Tätä taksaa sovelletaan  

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

1) elintarvikelain 13 §:n mukaisten laitosten hyväksymistä ja elintarvikehuoneistojen 
ilmoituksen käsittelyä; 

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja 

näytteen tutkimista; 

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

4) 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. 
 
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, 
jotka koskevat   

5) terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten 

vastaanottamisesta annettavia todistuksia 

6) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä; 

7) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja 
näytteen tutkimista; 

8) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen 

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

9) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;  

10) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa 
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua. 20 §:n 
mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisen maksu tulee voimaan 27.10.2017 alkaen.  

11) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa.  

12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, 
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen 

selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 
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13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 

momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta 

(arvonlisäverollinen). 

14) terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen Maailman terveysjärjestön kansainvälisen 
terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen 
todistusten myöntämistä (ns. saniteettitodistukset). 

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

15)  44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan hakemuksen käsittelyä, 48 §:ssä 
tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä, 50 
§:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä ja 79 §:ssä tarkoitetun 
tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä 

16) 44§:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan, 50 §:n mukaisen tukkumyynti-
ilmoituksen,  46 §:n ja 50 §:n mukaisen tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden 

vähittäis- tai tukkumyynnin ilmoituksen sekä 48 §:n mukaisen nikotiininesteiden 

vähittäismyynti-ilmoituksen mukaisten toimintojen vuotuista valvontamaksua 

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

17) 54 d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä 

18) sekä 54 d §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua. 

E) Eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalveluun (Eläinlääkintähuoltolaki 21 §) 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta, asiakirjojen 

käsittelystä ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden 
kokonaiskustannusten määrään. 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat 
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.  
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 58 euroa. Siltä osin, kuin eläinlääkäri 
tekee tarkastuksia, työtunnin hinta on 69 euroa. Kun maksu määräytyy 

käytetyn työajan perusteella, työajasta laskutetaan puolen tunnin 
tarkkuudella alkavan puolituntisen mukaan. 

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

2.4 Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto on 58 euroa yhden näytteen 

osalta.  Samalla näytteenottokerralla otetut seuraavat näytteet ovat 10 
euroa/näyte. Näytteet ovat maksullisia, ellei kohtuullisuussyistä muuta 

päätetä. Muutoksesta päättää ympäristöpäällikkö. Toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä tehtävä näytteenotto määräytyy käytetyn työajan perusteella. 

2.5 Maksut peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. 
Valvontasuunnitelmaan kuuluvien tarkastusten perusteella annettujen 
määräysten valvonnasta johtuvan lisävalvontatarkastuskäynnin maksu 
määräytyy aiheutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 50 % 
suunnitelmallisen valvonnan tarkastusmaksusta. 

2.6 Tupakkalain mukaan määräytyvä valvontamaksu on veroluonteinen maksu, 
joka ei perustu suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin 

2.7 Eläinlääkäripäivystyksen maksullisen puhelinpalvelun maksun suuruus on: 
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klo 6.00-22.00 2,04 €/min + pvm/mpm, ja 

klo 22.00-6.00 4,01 €/min + pvm/mvm 

 

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten 
käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten 
ilmoitusten vastaanoton todistusmaksu ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten 
hyväksymismaksu  

3.1 Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksun ja laitosten 
hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- ja 
hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai 
ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. 

3.2 Terveydensuojelulain 13 § mukaisten ilmoitusten vastaanoton 
todistusmaksun ja terveydensuojelulain 18 § mukaisten laitosten 
hyväksymismaksun määräämisen perusteena on käsittely- tai 

hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai 
ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. Ilmoitusten 
vastaanoton todistusmaksu sisältää tarvittaessa tehtävän tarkastuskäynnin 
kustannukset. 

3.3 Käsittely- tai hyväksymismaksua sekä todistusmaksua sovelletaan myös 
toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen 
sekä toimijan vaihtumista koskevaan ilmoitukseen. 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja 
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen 
käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, 

tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä 
sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä 

ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa 
valvontaohjelmassa ja kunnan ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys 
määräytyy riskinarvioinnin perusteella.  

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista 
viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Jos 
kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman 

ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, maksu määräytyy 
pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna 50 % 
muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastusten maksusta. Samaa periaatetta 
sovelletaan, jos saman tarkastuskerran yhteydessä tarkastetaan saman 
toimijan samassa kiinteistössä sijaitsevia useampia erityyppisiä 

elintarvikehuoneistoja. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata kaikki 
lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. 

4.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja 
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastuksista ei peritä 
erillistä maksua. Tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden 
vähittäismyyntilupiin liittyvä vuosittainen valvontamaksu kattaa kaikki 
suunnitelmalliset tarkastukset.   

5 §  Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen 
valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan 
vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu 
määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella. 
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5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen 

toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten 

perusteella. 

5.3 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.   

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu 
maksutaulukon mukaan. 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut 

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä 
mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.  

6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on 
maksuton. 

6.3 Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) tarkoittamasta laivojen ja alusten 
tarkastuksesta ja siitä annettavasta todistuksesta peritään tarkastukseen 
(sisältää valmistelun, tarkastuksen, matkat ja asiakirjojen laatimisen) ja 
todistuksen myöntämiseen kuluneen ajan perusteella 55 euroa/tunti. 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaiset lupa-, ilmoitus ja valvontamaksut. 

7.1 Tupakkalain sekä lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden mukaisten 
hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä sekä vuotuisesta valvonnasta 

perittävät maksut ilmenevät maksutaulukosta. 

 Lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelymaksu on samansuuruinen 
määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville toiminnoille. Vähemmän kuin 
6 kuukautta kestävän määräaikaisen vähittäismyyntiluvan valvontamaksu on 
50 % vuosittaisesta valvontamaksusta.  

Kesken vuotta aloittavan toiminnan valvontamaksu määräytyy jakamalla 

täysien toiminnan harjoittamiskuukausien lukumäärä luvulla 12 ja kertomalla 
osamäärä vuotuisen valvontamaksun suuruudella. Jos toiminnanharjoittaja, 
joka on harjoittanut maksuvelvollista toimintaa vuoden ensimmäisenä 
päivänä, lopettaa toiminnan tai toiminnan osan kesken kalenterivuoden, 
lopettaneen toiminnan osalta ei saa palautusta tai hyvitystä 
valvontamaksusta. 

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 

8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan 
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa 
merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 %  
4 §:n mukaista maksua korkeampana tai alhaisempana. Ympäristötoimiston 
aukioloajan ulkopuolisesta tarkastuksesta voidaan periä 50 % korkeampi 
maksu. 

8.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon 

ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksen perusteella 
erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu 
voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee 
kuitenkin tällöinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin 
perittäisiin. 
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8.3 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää 

ympäristölautakunta päättämiensä asioiden osalta ja ympäristöpäällikkö 

muiden asioiden osalta. 

8.4 Mikäli kohdetta ei pystytä luokittelemaan maksutaulukon mukaisesti, 
valvontamaksu määräytyy valvontaan kuluneen ajan perusteella. 
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 58 euroa, eläinlääkärin osalta 69 
euroa.  

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

9.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan 
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, 
peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 %.  

10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen    

10.1 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, voidaan maksu 
määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.  

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

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

11.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen 
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä 

samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä 
on peritty. 

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

12 § Maksun suorittaminen ja periminen 

12.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta 
mukaan lukien asiakirjatarkastukset. 

 
12.2  Valvontasuunnitelmaan liittyvistä ja omavalvonnan varmistamiseksi 

otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset ja 
muista ulkopuolisten asiantuntijoiden tutkimus- ja selvityskustannukset 
peritään todellisten kustannusten mukaisesti. Valvontakohteet maksavat 

myös mm. omavalvonnan varmistamiseksi otettavat näytteet, vesilaitosten 

verkostovesinäytteet, kylpylöiden puhtaus- ja allasvesinäytteet, 
uimarantojen ja avantouintipaikkojen vesinäytteet, yksityisten kaivojen 
vesinäytteet, terveydensuojelulain nojalla valvottavista huoneistoista sekä 
asuntojen sisäilmaongelmatilanteissa otettavat materiaali- ja 
sisäilmanäytteet ja tupakkavalvonnan ilmanäytteet savuttomien tilojen 
savuttomuuden varmistamiseksi. 

 
12.3 Tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiluvan vuosittainen 

valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain voimassa olevilta luvilta ja 
ilmoitetuilta toiminnoilta.   

12.4 Tupakan ja nikotiinikorvausvalmisteiden rauetessa sovelletaan, mitä 
kohdassa 7.1 määrätään.  
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12.5 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä, 

tupakkalain mukaista valvontamaksua lukuun ottamatta, voi olla aikaisintaan 

kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun 
saamisesta.  

12.6 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. 

12.7 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 §, TsL 
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 §, lääkelaki (395/1087) 54 d §). 

13 §  Yksityisoikeudelliset maksut 

13.1 Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta muuhun kuin viranomaistehtäviin 
liittyvistä selvityksistä, asiantuntijalausunnoista, tietojen keräyksistä taikka 
erilaisista laskenta- tai mittaustehtävistä peritään 99 euroa/toimenpide, 
kuitenkin yhden tunnin ylittävältä ajalta 75 euroa/tunti. 

13.2 Ympäristölautakunta päättää erikseen tapauskohtaisesti omien julkaisujensa 
myyntihinnan. Ellei erikseen määrätty, peritään niistä 9 euroa/kappale. 

13.3 Valokuvien käyttöoikeudesta ennalta määriteltyyn tarkoitukseen peritään 99 
euroa/kappale. Valokuvavedoksista peritään 143 euroa/kappale. 

13.4 Yksityisoikeudellisista maksuista perittäviin korkoihin sovelletaan korkolain 

säännöksiä. 

14 §  Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut 

14.1 Näiden palveluiden maksut peritään Säkylän kunnan hyväksymän taksan 

mukaisesti. 
 

15 §  Hyväksymismaksusta päättäminen 

15.1 Maksusta, lisämaksusta, maksun alentamisesta ja maksun palauttamisesta 
päättää käsiteltävässä asiassa toimivaltaisena oleva viranomainen. 

 

16 §  Voimaantulo 

16.1 Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan 
perusteella 

16.2 Tupakan ja nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupavalvonnan vuosimaksun 
suuruus määräytyy vuoden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan taksan 
perusteella. 

16.3 Tämä taksa tulee voimaan 15.3.2019. Säkylän kunnanhallitus on hyväksynyt 
tämän taksan päätöksellään 4.2.2019. 

16.4 Tämän taksan tullessa voimaan kumoutuu aikaisempi Euran, Huittisten, 
Kokemäen ja Säkylän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa. 
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ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO 

ALKAEN 15.3.2019, Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä

2019 2019
ELINTARVIKELAIN MUKAISET HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAMAKSUT Käsittely- tai Tarkastusmaksu 

Elintarvikehuoneistot/laitokset hyväksymismaksu (e) (e)

Alkutuotanto

 - Maidontuotantotila 285

 - Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely 285

 - Muu alkutuotanto 168

Leipomot, myllyt  

 - Ruoka- ja kahvileivän valmistusta, viljan jauhatus 116 173

 - Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta (piirakat, pasteijat), 116 231

konditoriatuotteiden valmistusta  

Ammattikeittiöt ja ravintolat  

- Keskuskeittiö, pitopalvelu ja ravintola (toimittaa ruokaa myös muualle) 116 231

- Grilli- tai pikaruokatoiminta 116 173

- Ravintola (valmistus ja tarjoilu) 116 231

- Laitoskeittiö (koulut, päiväkodit, sairaalat, henkilöstöravintolat, valmistus ja tarjoilu) 116 173

- Kahvila 116 173

- Jakelu/tarjoilukeittiö (muualla valmistetun ruoan tarjoilua) 116 173

- Anniskelu/tarjoilupaikka (ei ruuan valmistusta, vähäistä tarjoilua) 116 116

Myymälät ja myyntipaikat  

 - Myymälät (helposti pilaantuvat elintarvikkeet pakattuina, raakapakasteiden leivin- 116 173

valmisteiden paistoa ja myyntiä, ns. laatikkomyymälät)  

 - Kioskit 116 116

 - Tilamyymälät yms. hyvin pienet myyntipaikat 116 116

 - Muu elintarvikkeiden myynti (maahantuojat, luontaistuotekaupat yms.) 116 173

 - Myymälä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, valmistusta, < 100 m
2

116 173

 - Myymälä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, valmistusta, 100 - 1000 m
2

116 231

 - Myymälä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, valmistusta, >1000 m
2

116 289

Säännöllinen tori-, markkina- ja ulkomyynti  

 - Myyntipisteet, joissa helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esim.  jäätelökioskit 116 116

 - Muu myyntipiste, esim. kasvisten myynti 116 116

 - Torialue 116 173

 - Liikkuva myyntiajoneuvo- tai laite 116 116

Kasvisten pakkaamot ja kasvistuotteiden valmistuspaikat   

 - Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai muuta jalostusta 116 173

 - Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta 116 116

Muut valmistuspaikat, varastot ja kuljetus   

 - Ruokavalmistetehtaat, eineskeittiöt, muut elintarvikkeiden valmistuspaikat 116 231

 - Hyvin pienet valmistuspaikat, yleensä epäsäännöllistä toimintaa, esim. kotikeittiöt 116 116

 - Elintarvikekuljetus < 5 kpl ajoneuvoja 116 173

 - Elintarvikekuljetus > 5 kpl ajoneuvoja 116 231

 - Pakkaamot, tukkukaupat, elintarvikevarastot, elintarvikekontaktimateriaalivalmistajat 116 231

Liha-alan laitokset   

 - Liha-alan laitos alle 1 milj. kg / vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)   

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo tai lihavalmistelaitos 557 218

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo ja lihavalmistelaitos 785 288

 - Liha-alan laitos 1-10 milj. kg / vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä  

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo tai lihavalmistelaitos 722 357

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo ja lihavalmistelaitos 1135 426

 - Liha-alan laitos >10 milj. kg / vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)  

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo tai lihavalmistelaitos 944 357

  * kun kohteessa on lihanleikkaamo ja lihavalmistelaitos 1484 426

Kala-alan laitokset  

 - Toiminnaltaan kapea-alainen ja osa-aikaisesti toimiva laitos (esim. ravunkeitto) 416 167

 - Kala-alan laitos < 250 000 kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) 667 218

 - Kala-alan laitos 250 000-500 000 kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) 917 357

 - Kala-alan laitos > 500 000 kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä ) 1334 426

Maitoalan laitokset  

 - Raakamaidon vastaanotto < 50 000 l/vuosi 445 112

 - Raakamaidon vastaanotto 50 000 - 2 milj. l/vuosi 500 167

 - Raakamaidon vastaanotto >2 milj. l/vuosi 834 222

 - Muu maitoalan laitos (esim. pakkaamo, sulatejuustola) 500 112

Muna-alan laitos  

 - Munapakkaamo tai munavalmistelaitos < 10 000 kg/vuosi 707 139

 - Munapakkaamo tai munavalmistelaitos 10 000 - 10 milj. kg/vuosi 884 208

 - Munapakkaamo > 10 milj. kg/vuosi 1057 277

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos 334 139

Muut laitoksiksi luettevat elintarvikehuoneistot 334 222

Muut maksut

Asiakirjat, todistukset ja erillistarkastukset Asiakirjan tarkastus/

todistuksen

kirjoitus (euroa)

 - Asiakirjojen tarkastus ja todistuksen kirjoitus 90

 - Eläinlääkärin vientitodistus (EU:n ulkopuolelle vietävät tuotteet) ja muut eläinlääkärin todistukset

125 e + 20 e/lisätodistus 

(yli 1 h tarkastuksen

jälkeen peritään 60 

e/alkava ½ tuntia

Näytteenotto Näytteenotto

 - Terveystarkastajan näytteenotto 58 e + lisänäytteet 10 

 - Eläinlääkärin näytteenotto 69 e + lisänäytteet 10 

 - Toimijan pyynnöstä suoritettu näytteenotto

58 €/tunti, vähintään 1 

tunnin veloitus

Muut tarkastukset

 - Ostajamaan edellyttämä Euroopan Unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita 125 e/tunti

vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta  
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ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO 

ALKAEN 15.3.2019, Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä

2019 2019
TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET Todistuksen maksu, Tarkastusmaksu 

MAKSUT käsittely- tai (e)

hyväksymismaksu

Solarium- ja/tai tatuointiliike, kauneushoitola, muu ihonkäsittelyhuoneisto 173 173

Yleisölle avoin sauna 173 116

Yleisölle avoin kylpylä, uimahalli, uimala ja/tai uimaranta   

 - 1 allas 231 89

 - 2-5 allasta 347 116

 - >5 allasta 462 173

 - EU-uimaranta 289 116

 - muut, yleinen uimaranta, talviuimapaikka, uimala 289 116

Kuntosali ja/tai liikuntatila 231 116

Päiväkoti tai -kerho, oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka,   

sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus   

 - <200 m2 173 116

 - 200-500 m2 231 173

 - 501-1000 m2 347 231

 - >1000 m2 404 288

Majoitusliike   

 - alle 100 m
2

289 116

 - 100-1000 m
2

404 173

 - yli 1000 m
2

462 231

Hautausmaa, krematorio 289 116

Yksityinen hautapaikka, haudatun ruumiin siirtäminen 289 116

Muu huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua terveyshaittaa 347 116

Talousvettä toimittavat laitokset   

 - alle 50 käyttäjää tai alle 10 m
3
/d 173 173

 - 50-5000 käyttäjää tai 10-1000 m
3
/d 347 231

 - yli 5000 käyttäjää tai yli 1000 m
3
/d 462 231

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi 347

TUPAKKALAIN JA LÄÄKELAIN MUKAISET LUPA- JA 

JA VALVONTAMAKSUT

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut

Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa (TupakkaL 44 §) 500

Vähittäismyyntiluvan (TupakkaL 44 §) uusiminen Y-tunnuksen uusimisen tms. syyn vuoksi 200

Nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoitus (TupakkaL 48 §) 200

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden tukkumyyntilupa (TupakkaL 50 §) 500

Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely (TupakkaL 79 §) 700

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa (LääkeL 54d §) 200

Nikotiinivalmisteiden myynnin ilmoitus toimijan nimen tai Y-tunnuksen muuttumisen takia (LääkL) 100

Valvontamaksut

Tupakan myyntipistekohtainen valvontamaksu ja tukkumyynnin valvontamaksu 350

Nikotiininesteiden tai tupakan ja nikotiininesteiden myyntipistekohtainen valvontamaksu 350

Nikotiininesteiden tukkumyynnin valvontamaksu 350

Nikotiinivalmisteiden myynnin myyntipaikkakohtainen valvontamaksu 150

NÄYTTEENOTTO

 - Näytteenotto 58 e + lisänäytteet 10 

 - Erityisiä toimia vaativa tai yli tunnin kestävä näytteenotto 58 e/h  


