MAKSUTAULUKKO 2020
Tämän taksan sisältämistä tarkastuksista peritään maksutaksan 2 §:n mukainen 35 € käyntimaksu

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.1. Elintarvikehuoneistot

Ilmoitusten
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen valvonta,
määräysten ja kehotusten valvonta

Uusi toiminta
tai toiminnan
olennainen
muutos

Tarkastus

Uusintatai ennakkotarkastus

Riskiluokka 1 1), tarkastustiheys 2), 3) 0,35/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta pienet vähäriskiset
kohteet, esim.
·
·
·
·
·
·

Tarjoilupaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä elintarvikkein
käsittelyä
Myymälät ja myyntipaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä
elintarvikkeiden käsittelyä
Valmistuspaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä
elintarvikkeiden valmistusta
Pienet kuljetusyritykset ja vähäriskinen elintarvikkeiden
varastointi
Pienet ja keskisuuret kontaktimateriaalialan toimijat, joilla
kansallista toiminta ja tuontia
Alkutuotanto

130 €

130 €

Käytetyn
ajan mukaan
65 €/h

130 €

260 €

Käytetyn
ajan mukaan
65 €/h

130 €

260 €

Käytetyn
ajan mukaan
65 €/h

Riskiluokka 2, tarkastustiheys 0,5/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta keskisuuret vähäriskiset kohteet ja pienet kohtalaisen riskin kohteet, esim.
·
·
·
·
·
·

Tarjoilupaikat, joissa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittelyä
Myymälät ja myyntipaikat, joissa vähäriskistä toimintaa,
laatikkomyymälät
Valmistuspaikat, joissa ei käsitellä helposti pilaantuvia
elintarvikkeita
Suurtaloudet: jakelukeittiöt, joissa annosmäärä ≤2000 /vrk,
pienet pitopalvelut; palvelukeittiöt, joissa ei erityisruokavalioruokien valmistusta
Keskikokoiset varastot ja kuljetusyritykset
Isot kontaktimateriaalialan toimijat, joilla kansallista toimintaa
sekä tuontia ja vientiä

Riskiluokka 3, tarkastustiheys 1/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta kohtalaisen riskin
kohteet, esim.
·
·
·
·
·
·

Suuret tarjoilupaikat, joissa ruoanvalmistusta, ruokaravintolat
Myymälät ja myyntipaikat 1000 m2 asti, palvelumyyntiä ja
valmistusta
Valmistuspaikat, joissa käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita, isot ruokaleipää valmistavat leipomot
Suurtaloudet: palvelukeittiöt, joissa erityisruokavalioruokien
valmistusta, valmistuskeittiöt ≤ 500 annosta/vrk;
Isot varastot, > 10 auton kuljetusyritykset;
Erittäin suuret kansalliset / kansainväliset
kontaktimateriaalialan toimijat, joilla tuontia ja vientiä

Tämän taksan sisältämistä tarkastuksista peritään maksutaksan 2 §:n mukainen 35 € käyntimaksu

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.1. Elintarvikehuoneisto

Ilmoitusten
käsittelymaksut
Uusi toiminta
tai toiminnan
olennainen
muutos

Suunnitelmallinen valvonta ja
määräysten ja kehotusten valvonta

Tarkastus

Uusintatai ennakkotarkastus

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v
Elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävän riskin kohteet,
esim.
·
Isoimmat tarjoilukohteet, erityisryhmille toimittavat ravintolat
·
Myymälät > 1000 m2, palvelumyyntiä ja valmistusta
·
Isoimmat leipomot, joissa käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita
·
Keskuskeittiöt, joissa annosmäärä 500 - 2000 annosta/vrk,
ruoanvalmistus erityisryhmille
·
Isoimmat kuljetus- ja varastointikohteet

130 €

260 €

Käytetyn
ajan mukaan
65 €/h

130 €

260 €

Käytetyn
ajan mukaan,
65 €/

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v
Elintarviketurvallisuuden kannalta suurimman riskin
kohteet, esim.
·
·
·
·

Sairaalakeittiöt
Isoimmat myymälät, joilla tuontia/valmistusta erityisryhmille
Lastenruokien teollinen valmistus > 10 milj. kg/v
Erityisryhmille valmistavat keskuskeittiöt, > 2000 annosta/vrk

Muu toiminta
Kotona toimiva elintarvikehuoneisto tai huoneisto, jossa ei
käsitellä elintarvikkeita
Näytteenotto tai mittaus / kohde
Laboratoriotutkimukset

1)

2)

3)

130 €

Käytetyn ajan mukaan 65 €/h
35 €
Kustannusten mukaan

Elintarvikehuoneistojen riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat Ruokaviraston antamaan ohjeeseen
10503/2 elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä.
Elintarvikehuoneiston vuotuinen tarkastustiheys on 0,35 - 3, jolloin 3 vuoden valvontajaksolla tarkastuksien
määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 1 - 9 tarkastusta. Perustarkastuksen tuntimääräinen kesto on sama
riskiluokissa 2 - 5, mutta valvonnan kustannukset toimijalle kasvavat riskiluokan mukaan, kun suunnitelmallisten
tarkastusten tiheys nousee. Jokaisessa kohteessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki kohteessa
sovellettavissa olevat Oiva-rivit.
Elintarvikehuoneiston valvontahistoria huomioidaan riskinarvioinnissa ja tarkastustiheyksien arvioinnissa siten,
että jos kohteen suunniteltu tarkastustiheys on kaksi tarkastusta vuodessa tai enemmän ja kuuden edellisen
Oiva-tarkastuksen arviointitulos on oivallinen (A), suunnitelmallista tarkastustiheyttä lasketaan 50 %.

Vain osan vuotta toimivat elintarvikehuoneistot: tarkastustiheys määräytyy taulukon 3. mukaisesti, jos huoneisto
on toiminnassa yhtäjaksoisesti yli 6 kk kerrallaan.
Enintään 6 kk yhtäjaksoisesti toimivien huoneistojen suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä voidaan laskea,
kuitenkin niin, että kaikki suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevat kohteet tarkastetaan vähintään kerran
kolmessa vuodessa.
Riskiluokat 5 -> perustarkastuksen tarkastusaika voi olla pidempi, jos huoneistossa on eriytettyjä eri riskitason
toimintoja, jotka vastaavat toiminnaltaan ja laajuudeltaan sitä, että valvonnassa olisi kaksi erillistä elintarvikehuoneistoa

