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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 
                
Voimaantulopäivä 1.1.2020 
 
1§      Soveltamisala 
 

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin 
maksuihin: 

 

 Elintarvikelaki (23 /2006), muutos 352/2011 

 EY asetus No 652/2017 

 Valtioneuvoston asetus 420/2011, 8§ 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemises-
tä (434/2008) 

 Terveydensuojelulaki (763/1994) 

 Tupakkalaki (549/2016), 91§ 

 Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 

 Säteilylaki (859/2018) 
 

Näiden lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä 
sekä kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 
mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista valvontatoimenpiteistä 
peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. 

 
 
2§      Maksun määräämisperusteet 
 

Maksujen yleisenä määräytymisperiaatteena on toimenpiteeseen käytetty 
työaika. Maksun perusteena oleva tuntihinta on 63 €. Maksun suuruus vas-
taa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Poikkeuksena tästä  
on tupakkalain mukainen valvontamaksu. 

 
Valvontasuunnitelmassa on määritetty kohteiden vuosittainen tarkastus-
määrä ja tarkastuksiin käytettävä aika. Tarkastusaika ei sisällä matkaan 
käytettyä aikaa. Valvontakohteiden kohdetyyppikohtainen valvontamaksu 
on määritetty kohteeseen tarvittavan valvonta-ajan mukaan.  
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastuskäynnit laskutetaan toteutunei-
den tarkastusten mukaisesti. 
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Poikkeuksellisen paljon tai vähän aikaa vievää työtä vaativa päätös tai val-
vontakäynti voidaan laskuttaa makutaksasta poiketen vain, mikäli peruste 
on kirjattu maksupäätökseen. 
Annetun määräyksen noudattamisen valvonnasta, kun määräys perustuu 
säännösten noudattamatta jättämiseen, perittävä hinta määräytyy valvon-
taan tarvittavasta kokonaistyöajasta, ollen vähintään 63 €. 

    
Näytteen ottamisesta, tutkimisesta ja lähettämisestä aiheutuvat kulut peri-
tään asiakkaalta enintään todellisten kustannusten mukaisina, samoin tee-
tettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
Tämä periaate koskee myös erilaisia mittauksia ja muita selvityksiä. 
 

 
3 §     Hakemusten hyväksymismaksut ja ilmoitusten käsittelymaksut 
 

Hakemusten hyväksymismaksu ja ilmoitusten käsittelymaksu määräytyvät 
käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. 
Hyväksymismaksu sisältää kohteen tarkastuskäynnin, matkakustannukset, 
asiakirjojen tarkastuksen sekä hyväksymispäätöksen. 
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyyn sisäl-
tyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkistaminen, tietojen siirtäminen viran-
omaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä to-
distusten lähettäminen toimijalle. 

 
Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta talousvettä toimittavan laitoksen 
riskinarvioinnin hyväksymisestä peritään maksu käytetyn työajan perus-
teella.  
 
Hakemuksesta tai ilmoituksesta tehdyn päätöksen perusteella annettujen 
määräysten valvomiseksi tehdyistä tarkastuksista peritään maksu, joka 
määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella ja on vähintään  
63 €. 

 
4 §     Maksut peritään seuraavasti: 

           
Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 71 § mukaan laitoksen hyväk-
symisestä sekä elintarvikelainsäädännön perusteella annetun määräyksen 
noudattamisen valvonnasta  
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Lisäksi muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston 
ilmoituksen käsittelystä peritään 126 €:n suuruinen maksu.  

 
Terveydensuojelulain (763/94) mukaisten ilmoitusvelvollisten toimintojen 
tai huoneistojen ilmoitusten, näiden olennaisesta muuttamista koskevien 
ilmoitusten sekä vesilaitosilmoitusten käsittelystä peritään 126,00 €, kun 
käsittelyaika on korkeintaan 2 h. 
 

 
Näytteenotosta: 
 
- vesi-, elintarvike-, puhtaus- yms. näyte    

perusmaksu 63 € sekä 10 € / näyte ja seuraavat samassa   
kohteessa otettavat samanlaatuiset näytteet 5 € / näyte  

  
- sisäilmanäyte, esim. mikrobi-, formaldehydi- tai radonpitoisuus  

perusmaksu               63€  sekä tutkimus 20 € ja tarvittaessa lisätunti       
63 € / tunti 

                                                                                                
- kosteus-, lämpötila-, valaistus-, ilmanvaihto- ym. mittaukset   

perusmaksu    63 € + 10 € mittaus 
 

 
Yhtymähallituksen hyväksymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuun-
nitelman sisältämistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista peri-
tään maksu. 
 
Toiminnanharjoittajalta peritään lisäksi maksu valvontatoimenpiteistä, jotka 
liittyvät: 
- terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella an-

nettujen määräysten valvontaan  
- terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella an-

nettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousve-
den laadun valvontaan ja tarkkailuun  

- terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen 
valvontaan sekä 

- säteilylain 44 a §:n nojalla tehtyyn tarkastukseen 
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- Kiinteistön omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetus-
ta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liit-
tyy 26§:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen.  

 
- Kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 

§:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta. 
Tarkastuskäynnistä perittävä maksu määräytyy käytetyn ajan mukai-
sesti, ollen vähintään 63 €. Näytteenottomaksuna peritään 10 € sekä 
mahdolliset näytteen lähetyskustannukset. 

                                                                                                      
Näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä aiheutuvat kulut peritään asi-
akkaalta enintään todellisten kustannusten mukaisina, samoin kulut 
teetettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla. 
 
Elintarvikelainsäädännön perusteella annetun määräyksen noudattami-
sen valvonnasta peritään maksu todellisten kustannusten mukaisesti, 
joka muodostuu valvontaan käytetystä ajasta ja ajetuista kilometreistä. 
 
Tupakkalain 549/2016 mukaisesta tupakan vähittäismyyntilupahake-
muksen ja ilmoitusten käsittelystä sekä vuotuisesta valvonnasta seu-
raavasti: 

 
44 § Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahake-
muksen käsittelystä 190 €. 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen 
käsittelystä 285 €. 
 
 
 Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi 
voimassa oleville luville. 
 
48 § Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsitte         

 lystä peritään 95 €. 
 
50 § Tukkumyynti - ilmoituksen käsittelystä peritään 95 €. 
  
79 § Asuinyhteisön hakemukseen perustuvasta tupakointikiellon mää-
räämisestä peritään maksu käytetyn työajan mukaan. Työajaksi laske-
taan hakemuksen käsittely ja kaikki muut kiellon määräämiseksi tehdyt 
toimenpiteet. Maksu on vähintään 190 €. 
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91 § Hyväksytyn vähittäismyyntiluvan vuotuisesta valvonnasta peritään 
kultakin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipisteeltä 500 € 
sekä tukkumyyntipaikan kultakin myyntipisteeltä 500 €. Valvontamaksu 
peritään kaikista 1.1. voimassa olevista luvista. 
Mikäli toimintaa harjoitetaan vähemmän kuin kuusi kuukautta, peritään 
valvontamaksua 50 % muutoin perittävästä maksusta. 
 
Mikäli lupa myönnetään tammikuun 1. päivän jälkeen, peritään valvon-
nan vuosimaksu luvan myöntämisvuoden osalta suhteutettuna aloi-
tusajankohtaan (42 € jokaiselta jäljellä olevalta kuukaudelta). Tällöin 
valvontamaksu peritään luvan myöntämisen yhteydessä.  
 
 

          5 § Muut maksut 
 

EU:n ulkopuolelle eläimistä saatavien elintarvikkeita vievien elintarvi-
kehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun 
vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa 
valvontaa. Maksu peritään toteutuneiden tarkastusten ja niihin kulu-
neen ajan perusteella. 
Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava 
maksu. 
Elintarvikelainsäädännön perusteella annettavista erikseen pyydetyis-
tä lausunnoista peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu. 
Muille kuin viranomaisille annettavat lausunnot ovat arvonlisäverollisia 
(alv 24 %). 
Eläimelle annetusta eläinlääkäripalvelusta eläinlääkärin vastaanottoti-
loissa voidaan periä klinikkamaksua. 
Käyntimaksu on arvonlisäverollinen (alv 24%). 
Klinikkamaksun perimisestä päättää yhtymäjohtaja. 

 
6 § Maksun suorittaminen ja periminen sekä viivästyskorko 
  

Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. 
Mikäli laskua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, peritään viiväs-
tyskorkoa korkolain (633/1982) 4§:n 1 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukaan. 
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Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalen-
terivuosittain 1. tammikuuta voimassa olevista luvista. Uusien lupien 
osalta valvontamaksu peritään luvan myöntämisen yhteydessä. 
Valvontamaksua ei palauteta, vaikka myyntilupa päättyisi ennen seu-
raavaa valvontavuoden alkua. 
  
 

7 § Voimaantulo 
 
       
 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020 


