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Ympäristöterveys Pirtevan taksa ja maksut vuonna 2023 
 
1 § Maksujen perimisen säädösperusteet 

Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (297/2021), terveydensuojelulain 

(763/1994), tupakkalain (549/2016), säteilylain (859/2018) ja lääkelain (395/1987) nojalla. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

Maksut määräytyvät siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita 

keskimääräisiä kokonaiskustannuksia. 

 

Valvontamaksujen yleisenä määräytymisperusteena on toimenpiteeseen käytetty työaika. Maksuja ovat 

hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, tarkastus- ja näytteenottomaksut sekä muut maksut. 

Toimenpiteistä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen maksu, ellei 4 §:n mukaisista eritys-

määräyksistä muuta johdu. 

 

Kokonaiskustannukset on määritelty ympäristöterveyden budjetoitujen vuotuisten toimintamenojen 

perusteella jaettuna yksikön valvontahenkilöstön henkilötyötuntimäärällä. Näin laskettuna Ympäristö-

terveys Pirtevan henkilötyötunnin hinta on 65 euroa.  

 

Tarkastukseen ja/tai näytteenottoon käytettävään työaikaan lasketaan kuuluvaksi valvontakohteessa 

käytetyn ajan lisäksi tarkastukseen valmistautumiseen käytetty aika sekä tarkastukseen liittyviin kirjalli-

siin ja muihin töihin käytetty aika. 

 

Matkakustannuksista peritään kiinteä käyntimaksu, joka vastaa keskimääräistä matkakustannusta. 

Perittävä käyntimaksu on laskettu toteutuneiden matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella. 

Tarkastuskohtainen käyntimaksu on koko Pirtevan alueella 40 euroa. 

 

Muut maksut 

Tupakkalain 91 §:n mukaiset vuosittaiset veroluontoiset vähittäismyynti- ja tukkumyyntipaikan valvon-

tamaksut, joiden suuruus perustuu tupakkalakiin. 

 

Elintarvikelain 72 §:n ja terveydensuojelulain 50 §:n mukainen valvonnan perusmaksu 150 €, joka peritään 

vuosittain suurelta osalta elintarvike- ja terveydensuojelualan toimijoita. Maksua ei aloittamisvuonna pe-
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ritä valvontakohteelta, joka aloittaa toimintansa kesken kalenterivuoden. Valvonnan perusmaksun peri-

minen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta valvontaviranomaiselle tehdyn toiminnan lopettamis-

ilmoituksen jälkeen. 

 

Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä koskeva maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen 

käsittelyyn käytetyn työajan perustella liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.  

 

Hyväksyttävää elintarvikehuoneistoa tai vesilaitosta koskevan hakemuksen käsittely sisältää asiakirjojen 

tarkastuksen, käyttöönottotarkastuksen ja hyväksymispäätöksen sekä hakemuksen tietojen siirtämisen 

viranomaisen valvontakohdetietokantaan.  

 

Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituk-

sen tietojen siirtämisen viranomaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen lähettämisen toi-

minnanharjoittajalle. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely sisältää lisäksi elintarvike-

huoneiston alustavan riskinarvioinnin. 

 

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely sisältää 

talousvesiasetuksen 683/2015 7 a §:ssä mainittujen asiakirjojen tarkastuksen. 

 

Terveydensuojelulain 763/1994 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, 

ilmoituksen tietojen siirtämisen viranomaisen valvontakohdetietokantaan, sekä todistuksen lähettämi-

sen toiminnanharjoittajalle. 

 

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevien hakemusten 

käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, toiminnan lainmukaisuuden arvioinnin ja 

hyväksymispäätöksen. Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininestei-

den tukkumyyntiä koskevan ilmoituksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen ja vastaanottoil-

moituksen lähettämisen toiminnanharjoittajalle. 

 

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, 

tarkastuksen kohteessa, tarvittavat selvitykset ja päätöksen. Hakemuksen käsittelystä peritään käsitte-

lymaksun lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut todellisten kustannus-

ten mukaan. 
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3 § Soveltamisala 

 

Elintarvikevalvonnan vuosittainen valvonnan perusmaksu 

Kunta perii elintarvikelain 72 §:n mukaisesti 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 perusmak-

sua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hy-

gieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 

kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista 

sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuk-

sen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa. 

 

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 1 momentissa tarkoitettuja toi-

mintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran. 

 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken ka-

lenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenteri-

vuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan 

perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 

Terveydensuojeluvalvonnan vuosittainen valvonnan perusmaksu 

Kunta perii terveydensuojelulain 50 §:n mukaisesti vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmak-

sun lain liitteessä 1 mainituilta toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajilta. Jos toiminnanharjoit-

tajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita laskutuksen piiriin kuuluvia toimintoja, 

valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran.  
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Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittami-

sesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenteri-

vuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toimin-

nan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 

Ilmoitukset ja hakemukset 

Tämän taksan mukaisesti peritään maksu 

- elintarvikelain 14 §:n mukaisesta elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä 

- elintarvikelain 15 §:n mukaisesta elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi 

- muun kuin elintarvikelain 13 § 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen 

käsittelystä 

- elintarvikelain 13 § 4 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston toimijan vaihdoksen il-

moituksen käsittelystä 

- iduntuotantolaitosten hyväksymisetä 

- terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten (toiminnan aloittaminen, toiminnan olennainen 

muutos, toiminnanharjoittajan vaihtuminen) ja hakemusten käsittelystä 

- tupakkalain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä 

- lääkelain 54 a §:ssä tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusten kä-

sittelystä  

- asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavista todistuksista ja lausunnoista. 

 

Toiminnanharjoittajalta peritään tämän taksan mukainen maksu myös valvontatoimenpiteistä, jotka 

liittyvät terveydensuojelulain 13 tai 18 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten tai hakemusten perusteella 

annettujen määräysten valvontaan. 

 

Kunnan valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut 

Toiminnanharjoittajalta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti 

- ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta, 

näytteiden tutkimuskuluista ja tutkimustulosten tulkitsemisesta 

- valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perustella annettujen toimenpidekehotusten 

ja määräysten valvonnasta silloin, kun kehotusten tai määräysten antaminen perustuu 

elintarvikelain, sivutuotelain, terveydensuojelulain, tupakkalain säännösten noudattamatta 

jättämiseen. 
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Tarkastuksen tuntihinta on 65 euroa kaikille kohteille. Tarkastuksiin käytetty aika pyöristetään lähim-

pään tuntiin. Tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta peritään maksutaulukon mukainen 

maksu. 

 

Elintarvikelain mukaisissa laitoksissa laitoksen omavalvonnan toimivuuden tarkastamiseksi tai muusta 

syystä tehty viranomaisnäytteenotto ja näytteen tutkiminen laskutetaan vuosittaisen valvontamaksun 

yhteydessä toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

 

Asunto ja muu oleskelutila 

Kiinteistön omistajalta peritään tämän taksan mukainen maksu asunnossa tai muussa 

oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta tai selvityk-

sestä, joka liittyy terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan pois-

tamisen varmistamiseen. 

 

Maksulliset toimenpiteet on lueteltu liitteenä olevassa maksutaulukossa. Terveydensuojelulain 

ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen 

määrittely on maksuton. 

 

Taloyhtiön hakemuksesta viranomainen voi määrätä tupakointikiellon taloyhtiön tiloihin, jos tiloista voi 

niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi, muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakan-

savua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle, tai toisen huoneis-

ton sisätiloihin. Tupakointikieltohakemuksen käsittelymaksu määräytyy käytetyn ajan mukaan.  Käsit-

telymaksun lisäksi peritään kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut todellisten kustan-

nusten mukaan. Tupakkalain 79 § 2 mom. mukainen selvitystyö voi viedä runsaasti aikaa. 

 

Talous- ja uimavesi 

Toiminnanharjoittajalta peritään maksu valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät 

- terveydensuojelulain 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun 

- terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan 
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Kaivovedet 

Kaivon omistajalta peritään talousvesitutkimuksista tämän taksan mukainen maksu. 

 

Muut maksut 

Elintarvikenäytteiden tutkimuksista peritään laboratorion laskun mukainen maksu 

arvonlisäverottomana. 

 

Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastettavien ruhojen lukumäärän mukaan 

valvonta-asetuksen liitteen 4 luvun 2 mukaisesti. 

 

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään eril-

linen maksu siltä osin, kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvon-

taa. Maksu peritään toteutuneiden tarkastusten ja niihin kuluneen ajan perusteella. 

 

Elintarvikkeiden vientitodistuksista ja vientitodistustarkastuksista peritään kustannuksia vastaava 

maksu. 

 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen valvonnasta peritään 

vuosittain myyntipistekohtainen valvontamaksu. Maksun määräytymispäivä on 1. tammikuuta.  

Maksun määräytymispäivä on kuitenkin ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä. Aloitta-

misvuoden valvontamaksu peritään suhteutettuna toiminnan kestoon täysien kuukausien mukaan. 

Määräajalle myönnettävän luvan maksu peritään luvan voimassaolokuukausien määrän mukaisena. 

Muutoin maksu peritään aina täysimääräisenä.  Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja 

tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei 

palauteta. 

 

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen valvonnasta peritään vuosittain 

myyntipistekohtainen valvontamaksu. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntilu-

van myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Vuosittaisen valvontamaksun peri-

minen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta. 

Jos samalla hakemuksella haetaan nikotiinivalmisteiden myyntilupaa useampaan kuin yhteen myynti-

paikkaan, korotetaan maksua 65 € jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikkaa kohden.  
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4 § Erityismääräykset 

Tarkastuksen yhteydessä otetuista vesinäytteistä ei peritä erillistä näytteenottomaksua. Tällöin 

näytteenottoon ja näytteiden kuljettamiseen laboratorioon käytetty aika sisällytetään tarkastukseen 

käytettyyn aikaan. 

 

Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana tehtäväksi 

määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä 

sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta 

tarkastus- tai näytteenottomaksuna 35 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli valvontakohteella 

on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan ympäristöterveyspääl-

likölle 14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Ympäristöterveyspäällikkö päättää saadun selvityksen perus-

tella, voidaanko maksu jättää perimättä. 

 

Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi valvontaviranomaisen 

palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta, kohteen aikaisemmasta toiminnasta tai 

toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esimerkiksi parityöskentely työturvallisuussyistä), 

tarkastusmaksu määräytyy valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden yhteenlasketun työajan 

perusteella. Jos valvontatoimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä valvontakohteesta 

riippumattomista syistä (esimerkiksi henkilökunnan koulutus, tarkastajien erityisasiantuntemus tai 

pariarviointi), maksu peritään yhden, valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen 

käyttämän työajan perusteella. 

 

Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään sunnuntaina, 

yöllä (23.00 - 6.00) tai arkipyhäpäivinä, peritään maksu 100 %:lla korotettuna. Tarkastuksista ja  

näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään muuna aikana virka-ajan 

ulkopuolella, peritään maksu 50 %:lla korotettuna. 

 

Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka 

hakemuksen käsittelystä maksu voidaan määrätä enintään 50 % tämän taksan mukaista maksua 

suurempana tai pienempänä. Tarkastuksen tehnyt tai ilmoituksen taikka hakemuksen käsitellyt 

viranhaltija päättää maksun korottamisesta tai alentamisesta tapauskohtaisesti. 
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Ympäristöterveyspäällikkö voi lisäksi perustellusta syystä myöntää alennusta tässä taksassa 

esitetyistä maksuista. 

 

5 § Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen 

Ilmoitetun huoneiston tai hyväksytyn laitoksen toiminnan keskeyttämistä tai toiminnan lopettamista 

koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 

 

6 § Ilmoituksen tai hakemuksen peruuttaminen 

Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa ilmoituksensa tai hakemuksensa ennen päätöksen tai todistuksen 

antamista tai asian käsittely muusta toimijasta johtuvista syistä keskeytyy ja viranomainen on ryhtynyt 

oleellisiin toimiin hakemuksen tai ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta 

maksusta 50 %. 

 

7 § Kielteinen päätös hakemuksesta tai tutkimatta jättäminen 

Hakemuksen käsittelystä peritään edellä esitetyn mukainen maksu, vaikka päätös olisi kielteinen. Jos 

hakemus on päätetty jättää käsittelemättä, asian valmistelusta ei peritä maksua. 

 

8 § Hyväksymispäätöksen tai muun asian palauttaminen 

Jos ilmoituksen tai hakemuksen käsittely tai muu asia valituksen johdosta palautetaan kunnan 

valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä maksu taksan mukaan. 

Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin 

suoritettu maksu. 

 

9 § Maksun suorittaminen ja periminen 

Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei muistutuksesta 

huolimatta ole maksettu, se voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä 

järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 

säädetään. 

 

10 § Muutoksenhaku maksupäätökseen 

Jos toiminnanharjoittaja on tyytymätön maksuunpanoa koskevaan määräykseen eli saamaansa 

taksaan perustuvaan maksuun, hän voi tehdä perustevalituksen hallinto-oikeudelle siten, kuin 

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä säädetään. Perustevalituksen voi 
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tehdä, jos saaminen on määrätty tai maksuunpantu lakia virheellisesti soveltaen taikka 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 (verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 

annetun lain 20 §).  

 

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan perusmaksuun saa Elintarvikelain 76 §:n ja Terveydensuojelu-

lain 56 §:n mukaan vaatia oikaisua kunnalta, jos 

1) perusmaksu on peritty aiheettomasti  

2) perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä. 

 

Toiminnanharjoittajalle lähetettävän laskun yhteydessä on valitusohje / tieto verkkosivuosoitteesta, 

josta tarkemmat ohjeet ovat luettavissa sekä yhteystiedot neuvontapalvelua varten.  

 

11 § Arvonlisävero 

Taksassa esitetyt maksut peritään viranomaistoimintaan liittyen, eivätkä ne siten ole arvonlisäveron 

alaisia. Poikkeuksena ovat sellaiset mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset, jotka voidaan 

teettää myös ulkopuolisella toimijalla. Näistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ovat arvonlisäverolli-

sia. Arvonlisäverolliset maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

 

12 § Voimaantulo 

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Hämeenkyrön, 

Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnissa sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeissa. 

 

Ilmoituksen, hakemuksen tai toimenpidepyynnön käsittelystä perittävä maksu määräytyy sen 

taksan mukaan, joka on voimassa ilmoituksen, hakemuksen tai toimenpidepyynnön vireilletulopäivänä. 

Valvontasuunnitelmaan kuuluvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä ilmoituksen ja hakemusten 

perusteella annettujen määräysten valvontaan liittyvistä toimenpiteistä maksu peritään sen taksan mu-

kaan, joka on voimassa toimenpiteen suorittamishetkellä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

Elintarvikelaki (297/2021) 8, 9, 10, 11, 13, 39, 72, 73 ja 74 § 

Komission asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 625/2017 mukaisesti 3 artikla 
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Terveydensuojelulaki (763/1994) 6, 13, 15, 16, 18, 20, 26, 29, 45, 50, 50a § ja 50b § 

Säteilylaki (859/2018) 173 ja 174 § 

Tupakkalaki (549/2016) 44, 45, 48, 50, 79, 90, 91 § 

Lääkelaki (395/1987) 54 a ja 54 d § 


