
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT 

A. Eläinlääkintähuollosta perittävät maksut 

Eläinlääkintähuoltolain (765/09) 21 § mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun 
kotieläimen omistajalta tai haltijalta kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä 
avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, 
kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.  

MAKSUN PERUSTE 
MAKSUN SUURUUS 

(sis. alv 24%) 

Klinikkamaksu 
Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi 

- vastaanotolla ei tehdä toimenpidettä, josta peritään 
toimenpidemaksu (rokotukset, loishäädöt tms.) 

- potilaalle tehdään toimenpide, josta peritään 
toimenpidemaksu 

 
 
 
  8 € 
 
 
12 € 

Klinikkamaksu 
Paltamo, Kuhmo, Puolanka, Hyrynsalmi, 
Vuolijoki 

 
 
5 € 

Laitemaksu, röntgen 5 € / kuva 
 

Laitemaksu, ultraäänitutkimus 5 € 
 

Laitemaksu, verianalyysi 
- LaserCyte 
- Muut analysaattorit 

1,3 * tarvikekulujen hinta 

Catalyst One 1,3 * tarvikekulujen hinta 

Laitemaksu, CRP (koira) 13 € / näyte 

Laitemaksu, Vetscan 5 € / näyte 

Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkäri. 
Maksua ei peritä, jos eläimen omistajalla on esittää kuitti aiemmin peritystä 
klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden sisällä saman yksittäisen 
eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla 
käyntikerralla, peritään vain yksi klinikkamaksu. Myös pentuetarkastuksista peritään vain 
yksi maksu. 

Taulukossa esiteltyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii kunnan eläinlääkäritaksan 
mukaiset palkkiot sekä syntyneet tarvike- ja lääkekustannukset. 



   

B. Ympäristöterveydenhuollon maksut / muu kuin eläinlääkintähuolto 

1 §  Soveltamisala 

Tätä taksaa sovelletaan 

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

1) laitoksen hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 mom. tarkoitetun 
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä; 

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, 
näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 

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 valvomiseksi 
tapahtuvaa tarkastusta. 

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään 
maksun perimisestä muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä 
tarkastuksista. 

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen 
suoritteisiin, jotka koskevat 

- terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisista toiminnoista 
tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä 

- terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä 
- kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, 

näytteenottoa ja näytteen tutkimista 
- 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän 

tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun 
määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten 
noudattamatta jättämiseen 

- 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten 
valvontaa 

- 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen ja 18 a §:n ilmoituksen perusteella 
annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn 
talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua 

- 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa 
- asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, 

näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten 
terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen) 

- kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 
16 §:n ja 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta 
laitoksesta (arvonlisäverollinen) 

- säteilylain 44 a §:n nojalla tehtyä tarkastusta. 

C) Tupakkalain (549/2016) 90 §:n nojalla perittäviä maksuja, jotka koskevat 

a.  44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen 
käsittelyä 



   

b.  48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan 
ilmoituksen käsittelyä 

c.  50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä 
d.  79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen 

käsittelyä 
e. 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua 

D) Lääkelain (395/1987) 54 d §:n nojalla perittäviin maksuihin, jotka koskevat  

a. 54 a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden myyntiluvan myöntämistä 
b. myyntiluvan vuotuista valvontamaksua. 

2 §  Maksujen määräytymisperusteet 

Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta 
viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. 

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

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

Kunnan toimesta tapahtuvasta tarkastuskäyntiin sisältymättömästä 
näytteenotosta peritään tuntiveloituksen mukaan 53 euroa/tunti. 

3 §  Käsittely- ja hyväksymismaksut 

Tämän taksan soveltamisalueeseen kuuluvan lainsäädännön mukaisten 
käsittely- ja hyväksymismaksujen määräämisen yleisenä perusteena on 
menettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn 
käytetyn työajan perusteella. Käsittely- ja hyväksymismaksua sovelletaan 
myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai 
hakemukseen.  

4 §  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten ja 
tarkastusaikaan sisältyvien näytteenottojen maksut 

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja 
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen 
käytettyyn aikaan. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin 
tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin 
valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kuntayhtymän 
elintarvikevalvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen 
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. 

Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman 
ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, peritään maksu 
kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 % halvemman 
tarkastuksen maksusta. Samaa periaatetta sovelletaan, jos saman 
tarkastuskerran yhteydessä tarkastetaan saman toimijan samassa 
kiinteistössä sijaitsevia useampia erityyppisiä saman lainsäädännön mukaisia 
kohteita. 



   

5 §  Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 

Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien 
elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun 
vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. 
Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella. 

Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen 
toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten 
perusteella. 

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä 
tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa 
säädetään. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava 
maksu. 

6 §  Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät 
maksut 

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä 
mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.  

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 

7 §  Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu peritään vain 
hyväksytyistä luvista. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja 
toistaiseksi voimassa oleville luville. 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen 
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta 
kalenterivuosittain kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista 
myyntiluvista. Uusien myyntilupien kohdalla maksun määräytymispäivä on 
ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä. Jos vähittäismyyntilupa 
myönnetään tai tukkumyynti- tai nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoitus 
tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, 
vuosittainen valvontamaksu peritään kuluvan vuoden kultakin 
toiminnanaikaiselta kalenterikuukaudelta (40 €/kuukausi). Kesken vuoden 
myönnetystä myyntiluvasta/ilmoituksesta tai alle vuoden määräaikaisista 
myyntiluvista valvontamaksu laskutetaan myyntilupamaksun yhteydessä. 

Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan 
rauettua. Maksua ei palauteta. 

8 §  Lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelystä perittävä maksu on 80 € 
hakemukselta. Jos hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin 
yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua 10 € jokaista tämän ylittävää 
myyntipaikkaa kohti. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin viisi 
myyntipistettä, korotetaan luvan käsittelymaksua 5 € jokaista seuraavaa viittä 
myyntipistettä kohti. 

Vuotuinen valvontamaksu on 53 €/myyntipaikka. 



   

9 §  Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan 
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa 
merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 %  
4 § mukaista maksua korkeampana/alhaisempana. 

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää vastuualueen 
päällikkö. 

10 §  Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan 
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, 
peritään taksan mukaisesta maksusta 50 %. 

11 §  Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

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 
50 % taksan mukaista maksua pienemmäksi. 

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

12 §  Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen 
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä 
samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä 
on peritty. 

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, 
että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, 
palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 

13 §  Hyväksymismaksun ja ilmoituksen käsittelymaksun kohtuullistaminen 

Jos hyväksymisen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima työmäärä on 
huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus enintään 50 % 
kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta. Jos toiminnan 
muuttamisen johdosta tehdyn hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima 
työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus 
enintään 50 % kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta.  

Maksun muutoksesta päättää vastuualueen päällikkö. 

14 §  Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen 

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää se 
viranhaltija, jolle päätösvalta asianomaisten tehtävien osalta on delegoitu. 

Mikäli päätöksen tekemistä ei ole delegoitu, maksun päättää vastuualueen 
päällikkö. 

Niistä maksullisiksi säädetyistä toimenpiteistä, joita ei ole mainittu tässä 
taksassa, peritään maksu asian ratkaisemiseen toimivaltaisen viranomaisen 



   

harkinnan mukaan tämän taksan yleisperusteluiden mukaisesti suuruudeltaan 
enintään suoritteen tuottamisesta kuntayhtymälle aiheutuvaa tai 
keskimääräistä kokonaiskustannusta vastaten. 

15 §  Maksun suorittaminen ja periminen 

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta 
lukuun ottamatta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tarkastuksia. 

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos 
toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään 
viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään korkolain 
(633/1982) mukaan. Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa. 

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole 
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
(706/2007) säädetään EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL 
(549/2016) 92§. 

Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 
laskutetaan kalenterivuosittain. Myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun 
periminen lopetetaan luvan rauetessa. 

16 §  Voimaantulo 

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämäärän voimassa olevan taksan 
perusteella.  

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2018. 

LIITE 1 Elintarvikelain mukainen maksutaulukko 
LIITE 2 Terveydensuojelulain mukainen maksutaulukko 
LIITE 3 Tupakkalain mukainen maksutaulukko 

 



   

Elintarvikelain mukainen maksutaulukko   LIITE 1 

Ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoituksen käsittelymaksu on 106,00 euroa.   

Ilmoituksen varainen toiminta Suunnitelmallinen valvonta 

  Tarkastus Uusintatarkastus 

  euroa euroa 

Vilja- kasvisala   

Myllytoiminta 106 53 

Leipomotuotteiden valmistus 160 80 

Ruoka- ja kahvileipien valmistus 106 53 

Muiden viljatuotteiden valmistus   

Kasvis- marja- ja hedelmätuotteidenvalmistus 160 80 

Pakkaamotoiminta 108 54 

Muiden elintarvikkeiden valmistus  

Yhdistelmätuotteiden valmistus   

Makeisten valmistus 106 53 

Juomien valmistus   

Muu valmistus 106 53 

Elintarvikkeiden myynti  

Tukkumyynti 160 80 

Vähittäismyynti   

- käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita 

160 80 

- käsitellään teollisesti pakattuja elintarvikkeita 133 66 
- pienimuotoinen yritys, jossa käsitellään teollisesti pakattuja 

elintarvikkeita 
53 27 

Ulkomyynti, siirrettävä laite 53 27 

Elintarvikkeiden tarjoilu  

Ravintolatoiminta 160 80 

Grilli- ja pikaruokatoiminta 160 80 

Kahvilatoiminta 106 53 

Pubitoiminta 53 27 

- Suurtalous, laitoskeittiö   

- pienet hoitolaitokset 65 33 

- 20 - 50 annosta /pv 130 65 

- 50 - 100 annosta /pv 160 80 

- 100 annosta /pv 180 90 

Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu   

- ≤ 80annosta /pv muualle toimitettavia annoksia 180 80 

- > 80annosta /pv muualle toimitettavia annoksia 235 114 

Suurtalous, tarjoilukeittiö 65 33 

Elintarvikkeiden kuljetukset  

Elintarvikkeiden kuljetus  
Elintarvikkeiden pakastekuljetus 
Elintarvikkeiden kuljetus jäädytettynä  
Elintarvikkeiden kuljetus lämpimänä 

106 53 

Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen  

Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi  
Ei eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi  
Elintarvikkeiden pakastaminen 

133 66 

Kontaktimateriaalitoiminta  

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita 
valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat 

240 120 

Alkutuotanto  

Maidontuotantotilat 100 50 

Muut alkutuotantopaikat 75 35 



   

HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA  
Hakemuksen 
käsittelymaksut 

Suunnitelmallinen 
valvonta 

  
Uusi 
toiminta 

Toiminn
an 
muutos 

Perus-
tarkastu
s 

Lisä-
tarkastu
s 

Liha-alan laitokset     

Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/v 940 470 260 130 

Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v 672 336 220 110 

Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v 398 199 160 80 

Kala-alan laitokset     

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v 672 336 220 110 

Kala-alan laitos 250 000 – 500 000 kg/v 398 199 220 110 

Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v     

Jalostus 275 137 160 80 

Perkaus 275 137 160 80 

Maitoalan laitokset     

Maitoalan laitos yli 2 000 000 l/v 672 336 250 125 

Maitoalan laitos 50 000 – 2 000 000 l/v 398 199 220 110 

Maitoalan laitos alle 50 000 l/v 275 137 160 80 

Muu maitoalan laitos 275 137 160 80 

Muna-alan laitokset     

Munapakkaamo yli 100 000 kg/v 398 199 220 110 

Munapakkaamo alle 100 000 kg/v 275 137 160 80 

Munatuotteiden valmistelaitos 398 199 160 80 

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos 275 137 160 80 

Muut maksut   

Elintarvikkeiden vientitodistukset  

Maksu käytetyn työajan mukaan 53 €/h 

Tarhatun riistan ante mortem tarkastus 

Kunkin lajin ensimmäinen eläin 53 € ja seuraavat saman lajin eläimet 10 € 

Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien 
elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta  
53 €/h 

Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvonta 106 € / 
tarkastus ja 53 € / uusintatarkastus 

Elintarvikkeiden suunniteltu näytteenotto 20 € / näytteenottokerta. 

 



   
 

Terveydensuojelulain mukainen maksutaulukko 

Ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoituksen käsittelymaksu on 106,00 euroa. 

LIITE 2 

 

TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA  

Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä 
edellyttävä toiminta 

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta sekä 
ilmoituksen käsittelyyn liittyvä tarkastus 

  Tarkastus Uusintatarkastus 

Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa 
annetussa laissa (308/2006) tarkoitettu 
majoitusliike 

    

hotelli, motelli, kesähotelli 160 80 

matkustajakoti, retkeilymaja, muu majoitus 
(täysihoitola, asuntola, yömaja) 

106 53 

leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet 
(lomamökit) 

106 53 

Yleinen sauna 106 53 

Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, 
uimaranta tai kylpylä 

  

uimahalli 106 53 

uima-allas, uimala 53 27 

kylpylä  187 90 

EU-uimarannat 106 53 

muut yleiset uimarannat 106 53 

Koulu tai oppilaitos   

< 50 106 53 

50  200 120 60 

> 200 160 80 

Päivähoitopaikat, lasten- tai 
ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat 

  

< 25 53 27 

25 - 70 106 53 

> 70 160 80 

Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalialan laitos 
tai vastaanottokeskus 

  

< 25 53 27 

> 25 106 53 

Solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai 
muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon 
käsittelyä 

53 27 

Yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila 106 53 

Vedenjakelualue, johon talousvettä otetaan 
toiminnanharjoittajan omilla laitteilla 
käytettäväksi osana julkista tai kaupallista 
toimintaa, TsL 18 a § (esim. vesiosuuskunnat, 
joilla ei ole omaa kaivoa/vedenottamoa) 

53 27 

Yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai 
vesisäiliö, josta vettä otetaan vedenkäyttäjien 
omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi 
vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 
10 kuutiometriä vuorokaudessa (m3/d), 
TsL 18 a § 

53 27 



   

Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa 
harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua 
käyttäjälle terveyshaittaa 

Maksu käsittelyaikaan perustuen (53 €/h) 

Asian vireilläolosta ilmoittaminen Kustannusten mukaan 

Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset Kustannusten mukaan 

     

     

HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA  
Hakemuksen  

käsittelymaksut 
Suunnitelmallinen  

valvonta 

  
Uusi  

toiminta 
Toiminnan 

muutos 
Perus-

tarkastus 
Lisä-

tarkastus 

Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 
5000 käyttäjää tai yli 1000 m³/d) 

360 180 192 96 

Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 
mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 
mutta alle 1000 m³/d) tai muu asetuksen 
1352/2015 mukainen kohde 

240 120 106 53 

Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 
käyttäjää tai alle 10 m³/d) tai muu 401/2001 
asetuksen mukainen kohde 

120 60 53 27 

Riskinarvioinnin (TsL 20 §) hyväksyminen Maksu käsittelyaikaan perustuen (53 €/h) 

          

SÄTEILYLAIN 44 a §:n 
SOLARIUMVALVONTA 

Tarkastus 53 € ja uusintatarkastus 27 € 

  

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT 

Näytteenotto viranomaisen suorittamana   

talousvesi 27 €/näyte 

uimavesi (yleinen uimala, uimahalli, uimaranta, 
kylpylä sekä yleinen virkistys-, kuntoutus- ja 
hieronta-allas) 

53 €/tunti 

uimarannat 15 € 

pienet altaat 15 € 

uimahalli 25 € 

kylpylä 25 € 

muut (liittyen 1-12 kohdissa mainittujen 
ilmoitusten/hakemuksen/tarkastuksen 
perusteella annettujen määräysten valvontaan, 
paitsi jos sisältyvät asunnossa tai muussa 
oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden 
maksuihin) 

53 €/tunti 

Näytteenotto muun kuin viranomaisen 
suorittamana 

Kustannusten mukaan 

Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan 



   

 

ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN MAKSUT 

SISÄILMA         

Sisäilmanäytteenotto 53 € näytteenottokerta 

53 €/h yli tunnin vievästä näytteenotosta 

Mikrobitutkimukset 

Kustannusten mukaan 
mikrobipitoisuus (homeet, hiivat ja 
sädesienet) 

mikrobien tunnistaminen (homeet, hiivat ja 
sädesienet) 

Kemiallisen laadun selvittäminen 

Kustannusten mukaan formaldehyditutkimus, ym. kemialliset 
tutkimukset 

MATERIAALI 

Materiaalinäytteenotto 53 € näytteenottokerta 

53 €/h yli tunnin vievästä näytteenotosta 

Materiaalinäyte 

Tutkimusmaksut määräytyvät kustannusten mukaan 
mikrobipitoisuus (homeet, hiivat ja 
sädesienet) 

mikrobien tunnistaminen (homeet, hiivat ja 
sädesienet) 

MELU 

Melumittaus 

53 €/h (minimi 53 €) asunnot 

muut kohteet 53 €/h + muut mahdolliset kustannukset, esim. 
matkakustannukset 

Yö ja viikonloppumittaukset 

ilta 18 – 22 

yö 22 – 7 

lauantai 

sunnuntai 

 

  15% korotettu 

  30% korotettu 

  50% korotettu 

100% korotettu 

ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN KÄYTTÖ 

Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät 
tutkimukset ja mittaukset 

Kustannusten mukaan 



   

Tupakkalain mukainen maksutaulukko            LIITE 3 

TUPAKKAVALVONTA     

Myyntilupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely  

Tupakkatuotteiden tai/ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen 
käsittely 150 € 

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittely 75 € 

Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely 150 € 

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu 

Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste 500 € 

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste 500 € 

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely 

Asuntoyhteisön hakemuksen käsittely tupakointikiellon määräämistä varten Maksu käsittelyaikaan 
perustuen 53 €/tunti 

 


