Kh 16.4.2018 § 141

Espoon seudun ympäristöterveyden taksa
1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A)

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1)

laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa 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 tapahtuvasta tarkastuksesta.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista
sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28
säädetään.
B)

Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
5)

terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä;

6)

terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;

7)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen
tutkimista;

8)

6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella
annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain
säännösten noudattamatta jättämiseen;

9)

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

10) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20
§:ssä edellytettyä talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua sekä talousvettä toimittavan
laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä;
11) 29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa.
12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja
selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen);
13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n
4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen).
14) säteilylain (592/1991) 44a §:n nojalla tehtyä tarkastusta terveydensuojelulain mukaisen
valvonnan yhteydessä (solariumvalvonta).
C) Tupakkalain (549/ 2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
15) 44 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä;
16) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä;
17) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;
18) 79 §:ssä tarkoitetun asunto-osakeyhtiön tupakointikieltohakemuksen käsittelyä;
19) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua.
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D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
20) 54a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
21) 54c §:ssä tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä.
E) Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
21) Kotieläimen omistajalta voidaan periä maksu eläinlääkärin vastaanotolla kustannusten
kattamiseksi maksu, § 21.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1

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

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot
ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Maksun määräytymisessä on otettu
huomioon asetuksen N:o 882/2004 (EY) artiklassa esitetty vaatimus maantieteellisten
rajoitusten huomioimisesta siten, että valvontahenkilöstön matkoista aiheutuneet
kustannukset peritään samansuuruisina kohteilta. Kaikilta toimijoilta laskutetaan ½
tunnin työaikaa vastaava ns. käyntimaksu tarkastusmaksun yhteydessä.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 58 euroa.

2.3

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden
kustannusten mukaan.

2.4

Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti.

2.5

Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto 55 euroa. Tarkastusten yhteydessä
tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja
laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain
18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut ja tupakkalain 79 §:n mukaisten asuntoyhteisöjen
tupakointikieltohakemusten käsittelymaksut
3.1

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai
hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen
käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.
Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien
tietojen tarkistaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontatietojärjestelmään,
alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle.
Elintarvikelain ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksun
perusteena käytettyyn työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, asiakirjojen
tarkastus, hakemuksen käsittely sekä hyväksymispäätös.
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoituksen käsittelyyn kuuluu ilmoitusta
koskevien tietojen tarkistaminen, toiminnan elinympäristöön aiheuttamien mahdollisten
vaikutusten alustava arviointi, tietojen siirtäminen viranomaisen
valvontatietojärjestelmään, tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille sekä ilmoituksen
vastaanottamisesta todistuksen anto ilmoituksen tekijälle.
Tupakkalain 79 §:n mukaisen asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen
käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely
sekä asianosaisten kuuleminen ja kieltopäätöksen valmistelu. Hakemuksen
käsittelyaikaan perustuvan käsittelymaksun lisäksi peritään kuulemiseen ja päätöksestä
ilmoittamiseen liittyvät kustannukset kuten postitus- ja ilmoituskulut.
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3.2

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
4.1

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta
peritään valvontamaksu, joka koostuu keskimääräiseen matka-aikaan perustuvasta
käyntimaksusta sekä tarkastukseen käytetystä ajasta. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen.
Uusintatarkastukset, jotka tehdään valvontasuunnitelman perusteella tehdyillä
tarkastuksilla annettujen toimenpidekehotusten noudattamisen valvomiseksi, katsotaan
jatkoksi suunnitelmalliselle tarkastukselle, jolloin myös niistä peritään valvontamaksu
käytetyn ajan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin työajan hinta. Tarkastuksen
sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä
ajasta ohjeistetaan tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa
valvontaohjelmassa, Eviran riskiluokitusohjeessa (10503/2) ja Espoon seudun
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräytyy
riskinarvioinnin perusteella.

4.2

Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen
valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu
määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan
kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. Maksu
määräytyy pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna 50%
muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastusten maksuista.

4.3

Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen
tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut
kattavat kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.

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.

5.2

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

5.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta
sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään
kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset ottaen huomioon
mitä elintarvikelain 53 §:ssä säädetään.

5.4

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä
mittauksesta, näytteenotosta ja selvityksestä peritään kustannusten mukainen maksu
liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

6.2

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja vuosittainen valvontamaksu
7.1

Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä nikotiininesteiden vähittäismyyntiilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden vuotuisesta valvonnasta
peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.
Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50%
muutoin perittävästä maksusta. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu
myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä.
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8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
8.1

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi
ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50% 2 § mukaista maksua
korkeampana/alhaisempana

8.2

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää sosiaali- ja
terveyslautakunta päättämiensä asioiden osalta ja viranhaltijat päätösvaltaansa
kuuluvien asioiden osalta.

8.3

Maksullisista viranomaistehtävistä, joille ei ole erikseen määritelty hintaa tässä
maksutaksassa, peritään kustannuksia vastaava maksu tehtävään käytetyn ajan
mukaisesti.

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 § Maksun suorittaminen ja periminen
12.1

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun
ottamatta tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksia sekä lääkelain
mukaisten nikotiinikorvausvalmisteiden myyntipaikkojen tarkastuksia.

12.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla
aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun
saamisesta.

12.3

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.

12.4

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 (EL (23/2006)
72 § TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/ 2016) 92§, LääkeL 54d §).

12.5

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen
valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on
ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina
tammikuun 1. päivä. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja
tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan
rauetessa. Maksuja ei palauteta.
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13 § Muutoksenhaku
13.1

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan tai taksaan perustuvaan maksuun
tyytymätön voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on maksettava
perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään
mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on
määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden
kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

14 § Voimaantulo
14.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittely päivämääränä voimassa olevan taksan
perusteella

14.2

Tämä taksa tulee voimaan 16. päivänä huhtikuuta 2018.
Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 16.
päivänä huhtikuuta 2018 § 141.
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Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta
Ilmoituksen käsittelymaksu

116 €

Suunnitelmallinen tarkastus

Kiinteä maksu tai käytetyn
ajan perusteella (58 € / h +
käyntimaksu 29 €)

Uusintatarkastus

Käytetyn ajan perusteella
(58 € / h + käyntimaksu 29
€), vähintään 87 €
Espoon seudun ympäristöterveyden
voimassaolevassa valvontasuunnitelmassa

Toimintaluokka
ja riskiluokka

Esimerkkejä eri riskiluokkien toiminnoista

Elintarvikkeiden
tarjoilu

Ravintola, koulu- ja päiväkotiruokala, suurtalouskeittiö, pitopalvelu,
grilli, kahvila, pikaruokapaikka

tarkastustiheys/ vuosi tarkastusmaksu (€)*

0

pubi (jossa ei ruokatarjoilua)

vain aloitustarkastus

116

1

kahvila, pieni jakelukeittiö

0,35

145

2

pizzeria, pikaruokapaikka, jakelukeittiö, pieni valmistuskeittiö

0,5

145

3

ruokaravintola, pitopalvelu, valmistuskeittiö

1

174

4

suuri ravintola tai valmistuskeittiö

2

174

suuri valmistuskeittiö, valmistaa riskiryhmille

3

203

5
Elintarvikkeiden
myynti

Myymälä, kioski, elintarviketukku

0

Apteekki yms.

vain aloitustarkastus

116

1

Kioski, pieni myymälä (ei kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita)

0,35

145

2

Pieni myymälä

0,5

145

3

Keskisuuri myymälä (voi olla elintarvikkeiden käsittelyä)

1

174

Suurmyymälä, joissa elintarvikkeiden käsittelyä

2

203

0,35

145

0,5

145

4
Elintarvikkeiden
kuljetus

Elintarvikkeita kylmänä, kuumana tai huoneenlämmössä kuljettavat
yritykset

1
2
Elintarvikkeiden
valmistus
Vilja ja kasvis ala

Jäätelön, makeisten ja eläinperäistä ainesosaa sisältävien ruokien
valmistus ennen vähittäismyyntiä, hunajapakkaamo
Leipomo, hillojen, sokerin, ruokaöljyn valmistus, kasvisten
pilkkominen, marjojen kuivaaminen, mausteiden käsittely

maksuvaihtelu
käytetyn ajan
mukaisesti

1

pienimuotoinen toiminta, ei helposti pilaantuvia tuotteita

0,35

145 - 203

2

laajahko toiminta, ei helposti pilaantuvia tuotteita

0,5

145 - 261

3

laaja toiminta, ei helposti pilaantuvat/pienimuotoinen, helposti pilaantuvat

1

145 - 319

4

helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus

2

145 - 319

5

laajahko toiminta, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus

3

145 - 319

laaja toiminta, lastenruokien, täyssäilykkeiden, RTE-ruokien valmistus

4

145 - 319

6
Elintarvikkeiden
vienti ja tuonti
Varastointi ja
pakastaminen
Elintarvikekontakti
materiaalit

Elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta, muiden kuin eläimistä
saatavien elintarvikkeiden tuonti EU:n alueelta
Eläinperäisten ja muiden elintarvikkeiden varastointi, elintarvikkeiden
pakkaaminen tai pakastaminen
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan materiaalin
valmistaminen, maahantuonti, maastavienti, välittäminen

1

varastointi, vähäinen kontaktimateriaalitoiminta tai maahantuonti

0,35

145 - 319

2

laaja varastointi, keskisuuri maahantuonti, kontaktimateriaalitoiminta

0,5

145 - 319

3

laaja kontaktimateriaalitoiminta, ravintolisien maahantuonti

1

145 - 319

4

laaja maahantuonti

2

145 - 319

erityisryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden laaja maahantuonti

3

145 - 319

0,5

145 - 261

1

145 - 261

5
Vähäriskinen
toiminta
2
3
Hyväksytyt
elintarvikehuoneist
ot (laitokset)

Lahtivaja (metsästetyn riistan loppuunteurastus)
lahtivaja, siipikarjan ja kanin teurastus tilalla, pienimuotoinen
siipikarjan ja kanin teurastus tilalla, laaja

Leikkaamo, jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus, kypsien
lihatuotteiden valmistus, maitotuotteiden valmistus, kalan käsittely,
kalatuotteiden valmistus, munatuotteiden valmistus

3

raaka liha- ja kalatuote, maitotuote, tuotanto alle 10 000 kg / vuosi

1

203 - 377

4

raaka liha- ja kalatuote, maitotuote, tuotanto alle 100 000 kg / vuosi

2

203 - 319

5

täyssäilykkeet, vakuumipakkaaminen, tuotanto alle 10 000 kg / vuosi

3

203 - 319

6

kypsät jalosteet alle, raaka tuote yli 100 000 kg / vuosi

4

203 - 319

7

kypsät jalosteet alle, raaka tuote yli 1 000 000 kg / vuosi

6

203 - 319

8

kypsät jalosteet alle, raaka tuote yli 10 000 000 kg / vuosi

8

203 - 319
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Elintarvikevalvonta

9

kypsät jalosteet, tuotanto yli 10 000 000 kg / vuosi

10

203 - 319

10

täyssäilykkeet, vakuumi, tuotanto yli 10 000 000 kg / vuosi

12

203 - 319

Alkutuotanto

Kasvien kasvatus, viljely ja sadonkorjuu, lypsäminen ja muut
eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta
peltoviljely, hunajatuotanto

Ensisaapumis
valvonta

tarvittaessa

145 - 261

puutarhaviljely (kasvihuone)

0,2

145 - 261

puutarhaviljely, kalastus

0,3

145 - 261

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden maahantuonti EU:n alueelta

Eviran laskutus

Ensisaapumispaikat/toimijat
1
* kiinteä tarkastusmaksu kattaa perustarkastuksen silloin, kun tarkastuksella ei havaita laajoja epäkohtia. Mikäli tarkastuksella
havaitaan laajoja tai erityisen paljon epäkohtia ja niihin liittyen annetaan ohjausta ja neuvontaa, huomautuksia tai kehotuksia ja
tarkastusaika tämän vuoksi pitenee, tarkastuksesta laskutetaan käytetyn ajan mukaisesti. Mikäli tarkastukseen käytetty aika poikkeaa
oleellisesti tarkastusmaksun perusteena olevasta keskimääräisestä tarkastusajasta, tarkastusmaksua voidaan myös pienentää
vastaamaan todellista käytettyä aikaa.
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Hakemusten käsittelymaksut

Liha- tai kala-alan laitos

Uusi toiminta

Toiminnan muuttaminen

käytetyn ajan mukaan, mutta
enintään

käytetyn ajan mukaan, mutta
enintään

Tuotanto yli 10 milj. kg/v

1900

1350

Tuotanto 1-10 milj.kg/v

1600

1200

Tuotanto 100.000 – 1 milj. kg/v

1000

750

Tuotanto alle 100.00 kg/v

800

600

Tuotanto yli 100 000 kg/v

1000

750

Tuotanto alle 100 000 kg/v

600

450

Tuotanto > 10 milj. kg/v

1000

750

Tuotanto 10 000 – 10 milj. kg/v

750

500

Tuotanto < 10 000 kg/v

400

300

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos

500

350

Maitoalan laitos

Muna-alan laitos

ELINTARVIKKEIDEN VIENTIVALVONTA
Venäjän vientitodistus
(asiakirjojen tarkastus, todistuksen kirjoittaminen,
erillinen vientitodistusasiakirja)
Muut vientitodistukset
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin
ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta

Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen
perustuvien toimenpiteiden valvonta
Taksan kohdan 5.3 mukaiset tarkastukset

35 € / kpl
35 € / kpl (sis. postituksen)
Käytetyn ajan perusteella 58 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 29 €

Käytetyn ajan perusteella 58 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 29 €
Käytetyn ajan perusteella 58 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 29 €

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
Näytteenotto viranomaisen suorittamana
Laboratoriotutkimukset

55 € / kohde (sis. käyntimaksun)
Kustannusten mukaan
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Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelulain mukaiset laitokset
Nro

Talousvesilaitos

Hakemusten käsittelymaksut
Uusi toiminta

Toiminnan muuttaminen

käytetyn ajan mukaan, mutta
enintään

käytetyn ajan mukaan, mutta
enintään

1

EU-vesilaitokset >1000 m 3/d tai vähintään
5000 käyttäjää (asetus 1352/2015)

1200

900

2

Talousvettä toimittava laitos 10 - 1000 m3/d tai
50 - 5000 käyttäjää (asetus 1352/2015)

600

450

3

1352/2015 talousvettä toimittava laitos, jossa
vain jakelua

600

450

4

Talousvettä toimittava laitos (asetus 401/2001)

450

320

5

401/2001 talousvettä toimittava laitos, jossa
vain jakelua

400

300

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
Näytteenotto viranomaisen suorittamana
Asumisterveysvalvonnan näytteenotto ja mittaukset
Laboratoriotutkimukset

55 € / kohde (sis. käyntimaksun)
Käytetyn ajan perusteella 58 €/h, lisäksi käyntimaksu
29 €
Kustannusten mukaan
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Terveydensuojeluvalvonta
Ilmoituksen käsittelymaksu

145 €
Tavanomaista suurempaa työmäärää edellyttävissä
tilanteissa ilmoituksen käsittelymaksu peritään käytetyn
ajan perusteella ( 58 €/h )

Suunnitelmallinen tarkastus

Käytetyn ajan perusteella 58 €/h
Espoon seudun ympäristöterveyden voimassaolevassa
valvontasuunnitelmassa kohderyhmän

Toimintaluokka:

Talousveden
toimittaminen

Tarkastustiheys /
vuosi

Tark.
aika / h

2-1

15-20

2-1
(0,5 vain jakelua)

15-20

1 - 0,5
(0,3 vain jakelua)

2-6

3

2-1

15-20

2-1

0,3

3-7

2-1

0,3

2-4

2-1

0,2

2-1

0,3-0,25

2

0,2

2

0,5 - 0,25

2

1

2-3

2

1

2-3

3

2-1

3-6

2

1 - 0,5

2-3

1

0,25 - 0,2

2-4

Toimintatyyppi:
Riskiluokka
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (1352/2015):
EU-raportoitava vedenjakelualue,
3
vedentoimitus vähintään 1000 m
3
päivässä
Muu vedenjakelualue,
3
vedentoimitus 10 - 999 m päivässä
3
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (401/2001):
Pieni vedenjakelualue
vedentoimitus < 10 m3/vrk tai
2
alle 50 henkilölle

Veden toimittaminen talousvettä toimittavalle laitokselle
Opetustoiminta,
koulut ja
oppilaitokset
Kokoontuminen,
julkiset huvi- ja
kokoontumishuoneistot
Majoitustoiminta,
majoitushuoneistot
Kauneudenhoitoa ja
ihon käsittelyä suorittavat huoneistot
ja laitokset

Sosiaalihuollon
palvelut

Liikunta ja
virkistystoiminta

Tukkulaitos (talousvettä toimittavalle laitokselle
vettä toimittava toiminnanharjoittaja)
Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset,
korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus
Lasten ja nuorten kohteet:
kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja
sisäleikkipuistot
Hotellit, hostellit, maatilamatkailu,
asuntolat jne.
Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely
tai hoito
Solarium
Lasten päiväkodit ja vastaavat
Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat
Vanhainkodit ja vastaavat
Muut sosiaalialan yksiköt
Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), huomattava määrä
uimareita päivässä
ml. talviuintipaikat
Pienet yleiset uimarannat
ml. talviuintipaikka
Yleiset altaat: uimahalli, kylpylä,
uimala, vesipuisto tai muu
yleinen allas
Yleiset saunat
Yleinen liikuntatila:
urheiluhalli, kuntosali tai muu
yleinen liikuntatila

2-4
2-3
2-3
2-6
2-6
3-6
2-6
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Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusten sekä
nikotiininesiteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen
käsittelymaksu

1

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus

2

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva
ilmoitus

3

Tukkumyynti-ilmoitus

175 €
95 €
95 €

Tupakointikiellot ja rajoitukset
4

Asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksen
käsittely

Käytetyn ajan perusteella,58 €/ h, ja lisäksi
kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen
liittyvät muut kulut kustannusten mukaan

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
5

Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai
nikotiininesteiden myyntipiste

500 €

6

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

500 €

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu
7

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka

100 €

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
8

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka

100 €

Eläinlääkintähuollon maksutaksa / Kaupungineläinlääkärin vastaanotolla asiakkailta
perittävä klinikkamaksu (eläinlääkintähuoltolaki 765/2009 § 21)
käynti /asiakas *

12,10 €

alv 24%

yhteensä

2,90 €

15 €

* Klinikkamaksua ei peritä, mikäli potilas tuodaan saman sairauden johdosta kontrolli- tai uusintakäynnille
kahden viikon kuluessa edellisestä käynnistä.

