1.1.2020
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Tällä taksalla tarkoitetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakkalain,
lääkelain
ja
eläinlääkintähuoltolain
mukaista
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän PoSan viranomaisen taksaa

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan:
Elintarvikelaissa (23/2006) ja laissa elintarvikelain muuttamisesta (352/2011) säädettyihin
kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
- laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä
- kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista
- Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista
kattavampaa valvontaa
- elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7
luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta.
Kuntayhtymä 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.
Terveydensuojelulaissa (763/1994, muutos 124/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat
- terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä
- terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä
- kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista
- 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)
- 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 perusteella annettujen määräysten valvontaa
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa, tarkkailua ja
riskinarvioinnin hyväksymistä
- 29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa
- asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen
- kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
- säteilylain 173 §:ssä tarkoitettua solariumlaitteen tarkastusta

Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
- 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä;
- 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä
- 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
- 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä
- 91 §:ssä tarkoitettua vähittäis- ja tukkumyynnin vuosittaista myyntipistekohtaista
valvontamaksua
Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
- valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia
- 54 a §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä
- 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää
vuotuista valvontamaksua
Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalle säädettyihin velvoitteisiin järjestää13 §:n
mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu yhteydenottoja varten.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
Maksut
perustuvat
luvan
tai
ilmoituksen
käsittelystä
ja
valvonnasta
viranomaiselle keskimäärin
aiheutuneiden
kokonaiskustannusten
määrään.
Valvontamaksu kattaa kohteen tarkastuksesta, matkoista sekä tarkastuspöytäkirjan
laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä
aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Näin
laskettuna PoSan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön henkilötyötunnin hinnaksi
tulee 50 € / tunti. Ilmoituksen ja hakemuksen käsittelyyn kuuluvat asiakirjojen tarkastus,
tarvittaessa huoneiston tai toiminnan tarkastus, tarkastuspöytäkirjan laatiminen ja
tarvittaessa hyväksymispäätös tai todistuksen antaminen. Maksut peritään ilmoituksen
käsittelyn tai päätöksenteon yhteydessä. Taksan maksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

3 § Elintarvikelain mukaiset maksut
Elintarvikelain mukaiset maksut on lueteltu taksassa. Maksullisia toimenpiteitä ovat
elintarvikehuoneiston hyväksyminen tai ilmoituksen käsittely, suunnitelmallinen valvonta ja
valvontaan liittyvä näytteenotto. Omavalvontasuunnitelman tarkastaminen sisältyy
elintarvikehuoneiston suunnitelmalliseen valvontaan. Jos hakijalla ei ole vaadittavan tason
mukaista omavalvontasuunnitelmaa, tehdään maksullinen uusintatarkastus kohtuulliseksi
katsottavan ajan kuluessa.
Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely ei sisällä tarkastusta. Ilmoituksen käsittelyssä
kohde siirtyy suunnitelmallisen valvonnan piiriin ja ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen
tehdyistä tarkastuksista peritään suunnitelman mukaisen valvontakäynnin maksu. Toimijan
tekemästä tarpeettomasta ilmoituksesta ei peritä käsittelymaksua. Maksua ei myöskään
peritä alkutuotannon toimijan tekemästä alkutuotantoilmoituksesta.

4 § Terveydensuojelulain mukaiset maksut
Maksullisia toimenpiteitä ovat terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoituksen käsittely,
18 §:n mukainen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, riskinarvioinnin
hyväksyminen, suunnitelmallinen valvonta ja valvontaan liittyvä näytteenotto.

Ilmoitusvelvollisten toimintojen olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittelystä
peritään maksu. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn
työajan perusteella. Asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaitan toteamiseksi tehty
ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

5 § Tupakkalain mukaiset maksut
Tupakkalain (549/2016) 44 §:n mukaisesta vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja 50 §:n
mukaisesta tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksu peritään myös 48
§:n
mukaisesta
nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksesta
silloin,
kun
tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on myönnetty ennen 15.8.2016. Ilmoituksesta
nikotiininesteiden myynnistä jo myönnettyihin tupakan myyntilupiin ei peritä maksua.
Valvonnasta peritään vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu niiltä, joilla on 1.
tammikuuta voimassa oleva 44 § mukainen vähittäismyyntilupa tai 50 §:n mukainen
tukkumyynti-ilmoitus. Valvontamaksu peritään myyntipistekohtaisesti. Jos toimija on
ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden, että nikotiininesteiden myynnin, peritään maksu
kaksinkertaisena. Suunnitelmallisesta valvonnasta tai muusta tupakkalain mukaisesta
valvonnasta ei peritä maksua.
Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään tai toiminta
lopetetaan kesken vuoden, peritään vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu
suhteutettuna toimintakuukausiin siten, että maksu peritään jokaiselta alkavalta
toimintakuukaudelta.
Määräaikaisen vähittäismyyntiluvan haltijoilta tai määräaikaisen tukkumyynti-ilmoituksen
tehneiltä peritään vuosittainen valvontamaksu suhteutettuna toiminnan kestoon.
Myyntipistekohtainen valvontamaksu peritään jokaiselta alkavalta kuukaudelta
maksutaulukon mukaisesti.

6 § Lääkelain mukaiset maksut
Lääkelain
(395/1987)
54
§:n
mukaisen
nikotiinikorvaushoitovalmisteiden
vähittäismyyntiluvan hakijalta peritään maksu vähittäismyyntiluvan käsittelystä ja
vähittäismyyntiluvan
haltijalta
peritään
vuosittainen
valvontamaksu.
Jos
vähittäismyyntilupa myönnetään kesken vuotta siten, että toimintaa harjoitetaan alle 6
kuukautta, vuosittaista valvontamaksua kohtuullistetaan 50 %. Ensimmäinen vuosittainen
valvontamaksu peritään myyntiluvan myöntämispäivänä.

7 § Näytteenotto-, mittaus- ja tutkimusmaksut
Erillisestä näytteenotosta, -tutkimisesta tai tutkimuskäynnistä peritään näytteenottomaksu.
Näytteenottomaksu peritään myös asiakkaan tilaamasta näytteenotosta.
Näytteenoton perusmaksu peritään jokaisesta näytteenottoa varten tehtävästä
käyntikerrasta tutkittavassa kohteessa. Jos kohteessa tehtävän ensimmäisen maksullisen
tarkastuskäynnin yhteydessä otetaan näytteitä, niiden ottamisesta ei peritä erillistä
näytteenottokäynnin maksua. Jos näytteenotto tapahtuu erillisellä käynnillä, siitä peritään
maksu. Perusmaksun lisäksi laskutetaan laboratorion tutkimuskohtainen maksu.

8 § Toiminnan olennainen muuttaminen, keskeyttäminen, lopettaminen sekä
toimijan vaihtuminen
Elintarvikelain mukaisesta toiminnan olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen ja
laitoshakemuksen käsittelystä peritään maksu.
Elintarvikelain mukaisesta ilmoitetun huoneiston tai hyväksytyn laitoksen toiminnan
keskeyttämistä sekä keskeyttämisen jälkeen toiminnan jatkamisesta, mikäli toiminnassa ei
tapahdu muutoksia, toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan
ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.
Tupakka- ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan lopetusilmoituksen käsittelystä ei
peritä maksua. Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipaikan tai toimijan
vaihtuessa tulee hakea uutta lupaa.

9 § Maksujen kohtuullistaminen tai korottaminen
Jos ilmoituksen, hakemuksen käsittelyn, huoneiston hyväksymisen, tarkastuksen,
näytteenoton, tutkimuksen tai mittauksen vaatima työmäärä on huomattavasti
keskimääräistä pienempi, perittävä maksu on 50 % liitteissä mainitusta maksusta. Samoin
jos ilmoituksen, hakemuksen käsittelyn, huoneiston hyväksymisen, tarkastuksen,
näytteenoton, tutkimuksen tai mittauksen vaatima työmäärä on huomattavasti
keskimääräistä suurempi, maksu peritään korotettuna 50 %:lla.
Jos samalla suunnitelmallisella tarkastuskäynnillä suoritetaan tarkastus useamman kuin
yhden lain nojalla, peritään pääasiallisen tarkastuksen maksu sekä toissijaisten
tarkastusten
perusteella
50
%
niille
säädetyistä
maksuista.
Esimerkiksi
terveydensuojelulain
mukaisen
tarkastuksen
yhteydessä
tehtävästä
elintarvikehuoneistotarkastuksesta
peritään
ensisijaisesti
terveydensuojelulain
valvontamaksu sekä 50 % elintarvikevalvontamaksusta.
Samoin jos ilmoituksen käsittely suoritetaan samanaikaisesti elintarvike- ja
terveydensuojelulain nojalla, peritään ensisijaisesta käsittelystä maksu ja toissijaisten
ilmoitusten maksusta 50 %.

10 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen
Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän
taksan mukaisesta hyväksymis- tai käsittelymaksusta 50 %.

11 § Kielteinen päätös hakemuksesta tai tutkimatta jättäminen
Hakemuksen käsittelystä peritään tämän taksan mukainen maksu, vaikka päätös olisi
kielteinen. Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, asian valmistelusta ei
peritä maksua.

12 § Hyväksymispäätöksen tai muun asian palauttaminen
Jos päätös ilmoituksesta, hyväksyminen tai muu asia valituksen johdosta palautetaan
kunnan valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä maksu taksan mukaan.
Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kuntayhtymälle saman asian käsittelystä
aikaisemmin suoritettu maksu.

13 § Päätöksen kumoaminen
Jos hyväksymispäätös tai päätös ilmoituksesta muutoksenhaun johdosta kumotaan sen
vuoksi, että päätökselle ei ollut tarvetta, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

14 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristö- ja
terveyslautakunta päättämiensä asioiden osalta ja terveysvalvonnan johtaja tai
terveystarkastaja päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. Ilmoitusten käsittelyä ja
valvontasuunnitelmaan sisältyviä tarkastuksia, näytteenottoa ja näytteiden tutkimuksia
koskevat laskut voidaan lähettää ilman erillisiä maksupäätöksiä.

15 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos laskua ei
muistutuksesta huolimatta ole maksettu, se voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä mitä verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

16 § Muutoksenhaku maksupäätökseen
Jos toiminnanharjoittaja on tyytymätön maksuunpanoa koskevaan määräykseen eli
saamaansa taksaan perustuvaan maksuun, hän voi tehdä perustevalituksen Turun
hallinto-oikeuteen. Perustevalituksen voi tehdä jos saaminen on määrätty tai
maksuunpantu lakia virheellisesti soveltaen tai jos asiaa käsiteltäessä on tapahtunut
erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun.
Perustevalituksen voi tehdä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien,
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu (VeroUL 11.1 ja 12.1§).

17 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta PoSan
Ympäristöpalveluiden tulosalueen kunnissa.

MAKSUTAULUKKO
1. Elintarvikelain mukainen valvonta
1.1 Elintarvikehuoneistot

Ilmoitusten
käsittelymaksut
Uusi
toiminta
euroa

Suunnitelmallinen valvonta ja
määräysten valvonta
Seuranta- tai
Tarkastus
asiakirjatarkastus
euroa
50 €/ h

1.1.1 Elintarvikkeiden tarjoilu
Keskuskeittiö
100
200
Laitoskeittiö
100
200
Ruokaravintola, pikaruokaravintola,
100
200
pitopalvelu
Tarjoilukeittiö, kahvilat, grillit,
100
150
aamupalatarjoilu
Pubit (vain juomien tarjoilu tai vähäistä
100
elintarvikkeiden tarjoilua esim. snacksejä)
1.1.2 Elintarvikkeiden myynti
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti, ruoanvalmistus,
100
200
2
myymälä > 800 m
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti
100
200
2
myymälä >100 m
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti
100
150
2
myymälä < 100 m , jäätelökioskit
Elintarvikkeiden myynti teollisesti pakattuina,
raakapakastettujen leivinvalmisteiden paisto
100
150
ja myynti (esim. laatikkomyymälä)
Teollisesti pakattujen, ei-helposti pilaantuvien
100
100
elintarvikkeiden myynti
Muu elintarvikkeiden myynti (esim. tukku)
100
150
Verkkokauppa ja elintarvikehuoneiston
100
200
tarkastus
1.1.3 Tori- ja ulkomyynti
Myyntipiste/siirrettävä tila, jossa helposti
pilaantuvien pakkaamattomien
100
150
elintarvikkeiden myyntiä ja/tai
ruoanvalmistusta
Myyntipiste/siirrettävä tila, jossa helposti
pilaantuvien pakattujen, elintarvikkeiden
100
150
myyntiä
Myyntipiste/siirrettävä tila, jossa ei-helposti
100
100
pilaantuvien elintarvikkeiden myyntiä
1.1.4 Vilja- ja kasvisala
Kasvis- marja- ja hedelmätuotteiden
100
150
valmistus
Ruoka- ja kahvileivän valmistus
100
100
Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden
100
150
valmistus, konditoriatuotteiden valmistus
1.1.5 Elintarvikkeiden valmistus (muut kuin maito, liha, kala, muna ja vilja-kasvis)
Juomien valmistus
100
150
Makeisten valmistus
100
50 €/h
Yhdistelmätuotteiden valmistus
100
50 €/h
Muu valmistustoiminta (esim.
hunajapakkaamo, kahvipaahtamo,
100
50 €/h
lisäaineiden valmistus ja ravintolisien
valmistus)

1.1.6 Elintarvikekuljetustoiminta
1.1.7 Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen
Pakkaamotoiminta
Pakastaminen
Varastointi
1.1.8 Muut elintarvikehuoneistot
Kontaktimateriaalitoimija
Suuri yleisötilaisuus, torialue
Pakkaamotoiminta
Pakastaminen
Varastointi
Rahtipalvaus
Muu elintarvikehuoneisto
1.1.9 Alkutuotantotilojen tarkastukset

1.2 Liha-alan laitokset

100

50 €/h

100
100
100

50 €/h
50 €/h
50 €/h

100
100
100
100
100
100
100

50 €/h
50 €/h
50 €/h
50 €/h
50 €/h
50 €/h
50 €/h
50 €/h

Hyväksymismaksut

euroa

Suunnitelmallinen
valvonta ja määräysten
valvonta
Vuosimaksu
euroa

1.2.1 Liha-alan laitos (alle 1 milj. kg/vuosi)
350
1.2.2 Liha-alan laitos (yli 1-10 milj. kg/vuosi)
toiminnan laajuuden mukaan

1.3 Muut laitokset

500

Hyväksymismaksut

Uusi
toiminta
euroa

600
1200- 2400

Suunnitelmallinen
valvonta ja määräysten
valvonta
Vuosimaksu
euroa

1.3.1 Kala-alan laitokset (alle 1 milj.kg/vuosi)
1.3.2 Maitoalan laitokset
Maitoalan laitos
1.3.3 Muna-alan laitos
Munapakkaamo
1.3.4 Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos
Varastolaitos
1.3.5 Naudanlihan merkintäjärjestelmä

1.4 Elintarvikemääräysten noudattamatta
jättämiseen perustuvien toimenpiteiden
valvonta

350

250

350

50 €/h

350

50 €/h

200
100

50 €/h

Käytetyn ajan perusteella (50 €/ h)

MAKSUTAULUKKO
2. Terveydensuojelulain mukainen valvonta
Ilmoituksenvarainen toiminta

Ilmoitusten
käsittelymaksut
Uusi toiminta
euroa

2.1 Majoitusliikkeet
2
 < 200 m
2
 200-500 m
2
 500-1000 m
2
 >1000 m
 Leirikeskus tai vastaava majoituskohde
2.2 Liikuntapaikat

100
200
300
400
300

Suunnitelmallinen valvonta
ja määräysten valvonta
UusintaTarkastus
tarkastus
euroa
50 €/ h
100
150
200
250
250

100
100
 Sauna
200
150
 Kuntosali
400
250
 Kylpylä
300
250
 Uimahalli
250
200
 Uimala
150
100
 Muu yleinen allastila
200
100
 Yleinen uimaranta (pieni)
300
150
 Yleinen uimaranta (EU)
2
150
100
 Liikuntatila <500 m
2
200
150
 Liikuntatila 500-1000 m
2
300
250
 Liikuntatila >1000 m
2.3 Päivähoitoa, opetusta ja lasten kokoontumista tarjoavat kohteet
2
150
100
 < 200 m
2
250
150
 200-500 m
2
300
200
 500-1000 m
2
400
250
 >1000 m
2.4 Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
2
150
100
 < 200 m
2
250
150
 200-500 m
2
300
200
 500-1000 m
2
400
250
 >1000 m
2.5 Ihonkäsittely
150
150
 asiakaspaikkoja < 3
200
200
 asiakaspaikkoja > 3
100
100
 pelkkä solarium
2.6 Vesilaitos
3
500
400
 ≥ 5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m /vrk
3
 < 5 000 käyttäjää tai alle 1 000 m /vrk tai muu
300
200
asetuksen 1352/2015 mukainen kohde
3
 < 50 käyttäjää tai alle 10 m /vrk tai muu
200
150
asetuksen 401/2001 mukainen kohde
100
 Vesilaitosten riskiarvion hyväksyminen
2.7 Muut vastaavat laitokset, huoneistot ja
Maksu käsittelyaikaan perustuen (50 €/h)
toiminnot, joista voi käyttäjämäärä tai toiminnan
luonne huomioon ottaen aiheutua terveyshaittaa

3. Tupakkalain mukainen valvonta
3.1 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin lupahakemukset ja ilmoitukset
100 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiilmoitus
Nikotiininesteiden myynti-ilmoitus ennen 15.8.2016
myönnettyyn vähittäismyyntilupaan

100 €
100 €

3.2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynnin valvonta
Vuosittainen valvontamaksu/myyntipiste (euroa)
500
500

Tupakkatuotteet
Nikotiininesteet

3.3 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden määräaikaisen myyntiluvan valvonta
Valvontamaksu / myyntipiste
30 € / alkava kuukausi
30 € / alkava kuukausi

Tupakkatuotteet
Nikotiininesteet

3.4 Asuntoyhteisöjen
tupakointikieltohakemus

50 €/h

4. Lääkelain mukainen valvonta
4.1 Nikotiinikorvaustuotteiden myynnin suunnitelmallinen valvonta ja määräysten
valvonta
Nikotiinikorvaustuotteiden Nikotiinivalmisteiden myyntipaikan
Vähittäismyynti
myyntilupa

1 myyntipiste
>1

vuosittainen valvontamaksu

100 €
150 €
Uusintatarkastus 50 €/h

50 €
100 €

5. Näytteenotto, mittaukset ja muut maksut
Asiakkaan tilaama erillinen viranomaisen
50 €/ käynti
näytteenotto- tai tutkimuskäynti
Näytekohtainen maksu (esim. talous- tai
5 €/ näyte
uimavesinäytteitä saman toimijan useasta
kohteesta)
Asiakkaan tuoma näyte
10 €/ näyte
Laboratoriotutkimukset
Kustannusten mukaan
Elintarvikkeiden vientitodistukset ja muut todistukset
Asiakirjojen tarkastus ja todistuksien kirjoitus
50 €
jokaiselta alkavalta tunnilta
Erillinen Venäjän vientitodistusasiakirja
15 €

Yllä oleva näytteenottomaksu peritään myös valvontasuunnitelman ulkopuolisista
asiakkaan tilaamista asunnontarkastuksen yhteydessä tehtävistä mittauksista,
näytteenotosta ja selvityksistä silloin kun ne liittyvät terveyshaitan selvittämiseen, sekä
asiakkaan tilaamista talousvesitutkimuksista silloin, kun ne liittyvät yksityisen kaivon
tutkimiseen.

6. Eläinlääkärin päivystyspuhelin
Arkisin klo 16-22
Pyhisin, viikonloppuisin ja yöaikaan klo 22-08

1,008 € / min
3,035 € / min

Taksan maksut eivät sisällä arvonlisäveroa laboratoriokustannuksia lukuun ottamatta.
Sovelletut oikeusohjeet:
Elintarvikelaki (23/2006) 48 §, 71 §, 72 § ja 74 §
Laki elintarvikelain muuttamisesta (352/2011) 13 §, 14 §, 15 §, 71 §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 26 §, 29 §, 45 §, 50 § ja 56 §
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (124/2016) 6 §, 13 §, 15 §,18 §, 20 §
Tupakkalaki (549/2016) 8 §, 90 § ja 91 §
Lääkelaki (395/1987) 54a § ja 54d §
Eläinlääkintahuoltolaki (765/2009) 13 §

Tämän taksan on hyväksynyt päätöksellään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
ympäristö- ja terveyslautakunta 4.12.2019.

