
      Ymptervltk 20.12.2016 

§ 72 Liite 6 

 

 

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 

 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2017 ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä 20.12.2016 § 72 ja se 

korvaa 1.7.2013 (ympäristöterveyslautakunnan päätöksien 23.1.2013 § 7 ja 12.6.2013 § 32) voi-

maan tulleen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan. 

 

Ilmoitusten käsittelyssä, päätöksissä, luvissa ja valvonnassa maksu määräytyy tämän taksan mukai-

sesti asioissa, joissa suoritteet tehdään taksan voimaantulon jälkeen. 

 

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. 

 

Ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia lu-

kuun ottamatta mahdollisia laitevuokria. 

 

ILMOITUSTEN KÄSITTELYSTÄ, PÄÄTÖKSISTÄ, LUVISTA JA VALVONNASTA PE-

RITTÄVÄT MAKSUT 

 

1. SOVELTAMISALA 

 

Tätä taksaa sovelletaan 

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

koskevat 

1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13§:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneis-

ton ilmoituksen käsittelyä; 

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tut-

kimista; 

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 (hallinnolliset pakkokeinot) valvomiseksi tapahtuvaa tarkastus-

ta. 

 

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 kuntayhtymän viranomaisen suoritteisiin, 

jotka koskevat 

5) terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä  

6) terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä ja 18 a §:n mukaista veden-

jakelualueesta ilmoittamista terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesti; 

7) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tut-

kimista; 
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8) 6 §:ssä tarkoitettua kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella an-

nettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain sään-

nösten noudattamatta jättämiseen 

9) terveydensuojelulain 6§:n mukaisen Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveys-

säännöstön (2005) (SopS 50 ja 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myön-

tämistä 

10) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 

11) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 

20§:ssä edellytettyä talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua: 

12) 29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa; 

13) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja 

selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (ulkopuolisten pal-

velujen käytön osalta arvonlisäverollinen); 

14) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (ulkopuolisten palvelujen käytön osal-

ta arvonlisäverollinen); 

15) säteilylain 44 a §:n nojalla tehtyihin tarkastuksiin. 

 

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

16) 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä; 

17) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä; 

18) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä; 

19) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä; 

20) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 

 

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

 21) 54 a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä; 

22) 54 c §:ssä tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä 

 

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastamismaksu. 

 

2. MAKSUN YLEISET MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 

 

2.1. Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä vi-

ranomaiselle aiheutuvat kokonaiskustannukset sekä tupakkalakiin. Pelkosenniemen-Savukosken 

kansanterveystyön kuntayhtymän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon omakustannusarvo on 

45 euroa tunnilta. 

 

2.2. Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kus-

tannusten mukaan ja ne veloitetaan suoraan toiminnanharjoittajalta. 

 

2.3. Viranomaisten suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään käytetyn työajan mukaan oma-

kustannusarvon mukainen maksu 45 euroa alkavalta tunnilta. Tarkastusten yhteydessä tehtä-

västä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. 
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3. KÄSITTELY- JA HYVÄKSYMISMAKSUT. ELINTARVIKELAIN MUKAISTEN HUO-

NEISTOILMOITUSTEN KÄSITTELYMAKSUT JA LAITOSTEN HYVÄKSYMISMAK-

SUT, TERVEYDENSUOJELULAIN 13 §:N MUKAISTEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY-

MAKSUT JA TERVEYDENSUOJELULAIN 18 §:N LAITOSTEN HYVÄKSYMISMAK-

SUT 

 

3.1. Käsittely- ja hyväksymismaksun määräytymisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksy-

mismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan 

perusteella. 

 

Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen ja terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituk-

sen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomai-

sen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimi-

jalle. 

 

Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen 

laitoksen hyväksymismaksun käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotar-

kastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely sekä hyväksymispäätös. 

 

Ilmoituksista ja lupahakemuksista perittäviin maksuihin ei sisälly mahdollisten näytteiden tutkimi-

sista aiheutuvia laboratorion perimiä maksuja eikä lupahakemuksen johdosta aiheutuvia kuulutus- 

tai ilmoituskuluja. Nämä kulut peritään toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

 

3.2. Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koske-

vaan ilmoitukseen tai hakemukseen. 

 

3.3. Ilmoitus omistajan vaihdoksesta, kun toiminta ei oleellisesti muutu, on maksuton. Maksua ei 

myöskään peritä ilmoituksesta, joka koskee toiminnan keskeyttämistä tai lopettamista. Toimijan 

tekemästä tarpeettomasta ilmoituksesta ei peritä maksua. 

 

3.4. Todistuksista ja lausunnoista peritään maksua käytetyn kokonaistyöajan mukaan 45 euroa/h. 

 

4. KIELTEINEN PÄÄTÖS 

 

4.1. Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös tai jos ilmoituksen tarkoittama terveydensuojelu-

lain mukainen toiminta on kielletty, peritään tämän taksan mukainen maksu käsittelyyn käytetyn 

ajan perusteella. 

 

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

 

5. HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN PERUUTTAMINEN 

 

Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen tekemistä ja 

viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käy-

tetyn ajan perusteella. 

 

Jos ilmoituksen tai hakemuksen johdosta tehty päätös kumotaan sen vuoksi, ettei ilmoituksen tekijä 

ollut velvollinen tekemään ilmoitusta tai hakemusta, palautetaan maksu kokonaisuudessaan. 
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6. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISESTA VALVONNASTA PERITTÄVÄT  

MAKSUT 

 

6.1. Elintarvikevalvonnan maksut: 

 

  Tarkastus 

€ 

Uusintatarkastus 

€ 

1 ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI   

  Elintarvikkeiden myynti < 200 m
2
, riskiluokka 1, esim. pienet kioskit ja 

muut pienet myyntipisteet 

90 70 

  Elintarvikkeiden myynti < 200 m
2
, riskiluokka 2, esim. pakkaamattomien 

helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä ja/tai valmistusta 

 Ilmoitettavassa elintarvikehuoneistossa tapahtuva rahtivalmistus kuluttaji-

en omista eläimistä saatavista elintarvikkeista, riskiluokka 2-4 

135 90 

  Elintarvikkeiden myynti 200 m
2
-1000 m

2
, riskiluokka 1, ei kylmäsäilytys-

tä vaativia elintarvikkeita (pl. pakattu jäätelö) 

90 70 

  Elintarvikkeiden myynti 200 m
2
-1000 m

2
, riskiluokka 2-3, esim. kyl-

mäsäilytystä vaativia pakattuja elintarvikkeita, pakkaamattomien helposti 

pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä ja/tai valmistusta, pakkaamattomi-

en elintarvikkeiden ilmoitetaan oleva gluteiinittomia tai soveltuvan aller-

giaruokavalioon, omaa markkinointia, jossa käytetään väitteitä 

135 90 

  Elintarvikkeiden myynti > 1000 m
2
, riskiluokka 2-4, esim. super- ja hy-

permarketit 

135 90 

2 ELINTARVIKKEIDEN TARJOILU   
  Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa < 6 asiakaspaikkaa tai < 50 

annosta/vrk, riskiluokat 1-3 

135 90 

  Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa 6-150 asiakaspaikkaa tai 

50-500 annosta/vrk , riskiluokat 1-3 

135 90 

  Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa >150 asiakaspaikkaa tai > 

500 annosta/vrk, riskiluokat 2-4 

180 120 

  Pubitoiminta, tai muu pienimuotoinen toiminta, jossa riskiluokka on 0 

(tehdään vain 1. tarkastus) 

90 70 

  Suurtalous, tarjoilukeittiö 90 70 

  Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta, valmistetaan ruokaa ja -

annoksia, ruokaa ei valmisteta riskiryhmille, pitopalvelu riskiluokat 2-4 

135 90 

  Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta, valmistetaan ruokaa ja -

annoksia, ruokaa valmistetaan riskiryhmille, riskiluokat 3-5 

180 120 
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  Tarkastus 

€ 
Uusintatarkastus 

€ 

3 Teollinen valmistus   
  Teollinen tuotanto, vähäinen ja vähäriskinen toiminta 90 70 

  Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 

muu elintarvikkeiden valmistus, < 1 milj. litraa / 10 000 kg 

135 90 

  Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 

muu elintarvikkeiden valmistus, 1-10 milj. litraa / 10 000 – 100 000 kg 

160 110 

  Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 

muu elintarvikkeiden valmistus, 10-100 milj. litraa / 100 000 kg – 1 milj. 

kg 

180 120 

  Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 

muu elintarvikkeiden valmistus, > 100 milj. litraa / yli 1 milj. kg 

180 120 

4 Elintarvikkeiden kuljetus   

  kuljetus (säiliöautokuljetus tai lämpötilasäädelty kuljetus, 1-10 kuljetus-

välinettä), riskiluokka 1-2 

 kuljetus, ei lämpötilasäädelty > 10 kuljetusvälinettä, riskiluokka 1 

90 70 

5 Elintarvikevarastot (muu kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita 

käsittelevä laitos), elintarvikkeiden maahantuonti 

  

  Elintarvikevarasto < 1000 m
2
, vähäinen maahantuonti (EU, 3. maat), ris-

kiluokka 1 

90 70 

  Elintarvikevarasto > 1000 m2, keskisuuri/suuri maahantuonti (EU, 3. 

maat), riskiluokka 1-4 

135 90 

6 Laitosmainen toiminta ilmoitettavissa elintarvikehuoneistoissa 

(1258/2011 4 §) 

  

  mm. lahtivajat, siipikarjan teurastus tilalla, kanin teurastus tilalla, riski-

luokat 2-3 

90 70 

7 Muu elintarvikehuoneisto, jota ei ole mainittu taulukossa käytetyn ajan perusteella 

8 Asiakirjatarkastus (esim. kotona toimiva elintarvikehuoneisto) 90 70 

9 Alkutuotantopaikat 90 70 

10 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita val-

mistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat 

käytetyn ajan perusteella 

11 Laitokset   

 Liha- ja kala-alan laitokset   
  tuotanto < 10 000 kg  135 90 
  tuotanto 10 000 – 100 000 kg 135 90 

  tuotanto 100 000 kg – 1 milj. kg  180 120 
  tuotanto 1 – 10 milj. kg 180 120 

  tuotanto > 10 milj. kg 200 135 

 Maitoalan laitokset   
  vastaanotetun raakamaidon määrä < 500 000 kg/v 

 tuotanto < 100 000 kg/v 

135 90 

  vastaanotetun raakamaidon määrä > 500 000 kg/v 

 tuotanto > 100 000 kg/v 

180 120 

 Muna-alan laitokset   
  tuotanto < 10 000 kg/v 135 90 

  tuotanto > 10 000 kg/v 180 120 

 Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos 90 70 

12 Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien 

toimenpiteiden valvonta 

käytetyn ajan perusteella 
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6.2. Terveydensuojeluvalvonnan maksut: 

 

 Valvontakohde Tarkastus 

€ 

Uusintatarkastus 

€ 

1 Majoitushuoneisto   

 alle 10 huonetta 135 90 

 yli 10 huonetta 180 120 

 Leirikeskus tai vastaava majoituskohde 135 90 

2 Liikunta ja virkistystoiminta   

 Yleiset altaat: uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto 225 150 

 Hotellin uima-allas, kuntoutusallas tmv. 135 90 

 Yleinen uimaranta, EU 180 120 

 Pieni yleinen uimaranta, myös talviuintipaikka 135 90 

 Yleinen sauna 135 90 

 Yleinen kuntosali tai muu liikuntatila 180 120 

3 Koulu tai oppilaitos 270 180 

4 Päiväkoti, kerho tai vastaava 270 180 

5 Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö ja vas-

taanottokeskus 

270 180 

6 Solariumliike  90 70 

7 Tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoi-

tetaan ihon käsittelyä 

135 90 

8 Talousvettä toimittava laitos   

 STM:n asetuksen 401/2001 mukainen kohde 45 €/h 45 €/h 

 STM:n asetuksen 1352/2015 mukainen kohde 45 €/h 45 €/h 

9 Muu terveydensuojelulain alainen toiminta 45 €/h 45 €/h 

 

6.3. Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden (lääkelaki) valvonnan maksut: 

 

1 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaha-

kemus 

Myyntilupamaksu 

€ 

 korkeintaan 5 myyntipistettä 180 

 yli 5 myyntipistettä 225 

 Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassaole-

ville luville. 
 

2 Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus 90 

3 Tukkumyynti-ilmoitus 90 

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden vuosittainen valvontamaksu €/myyntipiste 

4 Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden myyntipiste 90 

5 Myyntipaikan kukin nikotiininesteiden myyntipiste 90 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittely-

maksu 

Myyntilupamaksu € 

6 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus 90 

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu  

7 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka 45 

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely-

maksu 

Maksu käsittelyaikaan 

perustuen 

8 Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus 45 €/h 
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7. NÄYTTEENOTOSTA JA TUTKIMUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

7.1. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto 

 

Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisesta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä näyt-

teenotosta peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. 

Näytteen tutkimisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutkivan laboratorion voimassa olevan 

taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajalta. 

 

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisesta talousveden ja 29 §:n mukaisesta uimaveden 

säännöllisestä valvonnasta peritään näytteenotosta käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustan-

nusarvon mukainen maksu. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutki-

van laboratorion voimassa olevan taksan mukaan suoraan toiminnanharjoittajalta. 

 

7.2. Kaivovesinäyte yms. 

 

Kaivon omistajalta, kun kyseessä ei ole terveydensuojelulain 16 §:n 4 momentin mukainen talous-

vettä toimittava laitos, peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen 

maksu. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan suoraan kaivon omistajalta. 

Maksua peritään samoin perustein myös muusta yksityisen pyynnöstä tapahtuvasta näytteenotosta 

talousveden käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. 

 

7.3. Asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen 

 

Tutkimuksista ja selvityksistä, jotka tehdään terveydensuojelulain 26 §:n tarkoittaman asunnon tai 

muun oleskelutilan terveyshaitan selvittämiseksi, peritään kiinteistön omistajalta käytetyn työajan 

mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. Maksua ei peritä ensimmäisestä tarkas-

tuskäynnistä eikä siihen sisältyvistä perusselvityksistä. Perusselvityksiin eivät kuulu esim. huoneil-

manäytteet tms. laboratoriotutkimuksia vaativat näytteenotot. Laboratoriotutkimukset veloitetaan 

suoraan kiinteistön omistajalta. Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä 

ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön omistajalta todellisten kus-

tannusten mukaisesti. 

 

Kaikkien kohdan 7 alaisten näytteiden lähettämisestä peritään todelliset rahtikulut tutkimuksen pyy-

täjältä/toiminnanharjoittajalta. Tutkimuksen pyytäjältä/toiminnanharjoittajalta peritään myös kilo-

metrikorvaukset. 

 

Asiakasvalitustapausten tai ruokamyrkytysepäilytilanteiden näytteidenotosta ei peritä maksua. 
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8. ELINTARVIKELAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA PERITTÄVÄT 

MAKSUT 

 

8.1. Lihantarkastuksesta peritään tarkastuseläinlääkärin kuntayhtymältä perimän palkkion suuruinen 

maksu kilometreineen. Eläinlääkärin palkkiot perustuvat voimassa olevaan lääkärisopimukseen. 

 

8.2. Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta pe-

ritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista katta-

vampaa valvontaa. Maksu määräytyy valvontaan käytetyn ajan perusteella. 

 

8.3. Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain luvussa 7 tarkoitettujen toimenpiteiden 

(hallinnollisten pakkokeinojen käyttö) valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten 

perusteella. 

 

8.4. Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena 

kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanhar-

joittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset. 

 

8.5. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 

 

9. VALVONTAMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 

 

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuk-

sesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voi-

daan määrätä enintään 50 % 6. kohdan mukaista maksua korkeampana/alhaisempana. Valvonta-

maksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää ympäristöterveysjohtaja tai johtava terveystar-

kastaja. 

 

10. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT 

 

Kemijärven toimipisteessä muun kuin hyötyeläimen vastaanottokäynnistä peritään 2,00 euron suu-

ruinen klinikkamaksu. Klinikkamaksun veloittaa eläinlääkäri, joka tilittää maksut Koillis-Lapin 

ympäristöterveydenhuollolle. 

 

Maitonäytteiden/muiden näytteiden viljelyssä käytettävistä elatusalustoista veloitetaan asiakkailta 

viljelyalustojen hinta todellisen kustannusten mukaan. 

 

Eläinlääkäri perii suoraan eläimen omistajalta kulloinkin voimassa olevan kunnallisen eläinlääkäri-

taksan mukaisen korvauksen, johon sisältyvät käyntimaksu, matkakustannusten korvaus, toimenpi-

demaksu sekä mahdollinen ilta-, yö- tai pyhätyökorotus. Kunnat osallistuvat erillisten päätösten 

mukaisesti hyötyeläimen omistajalle eläinlääkäriavusta aiheutuneisiin kustannuksiin.
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11. ASIAKIRJAPYYNNÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

Tavanomaiset asiakirjapyynnöt  5 €/sivu 

Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt  5 €/sivu + 45 €/alkava tunti 

 

Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään sellaista asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen 

tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa sekä on julkisuuslain 13 §:n 1 momentin 

mukaan helposti yksilöitävissä ja löydettävissä. 

 

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä pidetään sellaisena asiakirjan antamisena, josta ei 

ole helposti poistettavissa salassa pidettävät osat esimerkiksi niiden määrän vuoksi tai asiakirjaa ei 

ole julkisuuslain 13 §:n 1 momentin mukaan helposti yksilöitävissä ja löydettävissä. 

 

Sivukohtaisiin kopiointikustannuksiin lasketaan kopiointiaika, paperi- ja mustekustannukset sekä 

laitteiden käyttökustannukset. Erillinen korvaus ajankäytöstä koostuu tietojen esille hakemisesta ja 

salassa pidettävien osien poistosta silloin, kun niitä on paljon. Erillinen korvaus tulee kyseeseen 

erityisiä toimenpiteitä vaativien asiakirjapyyntöjen kohdalla. 

 

12. MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätökseen liittyvästä käsittelymaksusta päättää se viranhaltija, jolle päätösvalta on Pelkosennie-

men-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen päätöksellä delegoitu. 

 

13. MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN 

 

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan 

kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Jos toimen-

piteestä 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 pienem-

mäksi. 

 

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 maksu-

jen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 a §,  

TupL (549/2016) 92 §, LääkeL 54 d §). 

 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvonta-

maksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myynti-

luvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Tupakkatuotteiden ja niko-

tiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan 

luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta. 

 

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu lasku-

tetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myön-

tämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilu-

van vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta. 

 

 


