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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 toimin-

taa 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 tar-

kastusta; 

4) elintarvikesäädösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettu-

jen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä 

tarkastuksia; sekä 

5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodis-

tusta. 

 

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 mo-

mentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalta tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtä-

västä 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 joudutaan tekemään toinen uusintatarkastus lai-

minlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu.  

 

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutki-

muksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 

säädetään. 

 

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

 

1) 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien 

ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta tervey-

densuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä; 

2) 18 § mukaista laitoksen hyväksymistä; 

3) 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja 

näytteen tutkimista; 
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4) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perus-

teella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu 

tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 

5) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 

6) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa 

sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua; 

7) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa; 

8) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26 §:n mu-

kaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen; vi-

ranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liit-

tyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton; 

9) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutki-

musta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai 

haitan poistamisen varmistamiseen (arvonlisäverollinen); 

10) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 mo-

mentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). 

 

C) Tupakkalain (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 

 

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

2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsitte-

lyä; 

3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä; 

4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä; 

5) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua. 

 

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

 

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

2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta 

perittävää vuotuista valvontamaksua. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 

2.1. Maksut perustuvat pääsääntöisesti valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta, näytteenotosta 

sekä luvan ja ilmoituksen käsittelystä viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten 

määrään sekä tupakkalakiin. 

 

2.2. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot, ja 

poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60 €. 
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2.3. Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kus-

tannusten mukaan ja nämä kustannukset ulkopuolinen taho pääsääntöisesti laskuttaa suoraan 

toimijalta. 

 

2.4. Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta perittävät maksut perustuvat otettujen 

näytteiden määrään. 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. 

 

2.6. Kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu (EtL 

72 §) on veroluontoinen. 

 

2.7. Matkakustannuksista peritään kiinteä, keskimäärin matkakustannuksia vastaava käyntimaksu 

seuraavien käyntien yhteydessä: 

- vientitodistuksen laatiminen kohteessa 

- mittarin tai muun laitteen vieminen kohteeseen 

Perittävä maksu on laskettu aiempien vuosien toteutuneiden matkakustannusten perusteella. 

Käyntimaksu koko Seinäjoen ympäristöterveydenhuollon alueella on 20 € / kohde, kohteen 

sijainnista riippumatta.  

 

2.8. Kissaloukun lainaamisesta ei peritä maksua, mutta palauttamatta jätetyistä loukuista peritään 

uuden loukun hankintakulut 100 euroa + alv 24 %. 

 

2.9. Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti. 

 

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut 
 

Näihin kuuluvat 

A) Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymis-

maksut 

B) Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukais-

ten laitosten hyväksymismaksut 

 

3.1. Käsittely- ja hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- ja hyväksymis-

menettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn ajan 

perusteella. Käsittelymaksut on esitetty liitteessä olevassa maksutaulukossa. 

 

Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen ja terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoi-

tuksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen tallentaminen 

ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään, 

alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. 
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Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun ja terveydensuojelulain 18 §:n mukais-

ten laitosten hyväksymismaksun käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan hakemusta koske-

vien tietojen tarkastaminen, huoneiston käyttöönottotarkastus, tietojen tallentaminen keski-

tettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään, hyväksymispäätös sekä mahdollisesta 

kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittaminen.  

 

3.2. Käsittely- ja hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koske-

vaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen. 

 

3.3. Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan lopettamista kos-

kevan ilmoituksen käsittelystä. 

 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien 

tarkastusten maksut 
 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään 

valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkas-

tukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Elintarvikeval-

vonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan 

vuosittaiseen perusmaksuun. 

 

Tarkastus voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tar-

kastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä 

ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja Sei-

näjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. 

Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Jos elintarvikehuoneistossa on 

useita eri toimintoja, määräytyy tarkastustiheys ja maksu riskialtteimman toiminnan mukaan. 

Suunnitelman mukaisista valvontatarkastuksista peritään maksu liitteenä olevan maksutaulu-

kon mukaisesti. 

 

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista valvontaan kuuluvista toi-

mista peritään yksi yhdistetty maksu. Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä use-

amman ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, peritään maksu pääasiallisen tar-

kastuksen perusteella ja lisämaksuna 50 % muiden samanaikaisten tarkastusten maksusta. 

 

4.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinival-

misteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuk-

sista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmistei-

den vähittäis- ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut kattavat kaikki suunnitelmalliset 

tarkastukset. 
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5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 
 

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta pe-

ritään erillinen maksu siltä osin, kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kat-

tavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella. 

 

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55 – 61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen toi-

menpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

 

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena 

kuin virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 erikseen 

säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkas-

tukset ja, valvontasuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset, jotka tehdään epäkohtien korjaami-

sen varmistamiseksi. Epäilyilmoitukseen perustuvista tarkastuksista ei kuitenkaan peritä mak-

sua ellei kyse ole säädösten noudattamatta jättämisen vuoksi tehtävästä uusintatarkastuk-

sesta. Lisäksi maksu peritään säännösten noudattamatta jättämisen johdosta aiheutuvista 

muista toimenpiteistä, kuten elintarvike-erien merkitsemisestä tai hävityksestä toimijalle anne-

tun kiellon johdosta. 

 

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksutaulukon mukainen maksu. 

 

5.5 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella mak-

sutaulukon mukaisella tuntimaksulla. 

 

5.6 Salmonellaerityistakuuasetuksen mukaisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonnasta 

peritään erillinen maksu käytetyn työajan mukaan. 

 

 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista, näytteen-

otoista ja mittauksista perittävät maksut 
 

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä näytteenotosta ja 

mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu. Terveystarkastajan suorittamasta näyt-

teenotosta ja mittauksesta peritään maksu käytetyn ajan perusteella. 

 

6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 
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7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaiset maksut 
 

7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen 

käsittelystä ja tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen käsittelystä sekä näiden vuotuisesta valvon-

nasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. 

 

7.2 Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininestei-

den vähittäismyyntiluvasta peritään alempi vuosittainen valvontamaksu liitteenä olevan mak-

sutaulukon mukaisesti. Myyntilupamaksu on kuitenkin samansuuruinen. 

 

7.3 Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lu-

kumäärästä sekä myytävistä tuotteista (tupakkatuotteet ja / tai nikotiininesteet). Maksut sisäl-

tävät kohteisiin tehtävän suunnitelmallisen valvonnan. 

 

7.4 Asuinyhteisön hakeman tupakointikiellon hakemuksen käsittelystä peritään maksutaulukon 

mukainen käsittelymaksu. 

 

8 § Vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu 
 

8.1 Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun (72 §) suunnitelmallisen 

elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa 

 - itujen alkutuotantoa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa 

- rekisteröitävää elintarviketoimintaa 

- hyväksyttävää elintarviketoimintaa tai 

- elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa. 

 

Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyltä alkutuotantopaikalta, yleishyödylliseltä yhtei-

söltä tai kyläkaupalta. Pienimuotoinen, vähäriskinen elintarviketoiminta on myös perusmaksun 

ulkopuolella. 

 

Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pää-

sääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen 

valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä 

peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut. 

 

8.2 Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita toimintoja, valvonnan 

perusmaksu peritään vain yhden kerran. 

 

8.3 Vuonna 2023 yksikössä otetaan käyttöön elintarvikelain 67§:n mukainen seuraamusmaksu. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä mm. sellaisille kohteille, jotka eivät ole tehneet elintarvike-
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huoneistoilmoitusta harjoittamastaan elintarviketoiminnasta tai ovat laiminlyöneet velvollisuu-

den ilmoittaa elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa. Seuraamusmaksun 

määrääminen perustuu viranhaltijapäätökseen ja maksuun suuruus harkitaan tapauskohtai-

sesti (vaihteluväli 300 – 5000 euroa). 

 

9 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 
 

9.1 Maksutaulukossa on määritelty toimialakohtaisesti hakemuksen ja ilmoituksen käsittelymaksut 

sekä valvonnan tarkastusmaksut, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin valvontasuunnitelmiin ja 

riskiluokitukseen sekä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon tuntitaksaan. Poikkeuksel-

lisen suurta / pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, 

jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, tai hakemuk-

sen tai ilmoituksen käsittelystä voidaan periä taksan mukaista maksua alhaisempi tai korke-

ampi maksu. Perittävän maksun tulee vastata enintään toimenpiteistä aiheutuneita kustannuk-

sia. 

 

9.2 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättävät viranhaltijat päätösvaltaansa 

kuuluvien asioiden osalta. 

 

10 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 
 

10.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksen taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa 

muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hake-

muksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 

 

11  § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 

11.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli 

hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selvät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut 

perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 

 

11.2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu siinäkin 

tapauksessa, että lupaa ei voida myöntää. Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen hyl-

käämisestä ei peritä maksua. 

 

11.3 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 
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12  § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 

12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähenne-

tään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvon-

taviranomaisen päätöksestä on peritty. 

 

12.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole 

ollut hakemansa hyväksymispäätökseen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu 

kokonaisuudessaan.  

 

13  § Arkisto- ja asiakirjapalveluista perittävät maksut 
 

13.1 Asiakirjoista annettavista kopioista, tulosteista ja sähköisesti toimitettavista asiakirjoista peri-

tään kustannuksia vastaava maksu. Lisäksi peritään käsittelykulut postitse lähetettäessä. 

 

13.2 Pyydetyistä arkisto- ja asiakirjapalveluista, mikäli ne edellyttävät tavanomaista enemmän 

työtä, peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta. Pienin veloitus vähintään 1 tunti.  

 

14  § Maksun suorittaminen ja periminen 
 

14.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta  

- tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen 

ja tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksia  

- lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen tarkastuksia sekä 

- rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta (pl. uusintatarkas-

tukset). 

 

14.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisin-

taan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. 

 

14.3 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei suoriteta eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle 

vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan. Vii-

västyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä 

jää tätä pienemmäksi. 

 

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

periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa vero-

jen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EtL (297/2021) 74 §. TsL (763/1994) 

50 §, TupL (549/2016) 92 §, LääkeL (395/1987) 54 d §). 
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14.5 Elintarvikevalvonnasta ja TsL vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu laskutetaan kalenteri-

vuosittain vuoden alussa (vuonna 2023 touko-kesäkuussa). Valvontakohteelta, joka lisätään 

kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua 

kyseiseltä kalenterivuodelta. Kun toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvon-

nan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Perusmaksua ei palau-

teta, vaikka suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluva elintarviketoiminta lopetettaisiin kes-

ken kalenterivuotta. 

 

14.6 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen val-

vontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä 

vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Vuosittai-

sen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta, vaikka 

myyntilupa lopetettaisiin kesken kalenterivuotta. 

 

15  § Voimaantulo 
 

15.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella. 

 

15.2 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaik-

koja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voi-

massa olevan taksan perusteella. 

 

15.3 Tämä taksa tulee voimaan 17. päivänä tammikuuta 2023. Yhteistoimintajaosto on hyväksynyt 

tämän taksan päätöksellään 16.1.2023 § . 
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Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon taksan 2023 maksutaulukot 

 

Liite 1: Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan maksutaulukko 
 
 

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISEN VALVONNAN MAKSUTAULUKKO 

   

TERVEYDENSUOJELULAIN MU-

KAINEN VALVONTA 

Ilmoituksen tai hake-

muksen käsittely-

maksu € Suunnitelmallinen valvonta 

  

  

Uusi toi-

minta / 

toimijan-

vaihdos 

Toiminnan 

muutos 

Tarkastusmaksu 

€ 

Uusintatarkastus € 

  
Julkinen huvi- tai kokoontumishuo-

neisto, lasten ja nuorten kohteet: ker-

hotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, 

lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikki-

puistot 

100 50 150 150 

  
Julkinen majoitushuoneisto, hotelli, 

hostelli, leirintäalueen mökit, leirikes-

kus ja vastaava majoituskohde 
100 50 200 200 

  
Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 100 50 150 150 

  
Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala 

tai kylpylä 
100 50 200 200 

  
Muu yleinen allastila 100 50 100 100 

  
Yleinen uimaranta 100 50 100 100 

  
Koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai 

vanhainkoti 
100 50 250 250 

  
Kauneudenhoitoa tai ihon käsittelyä 

suorittavat huoneistot ja laitokset 
100 50 150 150 

  
Julkinen kuntosali tai liikuntatila 100 50 100 100 

  
Talousvettä toimittavat laitokset  

> 1000 m3/vrk (EU-laitos) 
300 150 300 300 

  
Talousvettä toimittavat laitokset  

10 - 1000 m3/vrk  
200 100 200 200 
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Talousvettä toimittavat laitokset  

< 10 m3/vrk 
100 50 100 100 

  
Muut vastaavat laitokset tai huoneis-

tot, joissa harjoitetusta toiminnasta 

saattaa aiheutua käyttäjälle terveys-

haittaa 

100 50 150 150 

 

  

Suuret yleisötilaisuudet 

   

Maksu käytetyn 

ajan perusteella 

60 € / h 

  

  
Lakisääteinen viranomaisnäytteen-

otto 

Talousvesi: 40 € / näyte / näytteenottopiste* ja 10 € / seuraa-

vat näytteet samasta näytteenottopisteestä* 

Uima-allasvesi: 40 € / ensimmäinen näyte ja 10 € / seuraavat 

näytteet samasta näytteenottopisteestä* 

Uimarantavesi: 40 € / näyte / uimaranta   

Näytteenotto muuna kuin viran-

omaistoimintana (palvelutoiminta) 40 € / näyte + alv 24 % 

  

Sisäilmanäytteenotto 
50 € / näyte + alv 24 %, seuraavat samasta kohteesta 30 € / 

näyte + alv 24 % 
  

Materiaali- tai pintanäytteenotto 

50 € / näyte + alv 24 % 

  

Melumittaus 

120 € + alv 24 % 

  

Hiilidioksidipitoisuuden mittaus 

40 € + alv 24 % 

  

  

     
 
*näytteenottopisteellä tarkoitetaan samassa osoitteessa olevia näytteenottopaikkoja esim. uimahalli jossa on monta 
allasta. 
 
 
 
 
 



   

   

 
   

  Seinäjoen kaupunki |Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

  Ravitie 8 B| 60120 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) 
                                                                 terveystarkastajat@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi  

Liite 2: Tupakka ja lääkelain mukaisen valvonnan maksutaulukko 

 
 

          

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynti 

 Tupakkatuotteet Nikotiininesteet 

Myyntilupamaksu tai ilmoi-
tuksen käsittely 150 € / lupa 

Vuosittainen valvontamaksu 
/ yli 6 kk:n toiminta 

500 € / myyntipiste 500 € / myyntipiste 

Vuosittainen valvontamaksu 
/ alle 6 kk:n toiminta 

100 € /myyntipiste 100 € / myyntipiste 

 
 

Asuntoyhteisön hakema tupakointikielto 

Hakemuksen käsittely 60 €/h 
 

 
 

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäis-
myynti 

Myyntilupamaksu Vuosittainen valvontamaksu 

100 € / lupa 100 € / lupa 
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Liite 3: Elintarvikelain mukaisen valvonnan maksutaulukko 
 

Valvontakohteiden riskiluokitus perustuu Ruokaviraston ohjeeseen 10503/4.  
 
 
Rekisteröidyt ja hyväksytyt elintarvikehuoneistot 

 
REKISTERÖITY ALKUTUOTANTO 

Ilmoituksen käsittelymaksu € Suunnitelmalli-
sen valvonnan 
tarkastusmaksu 
€ 

Toisen uu-
sintatarkas-
tuksen tar-
kastus-
maksu € 

 Uusi toi-
minta / toi-
mijan vaih-
dos 

Toiminnan 
muutos 

Toiminnan 
lopetus 

  

Rekisteröity alkutuotanto - - - - 100 

 
 
HYVÄKSYTTY ITUJEN ALKUTUOTANTO 

Hakemuksen käsittelymaksu € Suunnitelmallisen valvonnan ja 
uusintatarkastuksen tarkastus-
maksu € 

 Uusi toi-
minta / toi-
mijan vaih-
dos 

Toiminnan 
muutos 

Toiminnan 
lopetus 

 

Hyväksytty itujen alkutuotanto 120 50 50 180 

 
 
REKISTERÖIDYT ELINTARVIKEHUONEIS-
TOT 

Ilmoituksen 
käsittelymaksu € 

Suunnitelmallisen valvonnan ja 
uusintatarkastuksen tarkastus-
maksu € 

 Uusi toi-
minta / toi-
mijanvaih-
dos 

Toiminnan 
muutos 

Toiminnan 
lopetus 

 

Riskiluokka 0 1) 2) 
 

100 50 0 100 

Riskiluokka 1, tarkastustiheys 0,35 / v 2) 100 50 0 100 
 

Riskiluokka 2, tarkastustiheys 0,5 / v 2) 100 50 0 125 
 

Riskiluokka 3, tarkastustiheys 1 / v 2) 100 50 0 150 
 

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v 2) 100 50 0 175 
 

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v 2) 100 50 0 200 
 

Riskiluokka 6, tarkastustiheys 4 / v 2) 100 50 0 225 
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HYVÄKSYTYT ELINTARVIKEHUONEISTOT, 
LAITOKSET 

Hakemuksen 
käsittelymaksu € 

 Suunnitelmallisen valvonnan ja 
uusintatarkastuksen tarkastus-
maksu € 

 Uusi toiminta Toiminnan 
muutos 

 

Toiminnan 
lopetus 

 

Riskiluokka 3, tarkastustiheys 1 / v 2) 540 270 0 240 
 

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v 2) 
  

600 300 0 240 

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v 2) 
 

660 330 0 240 

Riskiluokka 6, tarkastustiheys 4 / v 2) 3) 
 

720 360 0 300 

Riskiluokka 7, tarkastustiheys 6 / v 2) 3) 
 

780 390 0 300 

Riskiluokka 8, tarkastustiheys 8 / v 2) 3) 
 

840 420 0 300 

Riskiluokka 9, tarkastustiheys 10 / v 2) 3) 
 

900 450 0 300 

Riskiluokka 10, tarkastustiheys 12 / v 2) 
 

960 480 0 300 

 

 
1) Riskiluokan 0 kohteisiin tehdään ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ensimmäinen tarkastus (pl. ruoka-aputoimijat, 

jotka jakavat kuivatuotteita, kasviksia tai muita -huoneenlämmössä säilyviä elintarvikkeita). Jos toiminnassa on toistuvia 
epäkohtia, kohde voidaan siirtää säännöllisen valvonnan piiriin.  
 

2) Elintarvikehuoneistojen riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat kansalliseen Ruokaviraston antamaan ohjee-
seen 10503/4 elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä.  
 
Rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen vuotuinen tarkastustiheys on 0,35-4 kertaa vuodessa, jolloin 3 vuoden valvon-
tajaksolla tarkastuksien määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 1-12 tarkastusta. 
 

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen (laitokset) vuotuinen tarkastustiheys on 1 - 12, jolloin 3 vuoden val-
vontajaksolla tarkastuksien määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 3 - 36 tarkastusta. 
 
Perustarkastuksen tuntimääräinen kesto on sama kaikissa riskiluokissa, mutta valvonnan kustannukset toi-
mijalle kasvavat riskiluokan mukaisesti kun suunnitelmallisten tarkastusten tiheys nousee. Jokaisessa koh-
teessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki kohteessa sovellettavissa olevat Oiva-rivit. 
 

3) Riskiluokat 5 -> perustarkastuksen tarkastusaika voi olla pidempi, jos laitoksessa on selkeitä eriytettyjä eri 

riskitason toimintoja, jotka vastaavat toiminnaltaan ja laajuudeltaan sitä, että valvonnassa olisi kaksi eril-

listä laitosta. 

 

 
Elintarvikenäytteenotto 

Näytteenotto / näytteenottopiste (viranomaisnäytteenotto ei-suunnitelmallisen 
valvonnan yhteydessä) 

40 € 

Näytteenotto / näytteenottopiste (palvelutoiminta) 
40 € + alv 24 % 
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Liite 4. Muut maksut 
   

 
Vientivalvonta 

 

Vientitodistus  

30 € / kpl 
(lisäksi laskutetaan turvapaperitodistusten 
materiaalikulut todellisten kulujen mukaan 
ja tarvittaessa käyntimaksu) 

 

Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä 
saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavan-
omaista kattavampi valvonta 

60 € / h   

   

 
Lihantarkastuksesta perittävät maksut  

• lihantarkastus pienteurastamossa   60 € / h  
(huomioidaan myös matka-
aika, laskutetaan Ruokavi-

rastolta) 

• riistaeläimen tarkastus  60 € / h  
(huomioidaan myös matka-

aika) 
   

Kissaloukun palauttamatta jättämisestä perittävä maksu 100 € / kpl+ alv 24 % 
 

 

 
Arkisto ja asiakirjapalvelut 

Mustavalkokopiot (A4, A3 paperille) 5 € / sivu 

Värikopiot (A4, A3 paperille) 10 € / sivu 

Käsittelykulut postitse lähetettäessä 5 € / tilaus + postituskulut 

Oikeaksi todistaminen 5 € / sivu 

Arkisto- ja asiakirjapalveluista, mikäli ne edellyttävät tavanmukaista enemmän 
työtä, peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta. Pienin veloitus on vähintään 1 
tunti. Käytetyn työajan mukaan (60 euroa/h) Lisäksi peritään kopio- ym. maksuista 
edellä mainittujen hintojen mukainen taksa. 

Käytetyn työajan mukaan 
(60 € / h) 

 


