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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon taksa
1.2.2022 alkaen
1§

Soveltamisala

Tätä taksaa sovelletaan:
A) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat (§
73)
1.

10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä;

2.

kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun;

3.

40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarkastusta;

4.

elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen
hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia;

5.

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta.

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 momentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä
ante mortem -tarkastuksesta.
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja.
Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut. 73 §:n 1 ja 2 mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.
Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79–85 säädetään.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 a §) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1.

13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä
tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista;

2.

13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa;

3.

1 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen.
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4.

20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun valvonnasta
ja tarkkailusta

5.

29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta;

6.

6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta (laivatarkastukset) ja todistuksen
myöntämisestä;

7.

säteilylain 173 §:ssä tarkoitetusta solariumlaitteen tarkastuksesta

8.

terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain
18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja
Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu:

9.

sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy
26 §:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta
27 §:n nojalla on; viranomaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn
selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;

10.

kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toimittavasta laitoksesta;

11.

ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista;

12.

ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) tarkoitettuihin ruumiin siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla annetun asetuksen mukaisesta valvontakäynnistä tai tarkastuksesta.

13.

muusta kuin 1–4 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen
selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen.
Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
1.

tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä,

2.

tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä,

3.

tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä,

4.

tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä ja
kiellon määräämiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä

5.

91 §:ssä tarkoitettua myyntiluvan vuotuista valvontamaksua.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan valvontaviranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1.

54 a – 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä sekä
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54 a – 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää vuosittaista valvontamaksua.

Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään sekä tupakkalain mukaisen valvonnan osalta tupakkalakiin.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot
ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Maksut on määrätty siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita keskimääräisiä kokonaiskustannuksia. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 66 €.

2.3

Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4

Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan
se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. Terveydensuojelulain mukaisesta
näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tapahtuu valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin yhteydessä. Mikäli terveydensuojelulain mukainen näytteenotto tehdään toisen toimialan maksullisen tarkastuksen yhteydessä, peritään 1. näytteen
näytteenottomaksusta vain 50 %.

2.5

Terveydensuojelun tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta ja elintarvikelain mukaiseen perusmaksuun sisältymättömästä näytteenotosta peritään:
–

2.6
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vesi-, elintarvike-, puhtaus-, materiaali-, pintasively- yms. näytteet: 66 € 1. näyte ja
20 € seuraavat näytteet / näytteenottopaikka.

Viranomaisen suorittamasta 27 §:n mukaisesta terveyshaitan toteamiseksi tehdystä
mittauksesta perittävä maksu perustuu käytettyyn työaikaan.

Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja hakemusten hyväksymismaksut
3.1

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai
hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.
Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisältyy ilmoitusta/hakemusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen/päätöksen laatiminen ja lähettäminen toimijalle. Käsittely- ja hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo
sen aiheelliseksi.
Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisällytetään myös mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset

3.2

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.

3.3

Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta peritään lisäksi toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä maksuna 66 €. Toiminnan keskeyttämisilmoituksen käsittelystä ei peritä erillistä maksua.
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Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan keskeyttämistä ja päättymistä koskevien ilmoitusten käsittely on maksutonta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
4.1

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta
peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastus voi
olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin kirjallisiin töihin käytetty aika. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määritetään tarkemmin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määritellään valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella.

4.2

Ilmoitetun elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisen yhteydessä tehtävä ensimmäinen tarkastus (ns. aloitustarkastus) ja riskinarviointiin perustuvat muut valvontatoimenpiteet ovat maksullisia.

4.3

Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy
toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata kaikki
lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää.

4.4

Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja
tukkumyyntipaikkojen sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksista ei peritä erillisiä maksuja. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen vuosittaiset valvontamaksut kattavat kaiken tupakkalain mukaisen valvonnan.

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. Myös vientihyväksyntään liittyvästä aikaa vievästä neuvonnasta ja selvityksistä peritään maksu. Maksu määräytyy käytetyn ajan perusteella.

5.2

Tarkastuksista, jotka perustuvat elintarvikelain 55–61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa
79–85 erikseen säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toimijan pyynnöstä ennen
toiminnan aloittamista elintarvikehuoneistoon tehtävät tarkastukset ja valvontasuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset, jotka tehdään epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi.
Valitukseen perustuvasta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan
valituksen perusteella, peritään maksu käytetyn ajan perusteella, jos tässä valvonnassa vahvistetaan säännösten noudattamatta jättäminen. Epidemiaepäilyilmoitukseen perustuvista tarkastuksista ei kuitenkaan peritä maksua, ellei kyse ole säädösten noudattamatta jättämisen vuoksi tehdystä uusintatarkastuksesta. Lisäksi maksu peritään
säännösten noudattamatta jättämisen johdosta aiheutuvista muista toimenpiteistä, kuten elintarvike-erän merkitsemisestä tai hävityksestä toimijalle annetun kiellon johdosta.
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Eläintautilain (76/2021) 54 §:n mukaisista virallisista eläinterveystodistuksista ja todistuksiin liittyvistä tarkastuksista perittävä hinta määräytyy MMMa 335/2021 mukaisesti.
Lisäksi toimijalta peritään käytetyistä turvapaperipohjista kustannuksia vastaava hinta
sekä todistuksen myöntämiseen liittyvästä tarkastuksesta aiheutuvat kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaiset kilometrikorvaukset
Muista toimijoiden pyynnöstä annetuista elintarvikkeiden ja kontaktimateriaalien vientitodistuksista peritään 50 €/todistus ja turvapaperipohjaisista todistuksista lisäksi 20
€/paperi. Mitätöidyistä viralliselle todistuspaperille tehdyistä todistuksista peritään kulukorvauksena 20 €/paperi. Todistusmaksuun sisältyy asiakirjojen tarkastus ja todistuksen kirjoittaminen. Mikäli todistuksen myöntämiseen liittyy lastaustarkastus, peritään lisäksi tarkastukseen käytetystä ajasta 66 €/h. Tarkastusaikaan sisältyy pöytäkirjan laatiminen ja myös matka-aika, mikäli tarkastus on tehty erillisenä käyntinä

5.5

6§

7§

Lihantarkastuksesta ja pitopaikassa tehdystä ante mortem – tarkastuksesta (EU asetus
624/2019, MMM asetus 315/2021) perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen
ajan perusteella (66 €/tunti).

Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä tarkemmasta mittauksesta, tutkimuksesta, selvityksestä ja terveyshaitan arvioimiseksi annettavasta lausunnosta käytetyn työajan mukainen maksu.

6.2

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on maksuton.

6.3

Terveydensuojelulain perusteella annettujen määräysten valvonnasta, talousveden
laadun valvonnasta ja tarkkailusta sekä terveydensuojelulaissa edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta peritään maksu käytetyn työajan mukaan.

6.4

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaista talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin
hyväksymisestä peritään maksu käytetyn ajan mukaan

Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
sekä asuinyhteisön hakemuksesta määrättävä tupakointikielto
7.1

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä
sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut:
Hyväksymistä edellyttä- Hakemuksen/ilmoituksen
vä tai ilmoituksenvarai- käsittelymaksu (€)
nen toiminta

Vuosittainen
valvontamaksu/kukin
tupakkatuotteen
ja
nikotiininesteen
myyntipiste
(€)

Vähittäismyyntipaikan tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myynti (hakemus)

200

500

Vähittäismyyntipaikan tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti (yhteinen

290

500
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hakemusten käsittely)
Vähittäismyyntipaikan nikotiininesteiden myynti, päivitys
olemassa olevaan lupaan
(ilmoitus)

130

500

Tukkumyyntipaikan tupakkatuotteiden myynti (ilmoitus)

130

500

Tukkumyyntipaikan nikotiininesteiden myynti (ilmoitus)

130

500

Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville
luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.
Myyntipisteellä tarkoitetaan tuotteiden luovutus- tai kassatoimintoja sisältävää itsenäistä asiakaspalvelupistettä. Jos vähittäis- tai tukkumyyntitoimija myy myyntipisteessä tupakkatuotteita sekä nikotiininesteitä, myyntipistekohtainen valvontamaksu
on 1 000,00 €.
Jos myyntilupa on kalenterivuoden aikana voimassa vähemmän kuin kuusi kuukautta,
on kyseisen vuoden valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä vuosimaksusta.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen
valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on 1. vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen
valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa tai toiminnan loppuessa toimijan ilmoituksen perusteella. Maksuja ei palauteta.
7.2

8§

Asuinyhteisön hakemukseen perustuvasta tupakointikiellon määräämisestä peritään
maksu käytetyn työajan mukaan. Työajaksi lasketaan hakemuksen käsittely ja kaikki
muut kiellon määräämiseksi tehdyt toimenpiteet.

Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelymaksu ja vuosittainen valvontamaksu
Maksujen määräämisen yleisenä perusteena on lupakäsittelyn laajuus sekä hakemuksessa tarkoitettujen myyntipaikkojen ja myyntipisteiden määrä. Luvan käsittelystä perittävä maksu on 130 € hakemukselta.
Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on 1. vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina
vuosina tammikuun 1. päivä. Nikotiinivalmisteiden vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta.
Myyntipisteiden lukumäärä

Vuosittainen valvontamaksu

1–5

130 €

6-

230 €

Jos myyntilupa on kalenterivuoden aikana voimassa vähemmän kuin kuusi kuukautta,
on kyseisen vuoden valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä vuosimaksusta.
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Muut maksut
Näytteen lähettäminen
Viranomaistodistus
Asiantuntijalausunto
Asiantuntijapalvelu

Käytetyn työajan mukaan
(+kuljetus/postimaksu + alv)
120 €
66 €/tunti (+ alv)
66 €/tunti (+ alv)

10 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
10.1

Mikäli näytteenotto, mittaukset tai valvontatoimenpiteet tapahtuvat asiakkaan pyynnöstä tai toiminnan luonteesta johtuen virka-ajan ulkopuolella ja niistä aiheutuu työnantajalle kohonneita kustannuksia, voidaan maksua korottaa kustannusten nousua vastaavalla prosenttimäärällä.

10.2

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen erityisistä syistä periä taksan
mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä.

10.3

Valvontamaksun korotuksesta/alentamisesta poikkeustapauksessa päättää terveysvalvonnan johtaja.

11 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
11.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa
raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

12 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
12.1

Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään maksu käytetyn työajan mukaan.

12.2

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

12.3

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

13 § Palautetun hakemuksen 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

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.
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14.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun
saamisesta.

14.3

Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

14.4

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
(297/2021) 74 §, TsL (763/1994) 50 b §, TupL (549/2016) 92 §, Lääkelaki (395/1987)
54 d §).

15 § Muutoksenhaku
Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetunlain (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 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.
16 § Voimaantulo
16.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.

16.2

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

16.3

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä helmikuuta 2022. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 31.1.2022.

17 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994)
17.1

Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 € suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:
–

itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa,
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–

10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa,

–

elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa,

–

13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa.

Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien
simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission
delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
toimintaa.
Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.
17.2. Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 §)
säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 € lain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta.
Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 50
§:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain
vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan
perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

