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Koillis-Lapin Ympäristöterveydenhuollon taksa 

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 (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, 
soveltaminen 14.12.2019 alkaen).  

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;  
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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 

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 

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 suoritteisiin, jotka koskevat 

1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen 
käsittelyä 

2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa koskevan 
ilmoituksen käsittelyä 

3) tupakkalain 50§:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä 
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4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä. 

5) taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta myyntipistekohtaisesta 
valvontamaksusta, joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin valvonnasta. 

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

1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;  

2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta 
perittävää vuotuista valvontamaksua.  

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää.  

1) 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä eläinlääkärin 
vastaanotolla  

2) 13 §: mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä eläinlääkärin 
vastaanotolla  

3) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu yhteydenottoja varten 

Eläinlääkintähuollon maksut ovat liitteessä. 

2 § Maksujen määräytymisperusteet  

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta, näytteenotosta ja 
näytteiden tutkimisesta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten 
määrään sekä tupakkalakiin. 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat 
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.  
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 53 euroa. 

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

2.4 Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto on 53 euroa alkavalta tunnilta. 
Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. 
Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen 
maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. 

2.5 Tupakkalain valvontamaksu (TupL 91 §) on luonteeltaan veronomainen ja 

maksu voi olla enintään 500 euroa myyntipistettä kohden. Valvontamaksu 

voidaan periä enintään kaksinkertaisena, jos tupakkatuotteiden lisäksi on 
tehty nikotiininesteiden myynti-ilmoitus. Jos toimintaa harjoitetaan vuotta 
lyhyemmän ajan, maksu voidaan suhteuttaa toiminnan kestoon. 

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja hyväksymismaksut  

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on 
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai 
ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella (53 euroa/h). Käsittely- tai 
hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo 
sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisällytetään myös 
mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta 
aiheutuneet kustannukset. 
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3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista 
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä 
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen. 

3.3. Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan 
lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä 20 euroa. 

3.4. Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan keskeyttämistä ja päättymistä 
koskevien ilmoitusten käsittely on kuitenkin maksutonta; 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta, 
asiakirjatarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, 
maksutaulukko on liitteenä. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen 
näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan 
vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastus voi olla myös puhelimitse tai 
etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen kuuluu 
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin kirjallisiin 
töihin käytetty aika. Kohteen tarkastustiheys määritellään kunnan 
valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella.  

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen 
valvontaan kuuluvista toimista peritään jokaisesta erillinen taksan mukainen 
maksu toimialakohtaisesti. (Jokaisen toimialan tarkastuksista tehdään erilliset 
tarkastuskertomukset ja erilliset kirjaukset valvontatietojärjestelmään).  

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, 53 euroa/h. 

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua 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 
artikloissa 79-85 erikseen säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.  

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 

5.5 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan 
perusteella. 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut 

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä 
mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu, 53 €/h. Ulkopuolisella 
asiantuntijalla tai laboratoriolla teetettävät tutkimukset ja mittaukset sekä 
laboratorioanalyysit toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 
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7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut sekä 
myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu   

7.1 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä nikotiininesteiden 
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden 
vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon 
mukaisesti.   

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 

8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan 
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa 
merkittävästi ennalta suunnitellusta tai maksun periminen olisi muutoin 
kohtuutonta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua 
korkeampana/alhaisempana. Valvontamaksun muutoksesta päättää johtava 
terveystarkastaja tai ympäristöterveysjohtaja. 

8.2 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. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöin 
olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin. 
Valvontamaksun muutoksesta päättää johtava terveystarkastaja tai 
ympäristöterveysjohtaja.  

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 maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.  

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, maksu määräytyy 
käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.  

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 § Asiakirjapyynnöistä perittävät maksut 

Tavanomaiset asiakirjapyynnöt 5 €/sivu 
Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt 5 €/sivu + 53 €/alkava tunti 
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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. 

 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen 

13.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta, 
käsitellystä ilmoituksesta tai hakemuksesta sekä näytteenotosta ja muusta 
valvontasuunnitelman mukaisesta työstä. 

 
13.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi 

olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena 
olevan palvelun saamisesta.  

13.3 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.  

13.4 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 EtL (297/2021) 74 §, TsL (763/1994) 50 b §, TupL 
(549/2016) 25 b § ja LääkeL (395/1987) 54d §. 

13.5 Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan 
kalenterivuosittain 1.1. voimassa olevilta myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan 
vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä 
maksuja ei palauteta. 

14 § Voimaantulo 

 

14.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittely päivämääränä voimassa olevan 
taksan perusteella 

14.2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyyntipaikkoja ja tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen 
valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan 
taksan perusteella.  

14.3 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022 
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15 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994) 

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

1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen 
alkutuotantopaikassa; 

2) 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa; 

3) elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä 
elintarvikehuoneistossa; 

4) 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. 

 
15.2.  Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa 

(763/1994, 50 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa 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. 
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 MAKSUTAKSAN LIITE 

ELINTARVIKEVALVONNAN MAKSUT 
 

ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI 
tarkastus 

€ 
uusintatarkastus 

€ 

• Riskiluokka 0 (tehdään 1. tarkastus ilmoituksen vastaanottamisen 
jälkeen, muuten eivät säännöllisen valvonnan piirissä) 

106 53 

• Rekisteröitävässä elintarvikehuoneistossa tapahtuva rahtivalmistus 
kuluttajien omista eläimistä saatavista elintarvikkeista, riskiluokka 2 

• Raakamaidon suoramyynti, riskiluokka 2 

• Itujen suoramyynti, riskiluokka 1 

159 80 

• Elintarvikkeiden myynti < 200 m2, riskiluokka 1, myynnissä ei 
kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita tai myynnissä kylmäsäilytystä 
vaativia pakattuja elintarvikkeita, voi olla irtojäätelön myyntiä (myös 
jäätelökioskit), raakapakasteiden paistopistetoimintaa, salaattibaari 
(aineosat myyntikalusteeseen omissa astioissa), esim. lähikauppa, 
kioskit ja muut pienet myyntipisteet, etämyynti <100 erilaista tuotetta 

106 53 

• Elintarvikkeiden myynti < 200 m2, riskiluokka 2, esim. pakkaamattomien 
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä ja/tai valmistusta, 
pakkaamattomien elintarvikkeiden ilmoitetaan oleva gluteiinittomia tai 
soveltuvan allergiaruokavalioon, omaa markkinointia, jossa käytetään 
väitteitä, etämyynti <100 erilaista tuotetta 

• Muun elintarvikemyynnin ohessa täyssäilykkeiden valmistus alle 5000 
kg/v, graavi- tai kylmäsavukalan tyhjiöpakkaus, riskiluokka 3 

159 80 

• Elintarvikkeiden myynti 200 m2-1000 m2, riskiluokka 1, ei 
kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita (pl. pakattu jäätelö), myynnissä 
voi olla valmistajan valmiiksi pakkaamia elintarvikkeita tai irtotuotteita, 
etämyynti tuotevalikoiman laajuus 100-1000 erilaista tuotetta 

106 53 

• Elintarvikkeiden myynti 200 m2-1000 m2, riskiluokka 2-3, esim. 
kylmäsäilytystä vaativia pakattuja elintarvikkeita, pakkaamattomien 
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä ja/tai valmistusta, 
pakkaamattomien elintarvikkeiden ilmoitetaan oleva gluteiinittomia tai 
soveltuvan allergiaruokavalioon, omaa markkinointia, jossa käytetään 
väitteitä, etämyynti tuotevalikoiman laajuus 100-1000 erilaista tuotetta 

• Muun elintarvikemyynnin ohessa täyssäilykkeiden valmistus 5000-
10 000 kg/v, graavi- tai kylmäsavukalan tyhjiöpakkaus, riskiluokka 4 

159 80 

• Elintarvikkeiden myynti > 1000 m2, riskiluokka 2-5, esim. super- ja 
hypermarketit, muun elintarvikemyynnin ohessa täyssäilykkeiden 
valmistus yli 10 000 kg/v, etämyynti tuotevalikoiman laajuus < 1000 
erilaista tuotetta 

185 90 

ELINTARVIKKEIDEN TARJOILU 
  

• Pubitoiminta, tai muu pienimuotoinen toiminta, jossa riskiluokka on 0 
(tehdään vain 1. tarkastus) 

106 53 

• Ravintola, kahvila tai grilli-pikaruokaravintola, jossa < 6 asiakaspaikkaa 
tai < 50 annosta/vrk, riskiluokat 1-3 

159 80 

• Ravintola, kahvila tai grilli-pikaruokaravintola, jossa 6-150 
asiakaspaikkaa tai 50-500 annosta/vrk , riskiluokat 1-3 

159 80 

• Ravintola, kahvila tai grilli-pikaruokaravintola, jossa >150 asiakaspaikkaa 
tai > 500 annosta/vrk, riskiluokat 2-4 

212 106 

• Suurtalous, tarjoilukeittiö 106 53 

• Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta, pitopalvelu  
< 500 annosta/vrk, riskiluokat 2-3 

159 80 

• Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta, pitopalvelu 
500-2000 annosta/vrk, riskiluokat 3-4 

212 106 

• Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta, pitopalvelu 265 133 
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>2000 annosta/vrk, riskiluokat 4-5 

TEOLLINEN VALMISTUS 
  

• Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 
muu elintarvikkeiden valmistus, < 1 milj. litraa / <10 000 kg 

• Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen: valikoiman suuruus 1-10 
erilaista tuotetta 

 

159 80 

• Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 
muu elintarvikkeiden valmistus, 1-10 milj. litraa / 10 000 – 100 000 kg 

• Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen, valikoiman suuruus 10-50 
erilaista tuotetta 

190 95 

• Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 
muu elintarvikkeiden valmistus, 10-100 milj. litraa / >100 000 kg – 1 milj. 
kg 

• Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen, valikoiman suuruus 50-100 
erilaista tuotetta 

 

212 106 

• Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, 
muu elintarvikkeiden valmistus, > 100 milj. litraa / >1 milj. kg 

• Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen, valikoiman suuruus yli 100 
erilaista tuotetta 

212 106 

ELINTARVIKKEIDEN KULJETUS 
  

• kuljetus (säiliöautokuljetus tai lämpötilasäädelty kuljetus, 1-10 
kuljetusvälinettä), riskiluokka 1-2 

• kuljetus, ei lämpötilasäädelty > 10 kuljetusvälinettä, riskiluokka 1 

106 53 

ELINTARVIKEVARASTOT, ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUONTI  
  

• Elintarvikevarasto < 1000 m2, vähäinen maahantuonti (EU, 3. maat), 
ravintolisät tuonti alle 50 erilaista tuotetta riskiluokka 1-3 

159 80 

• Elintarvikevarasto > 1000 m2, keskisuuri/suuri maahantuonti (EU, 3. 
maat), ravintolisät tuonti vähintään 50 erilaista tuotetta riskiluokka 1-5 

212 106 

LAITOSMAINEN TOIMINTA REKISTERÖIDYISSÄ 
ELINTARVIKEHUONEISTOISSA (MMMa 318/2021) 

  

• mm. lahtivajat, siipikarjan teurastus tilalla, kanin teurastus tilalla, 
riskiluokat 2-3 

159 80 

MUU ELINTARVIKEHUONEISTO, JOTA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA 53 €/h 53 €/h 

Alkutuotantopaikat (uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, 
suunnitelmallisesta tarkastuksesta ei peritä maksua) 

  
159 

PAKKAUS- JA MUU KONTAKTIMATERIAALIALAN TOIMINTA 
(valmistus/jatkojalostus, maahantuonti, tukkujakelu/markkinointi) 

  

• Pieni tai keskisuuri kontaktimateriaalitoiminta: 
materiaalilaatuja 1-3, tuotantomäärä <100 kpl/v tai <10 000 kg/v, 
tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala <100 m2, henkilömäärä <15, 
liikevaihto < 2 milj. euroa, riskiluokat 1-2 

212 106 

• Suuri tai erittäin suuri kontaktimateriaalialan toiminta: 
materiaalilaatuja vähintään 4, tuotantomäärä vähintään 100 kpl/v tai 
vähintään 10 000 kg/v, tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala vähintään 100 
m2, henkilömäärä vähintään 15, liikevaihto vähintään 2 milj. euroa, 
riskiluokat 2-3 

 

265 133 
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LAITOKSET 
  

Liha- ja kala-alan laitokset 
  

• tuotanto < 10 000 kg 159 80 

• tuotanto 10 000–100 000 kg 185 90 

• tuotanto 100 000 kg – 1 milj. kg 212 106 

• tuotanto 1–10 milj. kg 265 135 

• tuotanto > 10 milj. kg 265 135 

Maitoalan laitokset 
  

• vastaanotetun raakamaidon määrä < 5 000 000 kg/v 

• tuotanto < 100 000 kg/v 
159 80 

• vastaanotetun raakamaidon määrä > 5 000 000 kg/v 

• tuotanto > 100 000 kg/v 
212 106 

Muna-alan laitokset 
  

• tuotanto < 10 000 kg/v 159 80 

• tuotanto vähintään 10 000 kg/v 212 106 

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos 159 80 

 
TERVEYDENSUOJELUVALVONNAN MAKSUT 
 

VALVONTAKOHDE 
tarkastus 

€ 
uusintatarkastus 

€ 

MAJOITUSTOIMINTAAN TARKOITETTU TILA 
  

• Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut 
vastaavat), huoneistohotelli, motelli, matkustajakoti, vastaanottokeskus 

212 106 

• Lomakeskuksen ja leirintäalueen majoitushuoneisto 159 80 

• Majoituskasarmi 212 106 

• Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto tai tila 
(aamiaismajoitus siihen tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja, 
sekä muut vastaavat) 

159 80 

YLEISÖLLE AVOIN KUNTOSALI, LIIKUNTATILA, SAUNA, KYLPYLÄ, 
UIMAHALLI, MAAUIMALA JA UIMARANTA 

  

• Kylpylä, uimahalli, maauimala 212 106 

• Hotellin uima-allas, kuntoutusallas tai muu vastaava 159 80 

• Yleisölle avoin uimaranta, EU 212 106 

• Pieni yleisölle avoin uimaranta, myös talviuintipaikka 159 80 

• Yleisölle avoin sauna 159 80 

• Yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila 212 106 

• Yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali 159 80 

• Urheiluhalli, jäähalli 212 106 
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PÄIVÄKOTI JA LASTEN JA NUORTEN KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄN 
TOIMINNAN JÄRJESTÄMISPAIKKA SEKÄ ESI- TAI PERUSOPETUSTA, 
AMMATILLISTA KOULUTUSTA, LUKIOKOULUTUSTA, 
KORKEAKOULUTUSTA, TAITEEN PERUSOPETUSTA TAI VAPAATA 
SIVISTYSTYÖTÄ JÄRJESTÄVÄ OPPILAITOS TAI SEN OPETUKSEN 
JÄRJESTÄMISPAIKKA 

  

• Päiväkoti 318 159 

• Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa tilassa 265 133 

• Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämispaikka 
(kerhotilat ja vastaavat) 

265 133 

• Esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja 
korkeakoulutusta järjestävä oppilaitos 

318 159 

• Taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos 318 159 

• Opetuksen järjestämispaikka 212 106 

JATKUVAA HOITOA ANTAVA SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ 
  

• Tehostetun palveluasumisen yksikkö, laitoshoitoa antava sosiaalihuollon 
yksikkö 

318 159 

• Lastensuojelulaitos, ensi- ja turvakoti 265 133 

SOLARIUMPALVELU, IHOA RIKKOVA TOIMINTA JA ERITYISTÄ 
HYGIENIAA EDELLYTTÄVÄ KAUNEUSHOITOLA 

  

• Solariumpalvelu 106 53 

• Ihoa rikkova toiminta 159 80 

• Erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola 159 80 

TALOUSVETTÄ TOIMITTAVA LAITOS 
  

• Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (STMa 1352/2015): 
veden toimitus vähintään 1000 m3/d tai vähintään 5000 henkilölle 

53 €/h 53 €/h 

• Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (STMa 1352/2015): 
muu vedenjakelualue veden toimitus 10-999 m3/d tai 50-4999 henkilölle, 
muu asetuksen mukainen kohde 

53 €/h 53 €/h 

• Pieni vedenjakelualue, veden toimitus <10 m3/d  tai alle 50 henkilölle 
(STMa 401/2001) 

53 €/h 53 €/h 

• Tukkuvesilaitos (talousvettä toimittavalle laitokselle vettä toimittava 
toiminnanharjoittaja) 

53 €/h 53 €/h 

• 20 §:n mukaisen riskinarvion hyväksyminen 53 €/h 53 €/h 

MUU TERVEYDENSUOJELULAIN ALAINEN TOIMINTA 
53 €/h 53 €/h 
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TUPAKKALAIN JA LÄÄKELAIN (NIKOTIINIVALMISTEET) VALVONNAN MAKSUT 
 

TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN 
VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUS 

Myyntilupamaksu 

€ 

• korkeintaan 5 myyntipistettä 180 

• yli 5 myyntipistettä 225 

Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa 
oleville luville. 

 

NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTIÄ KOSKEVA ILMOITUS 
106 

TUKKUMYYNTI-ILMOITUS 
106 

TUPAKKATUOTTEIDEN, NIKOTIININESTEIDEN VUOSITTAINEN 
VALVONTAMAKSU 

€/myyntipiste 

• Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden myyntipiste 90 

• Myyntipaikan kukin nikotiininesteiden myyntipiste 90 

NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUKSEN 
KÄSITTELYMAKSU 

Myyntilupamaksu 

€ 

• Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus 106 

NIKOTIINIVALMISTEIDEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU € 

• Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka 53 

ASUNTOYHTEISÖN TUPAKOINTIKIELTOA KOSKEVAN HAKEMUKSEN 
KÄSITTELYMAKSU 

Maksu käsittelyaikaan 
perustuen 

• Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus 53 €/h 

 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT 
 
Kemijärven toimipisteessä muun kuin hyötyeläimen vastaanottokäynnistä peritään 2,00 euron suuruinen 
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 eläinlääkäritaksan 
mukaisen korvauksen, johon sisältyvät käyntimaksu, matkakustannusten korvaus, toimenpidemaksu sekä 
mahdollinen ilta-, yö- tai pyhätyökorotus. Kunnat osallistuvat erillisten päätösten mukaisesti hyötyeläimen 
omistajalle eläinlääkäriavusta aiheutuneisiin kustannuksiin. 


