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KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI      
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 
 
Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymä 26.9.2019 § 65 

1 § Soveltamisala ja maksujen määräytymisperusteet 

 
1.1  Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä säädetään, että kunnan valvontaviranomai-

sen on perittävä toiminnanharjoittajilta maksua kohteiden hyväksymisestä, laitosten oma-
valvontasuunnitelmien hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä, viranomaisen valvonta-
suunnitelmiin sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotoista sekä säännösten noudattamatta 
jättämisestä aiheutuvista lisätarkastuksista ja hallintopakkotoimenpiteistä. 

 
1.2  Maksuja peritään seuraavien lakien ja asetuksien nojalla: 

 terveydensuojelulaki (763/1994) 50 § 
 elintarvikelaki (23/2006) 71 § 
 tupakkalaki (549/2016) 90 ja 91 § 
 lääkelaki (395/1987) 54d §.  
 Kunta voi periä maksun myös ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun 

valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. 
(27.6.2014/559). 

 
1.3  Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle 

aiheutuneisiin keskimääräisiin kokonaiskustannuksiin sekä myyntipaikkojen ja myyntipistei-
den määrään. Valvontahenkilöstön työtunnin hinnaksi on määritetty 55,00 €. Kohdetyyppi-
kohtainen maksutaulukko on liitteessä 1. 

 
1.4  Valvontamaksuja peritään seuraavista tehtävistä:  
 

 elintarvikelain 48 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus, 
näytteenotto ja näytteen tutkiminen  

 
 valvonta-asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu, säädösten noudattamatta jättämisestä joh-

tuva tarkastus, näytteenotto ja näytteen tutkiminen  
 
 elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien, elintarvikelain 7 luvussa 

tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuva tarkastus  
 
 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuo-

neistojen valvonta siltä osin, kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista 
kattavampaa valvontaa 

 
 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvä tar-

kastus ja näytteenotto sekä näytteiden tutkiminen  
 
 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän 

tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta silloin, kun määräysten anta-
minen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen  

 
 terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräys-

ten valvonta  
 
 terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määrä-

ysten valvonta (talousvettä toimittava laitos) sekä 20 §:ssä edellytetty talousveden laa-
dun valvonta ja tarkkailu sekä riskinarvioinnin hyväksyminen 

       



                                                                                               
     

          2/5

 
 terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytetty uimaveden säännöllisen laadun valvonta  
 
 asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettu mittaus, näytteenotto, tutkimus ja selvi-

tys, joka liittyy terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen  
 
 talousvesitutkimus silloin, kun kysymys ei ole terveydensuojelulain 16 §:n 4 momentissa 

tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta  
 

 tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen vuosittainen valvonta 
 

 Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuk-
sen käsittely 

 
 lääkelain 54a §:n mukaisen myyntiluvan valvontaan liittyvä lääkelain 54c §:ssä tarkoitet-

tu tarkastus sekä 54c §:n mukaisesti annetun kiellon valvontaan liittyvä tarkastus 
 

 säteilylain (859/2018) 173 §:n mukainen solariumlaitteiden valvonta 
 
1.5  Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan 
 perusteella.  
 
1.6  Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkoja ja tuk-

kumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy tarkastushet-
kellä voimassa olevan taksan perusteella. 

 
2 § Ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittelymaksut 
 
2.1  Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn sisältyvään työaikaan luetaan tilojen käyttöönottotar-

kastus, asiakirjojen tarkastus, ilmoituksen / hakemuksen käsittely, todistuksen / hyväksy-
mispäätöksen laatiminen sekä tietojen kirjaaminen valvontatietojärjestelmään. Myös toi-
minnan olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen / hakemuksen käsittelystä perittävä 
maksu määräytyy siitä aiheutuneen työmäärän perusteella. 

 
2.2  Elintarvikelain 13 §:n 3 momentin tarkoittamasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsitte-

lystä ei peritä maksua. 
 

3 § Kunnan valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut 
 
3.1  Keski-Savon ympäristötoimen valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään 

ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti maksu, joka perustuu tarkastukseen 
käytettyyn aikaan. Tarkastukseen käytettyyn aikaan sisältyy tarkastukseen valmistautumi-
nen, tarkastus, tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään ja tarkastuskertomuksen kirjoittami-
nen sekä postitus. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keski-
määräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisissa toimialakohtaisis-
sa valvontaohjelmissa ja Keski-Savon ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvon-
tasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys on määritelty valtakunnallisen sekä paikallisen 
riskinarvioinnin perusteella. Valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella havaittujen 
epäkohtien johdosta tehtävistä tarkastuksista peritään maksu käytetyn ajan mukaan. 

 
3.2  Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman ympäristöterveydenhuol-

lon lain mukainen tarkastus, voi tarkastaja harkinnanvaraisesti puolittaa toisen tarkastus-
maksuista. Samaa periaatetta sovelletaan, jos saman tarkastuskerran yhteydessä tarkaste-
taan saman toimijan samassa kiinteistössä sijaitsevia useampia erityyppisiä saman lain-
säädännön mukaisia kohteita. 
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3.3  Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti-
paikkojen, tukkumyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksista ei peritä 
erillistä maksua. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin 
vuosittaiset valvontamaksut kattavat kaikki suunnitelmalliset tarkastukset. 

 
3.4  Maksut peritään liitteenä 1 olevan maksutaulukon mukaisesti. Mikäli maksutaulukossa ei 

ole määritelty maksua, peritään maksu käytetyn työajan mukaan 55,00 € / tunti. 
 
4 § Elintarvikelain mukaisesta valvonnasta perittävät maksut 
 
4.1  Elintarvikelain mukaisista tarkastuksista peritään vuosimaksu, kun kohteessa käydään ker-

ran vuodessa tai useammin. Ensimmäisen ja toisen tarkastuskäynnin maksu peritään täy-
simääräisenä ja seuraavien tarkastusten maksut puolitetaan. Tarkastuskäyntien määrä pe-
rustuu Keski-Savon ympäristötoimen valvontasuunnitelmaan, jonka perusteena on valta-
kunnallinen ja paikallinen riskinarviointi. Harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavilta 
kohteilta peritään tarkastusmaksu sinä vuonna, kun tarkastus tehdään. 

 
5 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista maksut 
 
5.1  Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseksi asunnossa tai 

muussa oleskelutilassa tehtävästä ensimmäisestä tarkastuskäynnistä ja siihen liittyvästä 
jälkivalvontatarkastuksesta ei peritä tarkastusmaksua.  

 
5.2  Seuraavista tarkastuskäynneistä, mittauksista, näytteenotosta, tutkimuksesta ja 

selvityksestä peritään maksu käytetyn ajan mukaisesti 55,00 € / tunti. Maksu peritään 
kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla 
on. 

 
6 § Tupakkalain mukaisesta valvonnasta perittävät maksut 
 
6.1  Tupakkalain (549/2016) vuotuiset valvontamaksut eivät määräydy tarkastukseen käytettä-

vän ajan mukaan, vaan perustuvat tupakkalain 91 §:ään.  
 
6.2  Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan käsittelystä ja vuotuisesta val-

vonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Jos toimija kuitenkin 
on ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä 
taikka on tehnyt tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäis-
myynnistä, valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena.  

 
6.3  Maksu peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukku-

myynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta. Jos vähittäismyyntilupa myön-
netään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta ly-
hyemmän ajan, voidaan valvontamaksu suhteuttaa toiminnan kestoon nähden. 

 
6.4  Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen 

käsittelystä peritään maksu käytetyn ajan mukaan 55 € / tunti. 
 
7 § Nikotiinivalmisteiden myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 
 
7.1  Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta peri-

tään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Myyntilupamaksu on samansuurui-
nen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. 

 
8 § Muut maksut 
 
8.1  Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut peritään todellisten kulujen mu-

kaan. 
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8.2  Kunnan toimesta tapahtuva tarkastuskäyntiin sisältymätön näytteenottomaksu on 

seuraavanlainen:  
  
 30,00 € / näytteenottokerta tai samasta huonetilasta 2 näytettä tai  
                yhdestä uima-altaasta otettavat näytteet yhteensä 
  
 55,00 € / näytteenottokerta (3 tai enemmän näytteitä kerralla) 
   
8.3  Näytteiden pakkaamisesta / lähettämisestä peritään 15,00 € / kerta ja lisäksi rahti / 

postimaksu todellisten kulujen mukaan (rahti voi olla myös kilometrikustannus ajetun 
matkan mukaan näytteiden viennistä laboratorioon tai toiseen kuntaan). 

 
8.4  Erityisiä toimia sisältävästä tai tavanomaista laajemmasta näytteenotosta peritään käytetyn 

ajan mukaisesti 55,00 €/tunti. 
 
8.5  Maksu peritään samoin perustein yksityisen / yrityksen pyynnöstä suoritettavasta 

näytteenotosta, joka liittyy talousveden käyttökelpoisuuden tutkimiseen sekä kiinteistön 
omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, 
tutkimuksesta ja selvityksestä liittyen TsL 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen. 

 
8.6   Vienti- ja muiden todistusten ja muille kuin viranomaisille annettujen lausuntojen laa-

timisesta peritään käytetyn työajan mukaisesti 55,00 €/tunti sekä toimistokuluista ja jäljen-
nöksistä peritään kustannuksia vastaava maksu. 

 
8.7  Ei lakisääteisistä ja eläinlääkärin tekemistä tarkastuksista peritään 55,00 €/ tunti käytetyn 

työajan mukaan.  
 
8.8  Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden vientitodistuksista peritään 

55,00 €/ todistus. 
 
8.9  Vireillä olosta, päätöksestä ilmoittamisesta ja kuulemisesta peritään erillinen kustannuksia 

vastaava maksu. 
 
9 § Valvontahenkilöstön työtunnin perushinnan määräytyminen 
 
9.1  Maksut määräytyvät siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita 

todellisia kustannuksia. Viranhaltijan työtunnin hinta kullekin vuodelle lasketaan budjetoitu-
jen menojen perusteella. Menoihin luetaan toimialan kaikki käyttökustannukset henkilöstön 
matkakustannukset mukaan lukien sekä osuus keskitetysti hoidettujen talous- ja yleishallin-
non kustannuksista. Pääomakustannuksina huomioidaan käyttöomaisuuden sumu-poistot. 
Työtunnin kustannus on näiden menojen yhteismäärä jaettuna valvontahenkilöstön henkilö-
tuntimäärällä. Matkakustannukset sisältyvät työtunnin hintaan. 

 
9.2  Työtunnin keskimääräiseksi kustannukseksi on määritetty 55,00 €/h (tarkistettu vuonna 

2015). Valvonnasta ei peritä arvonlisäveroa. Pienin laskutettava tuntimäärä on 0,5 h. 
 

10 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 
 
10.1  Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä 

tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitel-
lusta, maksu määrätään kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten perusteella. Täl-
löin maksu voidaan määrätä enintään 50 % maksutaksan liitteenä olevassa maksutaulu-
kossa esitettyä maksua korkeampana tai alhaisempana. 

 
10.2  Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää tarkastuksen suorittaja. 
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10.3  Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärä vaativasta hakemuksen tai ilmoituksen käsitte-
lystä, joka poikkeaa liitteenä olevassa maksutaulukossa määritellystä maksusta, maksu pe-
ritään käytetyn työajan mukaan 55,00 € alkavalta tunnilta. 
 

11 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen  
  
11.1  Mikäli hakija peruuttaa hyväksymishakemuksensa/ilmoituksensa taikka asian käsittely kun-

nan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen 
on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käytetyn ajan 
mukaisesti. 

 
12 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 
12.1  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, voidaan maksu määrätä enintään 50 % maksutaulukon maksua pie-
nemmäksi. 

 
12.2  Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 
	
13 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 
13.1  Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähen-

netään 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  Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikai-

sintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan toimenpiteen 
suorittamisesta. 

 
14.2  Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 

se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 

 
15 § Voimaantulo 
 
15.1  Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 
 Keski-Savon ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 
 26.9.2019 § 65. 
 
Liite 1: Valvontamaksutaulukko 


