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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 
 
 
 
 
1 § 
Maksujen perimisen säädösperusteet 
 
Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 §:n, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä valvonta-asetus) 26 - 29 artiklan, 
terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n, tupakkalain (549/2016) 90 – 91 §:n ja lääkelain (395/1987) 
54d §:n nojalla. Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä elintarvikelain 70 §:n 2 momentin 
ja 71 §:n 3 momentin nojalla annetussa eräitä elintarvikevalvonnan maksuja koskevassa 
valtioneuvoston asetuksessa (1040/2007) säädetään.  
 
Taksassa vahvistetaan lisäksi eräistä laitteista perittävien vuokrien määrät sekä 
eläinlääkäripäivystyksen maksullisesta puhelinpalvelusta eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 21 §:n 
nojalla perittävän maksun suuruus. 
 
 
2 § 
Soveltamisala 
 
Tämän taksan mukaisesti peritään maksu 

 elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä lukuun ottamatta 
elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta elintarvikehuoneistosta tehtyä ilmoitusta; 

 terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä; 

 nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä; 

 tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä; 

 tupakkalain 47 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen 
käsittelystä; 

 tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä; 

 tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä; 

 asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavista todistuksista ja lausunnoista; 

 elintarvikelain 48 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä 
tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta; 

 valvonta-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetusta, säädösten noudattamatta jättämisestä 
johtuvasta tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta; 

 elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien, elintarvikelain 7 luvussa 
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta; 

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

 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä 
tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteiden tutkimisesta; 

 terveydensuojelulain 6 §:n nojalla myönnetyistä todistuksista; 
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 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän 
tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten 
antaminen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen; 

 terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten 
valvonnasta; 

 terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten 
valvonnasta (talousvettä toimittava laitos) sekä 20 §:ssä edellytetystä talousveden laadun 
valvonnasta ja tarkkailusta; 

 terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytetystä uimaveden säännöllisen laadun valvonnasta; 

 asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, 
tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten 
terveyshaittojen selvittämiseen; 

 kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole terveydensuojelulain 
16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta; 

 tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijalta sekä tupakkalain 50 
§:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen tehneeltä toimijalta vuosittaisena 
valvontamaksuna; 

 lääkelain 54a §:n mukaisen myyntiluvan valvontaan liittyvästä lääkelain 54c §:ssä 
tarkoitetusta tarkastuksesta sekä 54c §:n mukaisesti annetun kiellon valvontaan liittyvästä 
tarkastuksesta;  

 säteilylain 44a §:n mukaisesta solariumlaitteen valvonnasta; 

 eräiden laitteiden vuokraamisesta; sekä 

 eläinlääkäripäivystyksen maksullisesta puhelinpalvelusta. 
 
 
3 § 
Maksujen määräytymisperusteet 
 
Eräiden asiakirjojen käsittelylle ja eräille tarkastustyypeille on annettu tässä taksassa asian 
hoitamiseen tavanomaisesti kuluvan ajan perusteella kiinteä maksu. Muissa tapauksissa maksu 
määräytyy asian käsittelyyn tai tehtävän suorittamiseen käytetyn työajan perusteella. 
 
Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin 
aiheutuvat kustannukset.  
 
Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn sekä todistusten ja lausuntojen kirjoittamiseen käytettyyn 
työaikaan sisältyvät asiakirjan vastaanottamiseen, asiakirjaan tutustumiseen, mahdollisten 
täydennysten tai lisäselvitysten pyytämiseen ja niihin tutustumiseen, päätöksen tai todistuksen 
laatimiseen ja asiakkaalle toimittamiseen, valvontakohteen riskinarviointiin sekä tapahtuman 
kirjaamiseen tiedonhallintajärjestelmään ja mahdolliseen ilmoittamiseen keskusviranomaiselle 
käytettävä aika. Maksuun lisätään asian käsittelystä mahdollisesti aiheutuneet tavanomaisesta 
poikkeavat suorat kustannukset, kuten esimerkiksi ylimääräiset kopiointikulut. Hakemusten ja 
ilmoitusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset laskutetaan erikseen käyttäen tässä taksassa 
vahvistettuja tarkastusmaksuja. 
 
Tarkastukseen ja/tai näytteenottoon käytettävään työaikaan lasketaan kuuluvaksi 
valvontakohteessa käytetyn ajan lisäksi tarkastukseen ja/tai näytteenottoon valmistautumiseen 
käytetty aika, matkoihin käytetty aika sekä tarkastukseen ja/tai näytteenottoon liittyviin kirjallisiin 
töihin (tarkastuskertomuksen kirjoittaminen, mahdollisten lisäselvitysten pyytäminen ja niihin tai 
tarkastuksen aikana pyydettyihin asiakirjoihin tutustuminen, asian kirjaaminen 
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tiedonhallintajärjestelmään, asiakirjojen postitus) käytetty aika. Jotta maksut eivät muodostuisi 
kohtuuttomiksi kulkuyhteyksiltään heikoilla alueilla toimiville toimijoille, tuntiperusteisen 
valvontamaksun suuruuteen vaikuttava matka-aika (meno-paluu) on korkeintaan 1 h.  
 
Vuosittaisessa valvontasuunnitelmassa tarkastustiheydet määritellään valvontakohteiden 
riskinarvioinnin perusteella. Elintarvikevalvonnassa riskinarviointi on kohdekohtainen. 
Tarkastustiheyteen ja sitä kautta kohteelle valvonnasta muodostuviin kokonaiskustannuksiin 
vaikuttavat kohteen toiminnan laadun ja laajuuden lisäksi aikaisempien valvontatoimenpiteiden 
tulokset ja valvonnassa saadut tiedot kohteen vaatimustenmukaisuudesta. Terveydensuojelulain 
mukaisessa valvonnassa riskinarviointi on toimintatyyppikohtainen, ja tarkastustiheys määräytyy 
toiminnan laadun ja laajuuden mukaan. Jos kohteessa on useita eri toimintoja, tarkastustiheys 
määräytyy sen toiminnan mukaan, johon liittyvät riskit ovat suurimmat ottaen huomioon edellä 
mainitun riskinarvioinnin. 
 
Tupakkalain 91 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut ovat veroluonteisia maksuja, joiden 
enimmäismäärä on annettu tupakkalaissa. Muut maksut perustuvat valvontatoimenpiteistä 
aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään. Maksut on määrätty siten, että niiden suuruus vastaa 
enintään asian käsittelystä tai valvontatoimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia, ellei valvonta-
asetus edellytä korkeampaa maksua. Maksun suuruuden laskentaperusteena oleviin kustannuksiin 
kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot sekä osuus hallintokustannuksista. 
Valvontamaksun suuruutta määriteltäessä on asetuksen 882/2004 mukaisesti huomioitu 
valvontahenkilökunnan palkkakulut sekä viralliseen valvontaan osallistuvan henkilöstön kulut, 
mukaan lukien tiloista, välineistä, laitteista ja koulutuksesta aiheutuvat kulut.  
 
Tarkastus- ja näytteenottomatkoista ei peritä erikseen matkakustannusten korvausta. Matkoista 
valvontahenkilöstölle maksettavista matkakustannusten korvauksista muodostuvat kustannukset 
on sisällytetty valvontamaksuihin. Matka-aika vaikuttaa tuntiperusteisen valvontamaksun 
suuruuteen. Matka-ajasta 1 h:n ylittävä osa jätetään laskuttamatta.  
 
Valvontaan liittyvien näytteiden tutkimuskustannukset laskutetaan toimijalta erikseen tutkimukset 
tehneen laboratorion hinnaston mukaisesti. Jos näyte tutkitaan terveysvalvonnan omalla 
laitteistolla, laskutetaan tutkimisesta aiheutuneet todelliset kustannukset, joihin sisältyy välittömien 
kustannusten lisäksi osuus laitteiston poisto- ja ylläpitokustannuksista. Muiden ulkopuolisten 
palveluiden maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
 
Taksassa esitetyt maksut peritään viranomaistoimintaan liittyen, eivätkä ne siten ole 
arvonlisäveron alaisia. Laboratoriotutkimuksista ja mahdollisesti muista ulkopuolisista palveluista 
perittävään maksuun sisältyy arvonlisävero. 
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4 § 
Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä sekä todistusten ja lausuntojen antamisesta 
perittävä maksu 
 
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä sekä todistusten ja lausuntojen antamisesta peritään 
seuraavat maksut: 
 

Asiakirja Käsittelymaksu 

  

Elintarvikelain mukainen ilmoitus 130 € 

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus ja toiminnanharjoittajan 
vaihtumista koskeva ilmoitus 

130 € 

Terveydensuojelulain 20 §:ssä tarkoitettu talousvettä toimittavan laitoksen 
riskinarvioinnin hyväksyminen 

Käytetyn työajan 
mukaan 
65 € / h 

 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus 

Hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään perusmaksu sekä 
myyntipistekohtainen lisämaksu erikseen kultakin tupakkatuotteiden 
myyntipisteeltä ja nikotiininesteiden myyntipisteeltä  

- perusmaksu 
- lisämaksu, tupakkatuotteiden myyntipiste 
- lisämaksu, nikotiininesteiden myyntipiste 

 

 
 
 
 
 

195 € 
500 € 
500 € 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus 150 € 

Tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteiden vähittäismyyntiä 
koskevan ilmoituksen käsittely  

630 € 

Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden tukkumyyntiä koskevan 
ilmoituksen käsittely 

695 € 

Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun asuntoyhteisöön määrättävää 
tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely 

Käytetyn työajan 
mukaan 
65 € / h 

Laivan saniteettitodistuksen myöntäminen tai voimassaolon jatkaminen 270 € 

Laivan saniteettitodistuksen voimassaolon jatkaminen toimistotyönä 195 € 

Laivan saniteettitodistuksen myöntäminen tai voimassaolon jatkaminen, 
kun työ tehdään toimijan pyynnöstä kokonaan tai osittain virka-ajan 
ulkopuolella 

  
540 € 

Laivan saniteettitodistuksen voimassaolon jatkaminen toimistotyönä, kun 
työ tehdään toimijan pyynnöstä kokonaan tai osittain virka-ajan 
ulkopuolella 

 
390 € 

Laivan uusintatarkastus vaadittujen kontrollitoimenpiteiden (esim. ERF-
lomake) suorittamisen varmistamiseksi  

140 € 

Muut hakemukset ja ilmoitukset, asiakkaan pyynnöstä annettavat 
todistukset ja lausunnot 

 Käytetyn työajan 
mukaan  
65 € / h  

 
Toimijasta johtuvasta syystä poikkeuksellisen paljon aikaa vievästä käsittelystä peritään maksu 
käsittelyyn kuluneen työajan mukaan, jolloin käsittelystä peritään 65 € / h. 
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Kun maksu määräytyy käytetyn työajan perusteella, työajasta laskutetaan puolen tunnin 
tarkkuudella alkavan puolituntisen mukaan.  
 
Toiminnan kesto ei vaikuta ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruuteen. 
 
Laivan saniteettitodistuksella tarkoitetaan WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön 20 ja 39 
artiklassa tarkoitettua todistusta.  
 
Rakennusluvan, ympäristöluvan tai kaavan valmisteluun tai vastaavan viranomaisasian 
valmisteluun liittyvästä, asianomaisen viranomaisen pyytämästä lausunnosta samoin kuin 
keskushallintoviranomaisen pyytämästä säädösvalmisteluun tai ohjeiden valmisteluun liittyvästä 
lausunnosta ei peritä maksua. Epäselvässä tapauksessa ympäristöterveydenhuollon johtaja 
päättää, peritäänkö lausunnosta maksu. 
 
Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tehdystä ilmoituksesta ei peritä käsittelymaksua. 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvä ensitarkastus on suunnitelman mukainen tarkastus, josta peritään 
maksu 7 §:n mukaisesti. Elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta elintarvikehuoneistosta 
(alkutuotannon yhteydessä harjoitettava vähäriskinen toiminta) tehdyn ilmoituksen käsittelystä ei 
peritä maksua. 
 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu muodostuu 
perusmaksusta sekä myyntipistekohtaisista lisämaksuista. Perusmaksuun lisätään 
myyntipistekohtainen lisämaksu kutakin tupakkatuotteiden myyntipistettä ja nikotiininesteiden 
myyntipistettä kohti. Esimerkiksi haettaessa lupaa tupakkatuotteiden myynnille yhdestä 
myyntipisteestä, on hakemuksen käsittelymaksu 695 €.  
 
Erillistä taksan 8 §:ssä tarkoitettua vuosittaista valvontamaksua ei peritä tupakkatuotteiden ja 
nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisvuodelta, tukkumyynti-ilmoituksen 
käsittelyvuodelta tai nikotiininesteiden valvonnan osalta tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun 
nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyvuodelta. 
 
 
5 § 
Hakemuksen hylkääminen, tutkimatta jättäminen, peruuttaminen tai raukeaminen  
 
Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Jos 
hakemus on päätetty jättää ottamatta tutkittavaksi, maksua ei peritä.  
 
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan 
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt 
oleellisiin toimiin hakemuksen tai ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään 4 §:n mukaisesta kiinteästä 
käsittelymaksusta 50 %. Jos käsittelymaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella, peritään 
maksu asian käsittelyyn käytetyn työajan mukaan.  
 
Toimijan tekemästä tarpeettomasta ilmoituksesta tai hakemuksesta ei peritä käsittelymaksua. 
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6 § 
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 asian uudelleen käsittelystä aiheutuvat kulut ovat 
pienemmät kuin päätöksestä peritty summa, erotus palautetaan asiakkaalle. Jos tuomioistuin 
muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa 
hyväksymispäätöksen tarpeessa tai ilmoitus on ollut aiheeton, palautetaan mahdollisesti peritty 
maksu kokonaisuudessaan. 
 
7 § 
Tarkastuksista perittävät maksut 
 
Elintarvikelain, terveydensuojelulain ja säteilylain mukaisista suunnitelmallisista tarkastuksista 
peritään seuraavat maksut: 
 

Valvontakohde Tarkastusmaksu 

  

Elintarvikelaki  

Maidontuotantotila 285 € 

Alkutuotanto: lihakarjan kasvatus, kalastus, vesiviljely 285 € 

Muu alkutuotantotila 168 € 

Liikkuva elintarvikehuoneisto, kuljetustoiminta ja vastaava vähäinen 
ilmoitettu toiminta 

Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h, 
enintään 250 € 

Muu ilmoitettu elintarvikehuoneisto, suunniteltu Oiva -tarkastus 250 € 

Hyväksytty elintarvikehuoneisto, leikkaamo, suunniteltu Oiva -tarkastus 500 € 

Muu hyväksytty elintarvikehuoneisto, suunniteltu Oiva -tarkastus 350 € 

Uusintatarkastus, ilmoitetut huoneistot  Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h, 
enintään 250 € 

Uusintatarkastus, hyväksytyt huoneistot  Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h 

Asiakirjatarkastus terveysvalvonnan toimistolla (myös Oiva-tarkastus, 
jos tehdään asiakirjatarkastuksena toimistolla) 

Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h 

Muut maksulliset tarkastukset Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h 

  

Terveydensuojelulaki  

Yleinen sauna, kauneushoitola, majoitushuoneisto, 
kokoontumishuoneisto, yleinen liikuntatila, uimaranta 

240 € 

Ripsi- ja kynsistudio ja muu vastaava vähäinen toiminta Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h, 
enintään 240 € 

Muut maksulliset tarkastukset Käytetyn työajan 
mukaan 65 €/h 

Lisämaksu, jos tarkastukseen sisältyy solariumlaitteen tarkastus 120 € 
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Kun maksu määräytyy käytetyn työajan perusteella, työajasta laskutetaan puolen tunnin 
tarkkuudella alkavan puolituntisen mukaan. Matkoihin käytetystä työajasta laskutetaan yhteensä 
korkeintaan 1 h (meno-paluu). 
 
Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan 
kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Maksu määräytyy pääasiallisen tarkastuksen 
perusteella, ja siihen lisätään lisämaksuna 50 % muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastusten 
maksuista. Solariumlaitteen tarkastukselle on kuitenkin vahvistettu erillinen lisämaksu, jota ei 
puoliteta. Jos kaikkien valvontatoimien laskutus on tuntiperusteinen, määräytyy maksu 
valvontatoimiin käytetyn, yhteenlasketun työajan perusteella. 
 
Taksassa annettu kiinteä maksu voidaan määrätä enintään 50 % korkeampana tai alhaisempana, 
jos tarkastus on vaatinut poikkeuksellisen suuren tai pienen työmäärän.   
 
Asunnossa tai muussa oleskelutilassa terveydensuojelulain 26 - 27 §:ssä tarkoitettujen 
terveyshaittojen selvittämiseksi tehtävä ensimmäinen tarkastus on maksuton. Jos tarkastukseen 
kuitenkin liittyy näytteenottoa tai tavallista laajempia mittauksia tai muita tutkimuksia, niistä peritään 
maksu. 
 
 
8 § 
Tupakkalain ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut 
 

 Valvontamaksu 

  

Tupakkatuotteiden myyntipistekohtainen valvontamaksu 500 € 

Nikotiininesteiden myyntipistekohtainen valvontamaksu 500 € 

Tupakkatuotteiden tukkumyynnin myyntipistekohtainen valvontamaksu 500 € 

Nikotiininesteiden tukkumyynnin myyntipistekohtainen valvontamaksu 500 € 

Nikotiinivalmisteiden myynnin myyntipaikkakohtainen valvontamaksu 32 € 

 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden valvontamaksut peritään vähittäismyyntiluvan haltijalta tai 
tukkumyynti-ilmoituksen tehneeltä toimijalta. Valvontamaksu on myyntipistekohtainen.  
 
Nikotiinivalmisteiden myynnin valvontamaksu peritään vähittäismyyntiluvan haltijalta, ja se on 
myyntipaikkakohtainen. 
 
Valvontamaksua ei peritä myyntiluvan myöntämisvuodelta tai tukkumyynti-ilmoituksen 
käsittelyvuodelta.  
 
Valvontamaksu peritään kalenterivuosittain tammi-maaliskuussa ensimmäisenä päivänä 
tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella 
harjoitettavasta toiminnasta. Valvontamaksun suuruus ei riipu myyntitoiminnan kestosta. Perittyjä 
valvontamaksuja ei palauteta, vaikka myyntitoimintaa harjoitettaisiin vain osan vuotta esimerkiksi 
myyntitoiminnan loppumisen tai toimijan vaihtumisen vuoksi.  
 
Valvontamaksu peritään, kunnes myyntiluvan haltija on tupakkalain 49 §:n mukaisesti tai 
tukkumyynti-ilmoituksen tehnyt toimija on tupakkalain 50 §:n mukaisesti ilmoittanut kirjallisesti 
myynnin lopettamisesta. Myyntilupa katsotaan voimassa olevaksi ja tukkumyyntitoimintaa 
katsotaan harjoitettavan, kunnes lopettamisesta on tehty kirjallinen ilmoitus. Maksun perimisen 
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lopettamispäivämäärä on se päivä, jolloin kirjallinen ilmoitus on vastaanotettu terveysvalvontaan. 
Jos ilmoitus on kuitenkin tehty ennen myynnin lopettamista, on maksun perimisen 
lopettamispäivämäärä ilmoituksen mukainen lopettamispäivä. Vuosittaisen valvontamaksun 
periminen lopetetaan myyntiluvan raukeamispäivänä myyntiluvan rauettua muusta syystä. 
 
 
9 § 
Näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta perittävät maksut 
 
Näytteenotosta peritään näytteenottomaksuna 65 €. Jos näyte otetaan tarkastuskäynnin 
yhteydessä, erillistä näytteenottomaksua ei peritä. Näytteenottomaksu on käyntikohtainen, eikä ole 
riippuvainen näytteiden lukumäärästä. 
 
Andersenin keräimellä tehtävästä sisäilman mikrobinäytteenotosta ja muusta vastaavasta, 
normaalia enemmän aikaa vievästä näytteenotosta peritään näytteenottomaksuna 65 € / h. 
Työajasta laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella alkavan puolituntisen mukaan. Näytteenottoon 
valmistautumiseen, näytteenottoon liittyviin matkoihin, näytteenottoon, näytteen toimittamiseen 
tutkittavaksi ja näytteenoton kirjaamiseen kulunut työaika lasketaan mukaan näytteenottoon 
käytettyyn työaikaan. Matkoihin käytetystä työajasta laskutetaan kuitenkin yhteensä korkeintaan    
1 h (meno-paluu). 
 
Näytteiden tutkimuksista peritään näytteet tutkineen laboratorion hinnaston mukainen maksu. 
Pääsääntöisesti laboratorio laskuttaa näytteiden tutkimuskustannukset suoraan asiakkaalta, ja 
näytteenottomaksu laskutetaan erikseen. Omalla laitteistolla tehdyistä tutkimuksista peritään 
näytteenottomaksun lisäksi näytteen tutkimusmaksu, joka muodostuu tutkimuksen välittömistä 
kustannuksista sekä osuudesta laitteiston poisto- ja ylläpitokustannuksista. 
 
 
10 § 
Laitteiden vuokraaminen 
 
Lehmän nostoparren lainaamisesta ei peritä maksua Raumalla sijaitsevilta eläintiloilta. Nostopartta 
voidaan vuokrata tarvittaessa lähikuntien eläintiloille, jos sitä ei tarvita Rauman kaupungin alueella. 
 
Muita laitteita ei pääsääntöisesti vuokrata. Jos kuitenkin poikkeustapauksessa laite päätetään 
antaa vuokralle, peritään siitä vuokra tämän taksan mukaisesti.  
 
Vuokrattavista laitteista peritään seuraavat vuokrat:  
 

Laite Vuokra (veroton) alv 24 % Vuokra, sis. alv 

    

Lehmän nostoparsi 50 € / alkava vrk 12 € 62 € / alkava vrk 

Muut laitteet 32,26 € / alkava vrk 7,74 € 40 € / alkava vrk 

 
 
11 § 
Eläinlääkäripäivystyspuhelimen maksu 
 
Eläinlääkäripäivystyksen maksullisen puhelinpalvelun puhelinpalvelumaksun suuruus on klo 6.00 – 
22.00 välisenä aikana 2,04 €/min + pvm/mpm ja klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana 4,01 €/min + 
pvm/mpm. 
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12 § 
Erityismääräykset 
 
Ehdollisen hyväksymisen ehtojen täyttymisen tarkastamisesta ja ehtojen täyttymisen johdosta 
tehtävästä päätöksestä peritään erilliset maksut 4 - 7 §:n mukaisesti. Jos ehtojen täyttymisen 
toteamiseksi tarvitaan useampia tarkastuksia, peritään ylimääräisistä tarkastuksista 7 §:n 
mukainen tarkastusmaksu. 
 
Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi valvontaviranomaisen 
palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta, kohteen aikaisemmasta toiminnasta tai 
toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esimerkiksi parityöskentely työturvallisuussyistä), 
tuntiperusteinen tarkastusmaksu määräytyy valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden 
yhteenlasketun työajan perusteella ja kiinteä maksu peritään kaksinkertaisena. Jos 
valvontatoimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä valvontakohteesta riippumattomasta 
syystä (esimerkiksi henkilökunnan koulutus, tarkastajien erityisasiantuntemus), tuntiperusteinen 
maksu peritään yhden, valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen 
käyttämän työajan perusteella eikä kiinteää maksua koroteta. 
 
Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään lauantaina 
tai aattona klo 18.00 – 24.00, pääsiäislauantaina, juhannusaattona tai muuksi päiväksi kuin 
sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 00.00 – 18.00, sunnuntaina tai pyhäpäivänä peritään 
maksu 100 %:lla korotettuna. Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta 
johtuen tehdään arkilauantaina, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita tai lauantaiksi sattuvaa 
jouluaattoa, klo 6.00 – 18.00 peritään maksu 20 %:lla korotettuna. Tarkastuksesta ja 
näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään arkipäivänä klo 18.00 – 22.00 
peritään maksu 15 %:lla korotettuna. Tarkastuksesta ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen 
toiminnasta johtuen tehdään arkipäivänä klo 22.00 – 7.00 peritään maksu 30 %:lla korotettuna.   
 
Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleviltä laitoksilta peritään vuosittain 
valvontamaksuna vähintään valvonta-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 882/2004) liitteen IV luvussa II säädetyt vähimmäismaksut. Jos vuoden aikana kerättyjen 
valvontamaksujen summa on pienempi kuin valvonta-asetuksessa säädetty vähimmäismaksu, 
peritään vähimmäismaksun ja valvontamaksujen summan erotus laitokselta erillisellä laskulla 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
 
Ympäristöterveydenhuollon johtaja voi erityisestä perustellusta syystä myöntää alennusta tässä 
taksassa esitetyistä maksuista. 
 
13 § 
Laskutusmääräys ja muutoksenhaku maksupäätökseen 
 
Tämän taksan mukaisen laskutusmääräyksen voi antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja, 
terveystarkastaja, valvontaeläinlääkäri tai kunnaneläinlääkäri. 
 
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi tehdä 
maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun 
perustevalituksen. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun 
merkittyyn eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen 
saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus tehdään Turun hallinto-
oikeudelle. Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta 
lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 
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14 § 
Laskutus, maksujen periminen ja viivästyskorko 
 
Maksut laskutetaan erillisellä laskulla. Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä 
eräpäivänä. Laskun eräpäivä on aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen 
perusteena olevan palvelun saamisesta. 
 
Jos taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä 
ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä, kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään (elintarvikelaki 72 §, 
terveydensuojelulaki 50 §, tupakkalaki 92 §, lääkelaki 54d §).  
 
Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, toimitaan Rauman kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden 
mukaisesti. 
 
 
15 § 
Voimaantulo 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020. 
 
Tämän taksan mukainen maksu peritään 1.1.2020 ja sen jälkeen vireille tulleiden asioiden 
käsittelystä. Ennen 1.1.2020 vireille tulleiden asioiden käsittelyssä sovelletaan asian vireille 
tullessa voimassa ollutta taksaa.  
 
Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja näytteenotoista perittävät maksut sekä 
vuotuiset valvontamaksut peritään tämän taksan mukaisesti 1.1.2020 lähtien.  
 
Tämä taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 20.11.2019 
(§ 197). 
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