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Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 

1 § Soveltamisala 

Tätä taksaa sovelletaan  

A) Elintarvikelain (297/2021) 72 §: kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta 
vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu 

Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun 
suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka 
harjoittaa: 

1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen 
alkutuotantopaikassa; 

2) 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa; 

3) elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä 
elintarvikehuoneistossa; 

4) 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa. 

 Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. 
Valvonnan perusmaksua ei peritä myöskään tarkastamattomasta luonnonvaraisen 
riistan lihaa suoraan kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille toimittavalta toimijalta 
eikä poron lihan tai kuivalihan luovutusta pieninä määrinä.  

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita edellä 
mainittuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran. 

Elintarvikelain 73 § kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta perittävät muut 
maksut 

Vuosittaisen perusmaksun lisäksi kunta perii valvontakohteelta hyväksymänsä taksan 
mukaisen maksun:  

1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 
§:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten 
käsittelystä; 

2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
toimintaa koskevasta tarkastuksesta ja näytteiden tutkimisesta; 

3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi 
tehdystä tarkastuksesta; 

4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa 
tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen 
valvomiseksi tehdyistä tarkastuksista; 
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5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta valvonnasta sekä mainitun pykälän 2 momentissa 
tarkoitetusta vientitodistuksesta. 

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 
4 momentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon 
ulkopuolella tehtävästä ante mortem -tarkastuksesta. 

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista 
ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/625 artikloissa 79-85 säädetään.  

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) 50 § valvonnan perusmaksu 

Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun 
terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon 
toiminnanharjoittajalta. 
 
Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää 
useita 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään 
vuosittain vain yhden kerran. 
 
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, 
jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä 
valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja 
tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan 
lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan 
kalenterivuoden alusta. 

Terveydensuojeluvalvonnasta perittävät muut maksut 

6) 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun 
hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä 
tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan 
valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista; 
toiminnan keskeyttämistä ja päättymistä koskevien ilmoitusten käsittely on 
kuitenkin maksutonta; 

7) edellisessä kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, 
näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen 
selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen;  
 

8) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun 
valvonnasta ja tarkkailusta;   

9) 29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta  

10) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta ja todistuksen 
myöntämisestä;  

11) säteilylain 173 §:ssä tarkoitetusta solariumlaitteen tarkastuksesta.  
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12)  sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, 
asiakirjatarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja 
selvityksestä, joka liittyy 26 §:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen 
tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta 
taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla on; viranomaisen 
ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen 
liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;  

13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 
talousvettä toimittavasta laitoksesta;  

14) ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten 
noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista;  

15) ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) 
tarkoitettuihin ruumiin siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla 
annetun asetuksen mukaisesta valvontakäynnistä tai tarkastuksesta.  

16) muusta kuin 12−15 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja 
asiakirjatarkastuksesta sekä mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja 
selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen 
varmistamiseen. 

C) Tupakkalain (549/2016) säädettyyn kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka 
koskevat 

17) 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä 

18) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen 
käsittelystä 

19) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä 

20) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä 

21) 91 §:n mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, 
myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu tai 
vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on 
tehnyt tämän lain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen. 

D) Lääkelain (395/1987) säädettyyn kunnan viranomaisen suoritteeseen, joka 
koskee 

22) 54 a-d §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä    

23) 54 a-d §:ssä mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta 
perittävää vuotuista valvontamaksua. 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja 
näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten 
määrään. 
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2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat 
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.  
Yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon valvontahenkilöstön 
työtunnin hinta on 60 euroa. Poikkeuksena ovat tupakkalain 91 §:n 
mukaiset vuosittaiset valvontamaksut, jotka perustuvat tupakkalakiin ja 
elintarvikelain 72 §:n ja terveydensuojelulain 50 §:n mukaiset 
vuosittaiset valvonnan perusmaksut. 

 Tarkastuskohtainen käyntimaksu on 30 euroa, joka vastaa 
keskimääräistä matkakustannusta. Perittävä käyntimaksu on laskettu 
toteutuneiden matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella.  

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

2.4 Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton maksu määräytyy 
käytetyn työajan perusteella.  

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten 

käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten 

ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu ja 

lääkelain 54 §:n mukaisen myyntiluvan hyväksymismaksut  

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on 
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy 
hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. 

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 perustuu tarkastukseen 
käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen 
valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. 
Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen 
keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin 
valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja 
kunnan/kuntayhtymän 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 tulee kirjata kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista 
valvontaa tarkastuskäynti sisältää.  

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen 

valvontamaksu 

7.1 Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan 
myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta peritään maksu. 
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Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi 
voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä 
luvista. 

8 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

8.1 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.  

9 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen  

9.1 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.  

9.2 Tupakka- tai nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen 
hylkäämisestä ei peritä maksua. 

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

10 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

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

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

11 § Maksun suorittaminen ja periminen 

11.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä 
tarkastuksesta.  

 
11.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. 

Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun 
määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. 

11.3 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.  

11.4 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 (297/2021) 74 §, TsL 
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(763/1994) 50 b §, TupL (549/2016) 92 § ja Lääkelain (395/1987) 54 d 
§) 

11.5 Tupakkavalmisteiden ja/tai nikotiininesteiden ja/tai nikotiinivalmisteiden 
myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain 
kaikilta 1.1. voimassa olevilta luvilta.  Ensimmäisen kerran 
valvontamaksu laskutetaan luvan myöntämispäivää seuraavalta 
vuodelta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen 
lopetetaan luvan rauetessa.  

11.6 Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu 
peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään 
kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä 
valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee 
ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan 
perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

11.7 Pienin perittävä maksu on puolet tuntihinnasta. 

11.8 Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta 
johtuen tehdään sunnuntaina, yöllä (22.00–07.00) tai arkipyhäpäivinä, 
peritään maksu 100 %:lla korotettuna. Tarkastuksista ja näytteenotosta, 
jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään kello 18.00-22.00 
välisenä aikana, peritään maksu 50 %:lla korotettuna. 

11.9 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta 
valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen 
käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu 
voidaan määrätä enintään 50 % 12 § mukaista maksua korkeampana/ 
alhaisempana. Tupakan myynnin vuosittaista valvontamaksua, 
elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia valvonnan perusmaksuja ei 
voi pienentää tai suurentaa.   

  

12 § Maksut 
 
Elintarvikelain mukainen valvonta 
 

Elintarvikelain mukainen valvonnan perusmaksu 150 €/vuosi. 

Elintarvikehuoneistotoiminta (rekisteröidyt elintarvikehuoneistot ja rekisteröidyt 
elintarvikekontaktimateriaalitoiminnat) 
 
Rekisteröinti ilmoituksen käsittelymaksu 120 € 

Rekisteröidyn elintarvikehuoneiston suunnitelmallisen valvonnan tarkastusmaksut 
Valvontamaksu 240 € / tarkastus + käyntimaksu 30 € 
Uusintatarkastus käytetyn ajan mukaan 60 €/h + käyntimaksu 30 € 

Laitokset (hyväksytty elintarvikehuoneisto) 

Valvontamaksu käytetyn ajan mukaan 60 €/h + käyntimaksu 30 € 
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Muut maksut 

Elintarvikkeiden vientitodistusasiakirjojen tarkastus ja todistuksen kirjoitus 60 € 
Erillinen vientitodistusasiakirja 40 € 
Paikan päällä tehty tarkastus liittyen vientiin 60 €/h + käyntimaksu 30 € (sisältää 
vientitodistusasiakirjan) 

Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia 
elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta 60 
€/h 
 
Alkuperätilalla tehdyt ante mortem –tarkastukset 
Käyntimaksu 30 € + kunkin lajin ensimmäinen eläin 10 € ja seuraavat 5 €/kpl 

 
Terveydensuojelulain mukainen valvonta 

 
Terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu 150 €/vuosi. 
 
Ilmoituksen käsittelymaksu 120 € 
 
Ilmoitetun toiminnan valvontamaksut 
Kauneus-, jalkahoitolat, tatuointipaikat, saunat, uimarannat, liikuntatilat, majoitustilat, 
kerhotilat tai muu vastaava toiminta, valvontamaksu 120 € + käyntimaksu 30 € 
 
Koulut, päiväkodit, sosiaalihuollon yksiköt, vesilaitokset, uimahallit tai muu vastaava 
toiminta, valvontamaksu 240 € + käyntimaksu 30 € 
 
Uusintatarkastus 60 €/h + käyntimaksu 30 € 
Asunnontarkastusten ja muiden tarkastusten jälkivalvonta 60 €/h + käyntimaksu 30 € 
 

Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta 
 

Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus 180 € 
Tukkumyynti-ilmoitus 180 € 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin 
vuosittainen valvontamaksu 400 €/myyntipiste 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus 120 € 
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipisteen vuosittainen valvontamaksu 60 € 

Asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellon määräämiselle 360 € + tarkastus 60 €/h 
sekä käyntimaksu 30 €/kerta. 

Näytteenotto tai mittaus 
 

Näytteenotto tai mittaus ajankäytön mukaan 60 €/h  
Laboratoriotutkimukset kustannusten mukaan  
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Voimaantulo 

Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023. 
Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt tämän 
taksan päätöksellään 7.2.2023 § 5. 


