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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAMAKSUJEN 
MÄÄRÄYTYMINEN JA VALVONTAMAKSUTAULUKKO/ PÄIVITYS

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tekstiosassa ja varsinaisessa tak-
sataulukossa esiintyy usein sana ”tarkastuskäynti”. Kuluneen vuoden 2020 
aikana on laajemmin otettu käyttöön myös nk. etätarkastus, jossa toimija 
esittää kameran/Teamsin kautta tilat ja välineet tarkastajalle. Tässä päivi-
tyksessä sana ”käynti” poistetaan. 

Taulukko liitteenä.

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy taksatekstiin ja taulukkoon teh-
dyn päivityksen liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymä 17.12.2020 § 81

1 § Soveltamisala ja maksujen määräytymisperusteet

1.1 Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä säädetään, että kunnan 
valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajilta maksua kohteiden 
hyväksymisestä, laitosten omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, ilmoitusten 
käsittelystä, viranomaisen valvontasuunnitelmiin 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 
myyntipisteiden määrään. Valvontahenkilöstön työtunnin hinnaksi on määritetty 55,00 €. 
Kohdetyyppikohtainen 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 
johtuva tarkastus, näytteenotto ja näytteen tutkiminen 

 elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien, elintarvikelain 7 luvussa 
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuva tarkastus 

 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien 
elintarvikehuoneistojen valvonta siltä osin, kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta 
edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa

 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvä 
tarkastus ja näytteenotto sekä näytteiden tutkiminen 

 terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän 
tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta silloin, kun määräysten 
antaminen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen 

 terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen 
määräysten valvonta 
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 terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen 
määräysten valvonta (talousvettä toimittava laitos) sekä 20 §:ssä edellytetty 
talousveden laadun valvonta ja tarkkailu sekä riskinarvioinnin hyväksyminen

 terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytetty uimaveden säännöllisen laadun valvonta 

 asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettu mittaus, näytteenotto, tutkimus ja 
selvitys, 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 
hakemuksen käsittely

 lääkelain 54a §:n mukaisen myyntiluvan valvontaan liittyvä lääkelain 54c §:ssä 
tarkoitettu 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 
tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy 
tarkastushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

2 § Ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittelymaksut

2.1 Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn sisältyvään työaikaan luetaan tilojen 
käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, ilmoituksen / hakemuksen käsittely, 
todistuksen / hyväksymispäätöksen laatiminen sekä tietojen kirjaaminen 
valvontatietojärjestelmään. Myös toiminnan olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen / 
hakemuksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy siitä aiheutuneen työmäärän 
perusteella.

2.2 Elintarvikelain 13 §:n 3 momentin tarkoittamasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen 
käsittelystä 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 
valmistautuminen, tarkastus, tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään ja 
tarkastuskertomuksen kirjoittaminen sekä postitus. Tarkastuksen sisällöstä sekä 
valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään 
tarkemmin valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa ja Keski-Savon 
ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen 
tarkastustiheys on määritelty valtakunnallisen sekä paikallisen riskinarvioinnin perusteella. 
Valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella havaittujen epäkohtien johdosta tehtävistä 
tarkastuksista peritään maksu käytetyn ajan mukaan.
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3.2 Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman 
ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, voi tarkastaja harkinnanvaraisesti 
puolittaa toisen tarkastusmaksuista. Samaa periaatetta sovelletaan, jos saman 
tarkastuskerran yhteydessä tarkastetaan saman toimijan samassa kiinteistössä sijaitsevia 
useampia erityyppisiä saman lainsäädännön mukaisia kohteita.

3.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden 
vähittäismyyntipaikkojen, 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 kohteen 
tarkastustiheydeksi on määritetty useammin kuin kerran vuodessa. Tarkastustiheys 
perustuu Keski-Savon ympäristötoimen valvontasuunnitelmaan, jonka perusteena ovat 
valtakunnallinen 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 
käytettävän ajan mukaan, vaan perustuvat tupakkalain 91 §:ään. 

6.2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan käsittelystä ja vuotuisesta 
valvonnasta 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 vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena. 

6.3 Maksu peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja 
tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta. Jos vähittäismyyntilupa 
myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan 
vuotta lyhyemmän ajan, voidaan valvontamaksu suhteuttaa toiminnan kestoon nähden.

6.4 Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen 
käsittelystä peritään maksu käytetyn ajan mukaan 55 € / h.

7 § Nikotiinivalmisteiden myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu

7.1 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta 
peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Myyntilupamaksu on 
samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville.
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8 § Muut maksut

8.1 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut peritään todellisten kulujen 
mukaan.

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 Tavanomaisista vienti- ja muista todistuksista ja lausunnoista peritään 30,00 €, tavallista 
laajemmista vienti- ja muista todistuksista ja lausunnoista peritään kustannuksia vastaava 
maksu sekä toimistokuluista ja jäljennöksistä peritään kustannuksia vastaava maksu. 

8.7 Ei lakisääteisistä ja eläinlääkärin tekemistä tarkastuksista peritään 55,00 €/ h käytetyn 
työajan mukaan. 

8.8 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden vientitodistuksista peritään
30,00 € / 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 
budjetoitujen menojen perusteella. Menoihin luetaan toimialan kaikki käyttökustannukset 
henkilöstön matkakustannukset mukaan lukien sekä osuus keskitetysti hoidettujen talous- 
ja yleishallinnon kustannuksista. Pääomakustannuksina huomioidaan käyttöomaisuuden 
sumu-poistot. Työtunnin kustannus on näiden menojen yhteismäärä jaettuna 
valvontahenkilöstön henkilötuntimäärällä. 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 
suunnitellusta, maksu määrätään kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten 
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perusteella. Tällöin maksu voidaan määrätä enintään 50 % maksutaksan liitteenä olevassa 
maksutaulukossa esitettyä maksua korkeampana tai alhaisempana.

10.2 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää tarkastuksen suorittaja.

10.3 Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärä vaativasta hakemuksen tai ilmoituksen 
käsittelystä, joka poikkeaa liitteenä olevassa maksutaulukossa määritellystä maksusta, 
maksu peritään käytetyn työajan mukaan 55,00 € alkavalta tunnilta.

11 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

11.1 Mikäli hakija peruuttaa hyväksymishakemuksensa/ilmoituksensa taikka asian käsittely 
kunnan 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 
pienemmäksi.

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, 
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 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla 
aikaisintaan 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 4 päivänä tammikuuta 2021.

Keski-Savon ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään
17.12.2020 § 81.
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Liite 1: Valvontamaksutaulukko

          6/6

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 / 81 §



KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI Liite 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT:                          1/4

 K-S ymp.ltk LIITE  
Terveydensuojelulain mukaista valvontaa koskevat maksut

Tarkastus

euroa euroa tuntihinta
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettu majoitusliike
huoneita 1-50 110 110 55€/h
huoneita > 50 110 165 55€/h
leirikeskukset ja vastaavat 110 110-165 55€/h
Yleisölle avoin kuntosali, muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
kuntosali 110 55 55€/h
muu liikuntatila 110 55-110 55€/h
yleinen sauna 110 55 55€/h
kylpylä, uimahalli, uimala 110 110-165 55€/h
uima-allas 110 55 55€/h
yleinen uimaranta, talviuintipaikka 110 55 55€/h
Eu-uimaranta 110 55 55€/h
Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, kerhotila ja esiopetustila

≤ 12 as.paikkaa 110 110 55€/h
13 - 30 as.paikkaa 110 165 55€/h
> 30 as.paikkaa 110 220 55€/h

≤ 100 oppilasta 110 165 55€/h
101 - 500 oppilasta 110 220 55€/h
> 500 oppilasta 110 275 55€/h

päivätoiminta 110 82,5 55€/h

≤ 10 as.paikkaa 110 110 55€/h
11 - 50 as.paikkaa 110 165 55€/h
> 50 as.paikkaa 110 220 55€/h

110 55-110 55€/h

110 55€/h 55€/h

TsL 18a§ talousveden jakelu ja käyttö

110 55€/h 55€/h

110 55€/h 55€/h

110 55€/h 55€/h

110 55€/h 55€/h

Tsl 18§ talousveden jakelu ja käyttö (hyväksymistä edellyttävä toiminta)

Ilmoituksen varainen tai hyväksymistä 
edellyttävä toiminta

Ilmoitusten ja 
hakemusten 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta

Lisä-/uusintatarkastus 
käytetyn ajan mukaan

Perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen 
järjestämispaikka

Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (esim. vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen, 
lastenkoti) sekä vastaanottokeskus

Solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola 
sekä muu huoneisto , jossa harjoitetaan 
ihonkäsittelyä

Muu huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua 
terveyshaittaa

talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa 
vedenottoa tai vedenkäsittelyä

talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista 
toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava 
laitos)

yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai 
vesisäiliötä (väh. 50 hlön tarpeisiin tai väh. 10 
m3/vrk)
talousvettä toimittava laitos, jolla on alle 50 
käyttäjää tai vok, jolla ei ole omaa vedenottamoa 
ja alle 5000 käyttäjää
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165-330 55€/h 55€/h

550 55€/h 55€/h

Tupakkalain ja lääkelain mukaista valvontaa koskevat maksut

Vuosimaksu

euroa euroa tuntihinta
Tupakkalain mukainen myyntilupa

tupakkatuotteet, vähittäismyyntilupa 220 55 €/h

nikotiininesteet, vähittäismyyntilupa 220 55 €/h

110

110 55 €/h

Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntilupa
110 27,5 55 €/h

55 €/h 55 €/h

Elintarvikelain mukaista valvontaa koskevat maksut

Ilmoituksen varainen toiminta

Tarkastus

euroa euroa tuntihinta
Vilja- ja kasvissala

110 82,5 55€/h
110 165 55€/h

Leipomot

110 55 55€/h

110 110 55€/h

110 110 55€/h

110 220 55€/h

110 110 55€/h

110 220 55€/h

110 110 55€/h

talousvettä toimittava laitos, jolla on oma 
vedenottamo ja käyttäjiä alle 5000

talousvettä toimittava laitos, jolla on oma 
vedenottamo ja käyttäjiä yli 5000

Ilmoituksen varainen tai hyväksymistä 
edellyttävä toiminta

Hakemusten 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta

Lisä-/uusintatarkastus 
käytetyn ajan mukaan

350 € / 
myyntipiste

350 € / 
myyntipiste

nikotiininesteet, myyntiluvan päivitys olemassa 
olevaan tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntilupaan

tupakkatuotteet, tukkumyynti, ilmoituksen 
käsittely

350 € / 
myyntipiste

Tupakointikiellon määrääminen 
asuntoyhteisöön

Elintarvikelain mukaisten kohteiden vuosimaksu määräytyy tarkastuskertojen mukaan. Vuosimaksu peritään, 
kun tarkastuskäyntejä on yksi tai useampi vuodessa. Ensimmäisen ja toisen tarkastuskäynnin maksu peritään 
täysimääräisenä ja seuraavien tarkastusten maksut puolitetaan. Tarkastuskäyntien määrä perustuu Keski-Savon 
ympäristötoimen valvontasuunnitelmaan.

Ilmoituksen 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta

Lisä-/uusintatarkastus 
käytetyn ajan mukaan

Myllytoiminta ≤ 10 000 kg/vuosi
Myllytoiminta > 10 000 kg/vuosi

 - ruoka- ja kahvileipien valmistus ≤ 100 000 
kg/vuosi

 - ruoka- ja kahvileipien valmistus > 100 000 
kg/vuosi

 - leipomotuotteiden valmistus, helposti 
pilaantuvia tuotteita  ≤ 100 000 kg/vuosi

 - leipomotuotteiden valmistus, helposti 
pilaantuvia tuotteita  > 100 000 kg/vuosi

Kasvis- marja- ja hedelmätuotteiden valmistus  ≤ 
1 milj. litraa / 100 000 kg/vuosi

Kasvis- marja- ja hedelmätuotteiden valmistus  
>1 milj. litraa / 100 000 kg/vuosi

Kasvisten valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai 
muuta jalostusta ≤ 1 milj.kg/vuosi
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110 220 55€/h

Pakkaamotoiminta  ≤ 1 milj. kg/vuosi 110 110 55€/h
Pakkaamotoiminta  >1 milj. kg/vuosi 110 220 55€/h
Muiden elintarvikkeiden valmistus
Juomien valmistus 110 110 55€/h
Muu valmistus 110 55€/h 55€/h

Kasvisten valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai 
muuta jalostusta > 1 milj.kg/vuosi
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                  3/4
Ilmoituksen varainen toiminta

Tarkastus

euroa euroa tuntihinta
Elintarvikkeiden myynti

110 110 55€/h

110 165 55€/h

110 55 55€/h

110 82,5 55€/h

110 110 55€/h

110 110 55€/h

110 137,5 55€/h

110 165 55€/h

110 137,5 55€/h
110 165 55€/h
110 195,5 55€/h

110 137,5 55€/h

110 165 55€/h

110 220 55€/h

Ulkomyynti, myynti siirrettävästä laitteesta 110 55 55€/h
Elintarvikkeiden tarjoilu
Ravintolatoiminta 110 137,5 55€/h
Grilli- ja pikaruokatoiminta (ml. pitseriat) 110 110 55€/h

Kahvilatoiminta, ei ruuan valmistusta 110 82,5 55€/h
Kahvilatoiminta, ruuan valmistusta 110 110 55€/h
Pubitoiminta 110 55 55€/h
Suurtalous
 - laitoskeittiö, kuumennuskeittiö 110 110 55€/h
 - laitoskeittiö, valmistuskeittiö 110 137,5 55€/h
 - keskuskeittiö 110 165 55€/h
 - tarjoilu-/ jakelukeittiö 110 82,5 55€/h
 - pitopalvelu 110 55€/h 55€/h
Elintarvikkeiden kuljetukset
ATP kuljetukset 110 110 55€/h
muut kuljetukset 110 55 55€/h

Ilmoituksen 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta

Lisä-/uusintatarkastus 
käytetyn ajan mukaan

Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti 
pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita

Elintarvikkeiden tukkumyynti, käsitellään 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti 
pakattuja ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita

< 200 m2

200 - 1000 m2

> 1000 m2

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti 
pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita

< 200 m2

200 - 1000 m2

> 1000 m2

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään 
pakkaamattomia elintarvikkeita

< 200 m2

200 - 1000 m2

> 1000 m2

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään 
pakkaamattomia helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita

< 200 m2

200 - 1000 m2

> 1000 m2
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Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen

Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi 110 82,5 55€/h
Ei eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi

110 55 55€/h

Elintarvikkeiden pakastaminen 110 55 55€/h
Kontaktimateriaalialan toiminta

110 55-110 55€/h

110 110-220 55€/h

110 220-330 55€/h

 
Alkutuotanto
Alkutuotantopaikka 55€/h 55€/h

Hyväksymistä edellyttävä toiminta

Maksut määräytyvät riskiluokituksen mukaan
Vuosimaksu

euroa euroa tuntihinta
Liha-alan laitokset
Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/v 2200 - 2200 - 55 €/h
Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v 550 - 2200 550 - 2200 55 €/h
Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v 220 - 550 220 - 550 55 €/h
Kala-alan laitokset
Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v 770 - 1375 770 - 1375 55 €/h
Kala-alan laitos 250 000 - 500 000 kg/v 385 - 770 550 - 770 55 €/h
Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v 220 - 550 220 - 550 55 €/h
Maitoalan laitokset
Maitoalan laitos yli 2 milj. l/v 2200 - 2200 - 55 €/h
Maitoalan laitos 50 000 - 2 milj. l/v 550 - 2200 550 - 2200 55 €/h
Maitoalan laitos alle 50 000 l/v 220 - 550 220 - 550 55 €/h
Muu maitoalanlaitos (pieni tai vähäriskinen) 220 - 550 220 - 550 55 €/h
Muna-alan laitokset
Munapakkaamo yli 100 000 kg/v 550 - 550 - 55 €/h
Munapakkaamo ≤ 100 000 kg/v 220 - 550 220 - 550 55 €/h

Keski-Savon ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan 17.12.2020 81 §:ssä ja taksa tulee voimaan 4.1.2021

Pieni tai keskisuuri kansallinen 
elintarvikekontaktimateriaalialan toiminta

Suuri kansallinen 
elintarvikekontaktimateriaalialan toiminta, 
tuontia ja vientiä
Erittäin suuri kansallinen tai kansainvälinen 
elintarvikekontaktimateriaalialan toiminta, 
tuontia ja vientiä

Hakemusten 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta

Lisä-/uusintatarkastus 
käytetyn ajan mukaan
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Tupakkalain ja lääkelain mukaista valvontaa koskevat maksut

Ilmoituksen varainen tai 
hyväksymistä edellyttävä 
toiminta

Ilmoitusten ja 
hakemusten 
käsittelymaksu

Suunnitelmallinen valvonta ja 
määräysten valvonta
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 75, 76, 78, 79, 82 – 84, 86, 87
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 77 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 80, 81
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Tämän kokouksen päätökseen § 85 
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen.
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