Ympäristöterveysjaosto 07.02.2018

LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
MAKSUTAKSA 1.3.2018 ALKAEN
TAKSAN PERUSTEET
1§ Säädösperusteet
Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla
1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja
hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta
virallisesta valvonnasta (882/2004) 27 ja 28 artikla
2. Elintarvikelaki (23/2006 muutoksineen) 71 §
3. Terveydensuojelulaki (763/1994 muutoksineen) 50 §
4. Lääkelaki (395/1987 muutoksineen) 54 d §
5. Tupakkalaki (549/2016 muutoksineen) 90-92 §
6. Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009 21 §
2 § Soveltamisala
2.1. Tämän taksan ja elintarvikelain mukaisesti peritään maksu
- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;
- kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja
näytteen tutkimisesta;
- Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta
edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä
- elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien 7 luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.
- muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista
sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään.
2.2. Tämän taksan ja terveydensuojelulain mukaisesti peritään maksu
- terveydensuojelulain mukaisesti käsitellyistä ilmoituksista ja hakemuksista,
- kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä
tutkimuksista
- 6 §:ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen
perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen;
- 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonnasta;
- 20 §:n 3 momentin mukainen talousvettä toimittavien laitosten riskinarvioinnin
hyväksyntä
- 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta
sekä 20 §:ssä edellytetystä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta; sekä

- 29 §:ssä edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta.
- säteilylain 44 a §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta.
- kiinteistön omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta
tarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka
liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen; sekä
- kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
2.3. Tämän taksan ja lääkelain mukaisesti peritään maksu
- nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä
- vähittäismyyntiluvan valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen valvontamaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupamaksu:
Myyntipaikka-kohtainen maksu

Vähittäismyynti-lupaVuosittainen valvontamaksu, € *)
maksu, €
<5 myyntipistettä
110
(½ h) 27,50
5-10 myyntipistettä
165
(1 h) 55
> 10 myyntipistettä
220
(1 ½ h) 82,50
*) Huom. Myyntiluvan myöntäminen saattaa joskus edellyttää tarkastuksen tekemistä.
Tarkastusmaksu peritään myyntilupamaksun lisäksi tarkastukseen käytetyn työajan mukaan.
2.4. Tämän taksan ja tupakkalain mukaisesti peritään maksu
- tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan käsittelystä, myyntilupamaksu
on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville ja se
peritään vain hyväksytyistä luvista
- tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan
ilmoituksen käsittelystä
- tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen koskevan ilmoituksen
käsittelystä
- tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä
- tupakkalain 91 §:ssä tarkoitetun tupakan vähittäismyyntilupien ja tukkumyyntiilmoitusten vuotuisesta valvonnasta 110 € myyntipistettä kohden voimassa olevien
tai vuoden aikana myönnettävien vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten
perusteella
- yllämainitut maksut kaksinkertaisena mikäli lupa tai ilmoitus koskee sekä
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä tai toimija on tehnyt 48 § tarkoitetun
ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä
- myyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten valvontamaksu peritään sekä hyväksytyistä
että vuoden aikana käsitellyistä luvista
- myyntipaikan vuotuisesta suunnitelmallisesta tarkastuksesta ei peritä erillistä
maksua tarkastusmaksun sisältyessä valvontamaksuun

Tupakkavalvonnan vähittäis/tukkumyynnin lupahakemusten/ilmoitusten
käsittelymaksut ja vuosittainen valvontamaksu:
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen
käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
Tukkumyynti-ilmoitus
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen
vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden
myyntipiste*
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste*

Myyntilupamaksu, € *)

165
220
110
110

110
110

2.5. Tämän taksan ja eläinlääkintähuoltolain mukaisesti peritään klinikkamaksu
- Lohjan ympäristöterveyspalveluiden toimialueen kaupungineläinlääkäreiden
vastaanotoilla hoidettavien potilaiden omistajilta tai haltijoilta
- käyntikerralla saman omistajan ensimmäisestä eläimestä
- vain kerran, kun sama sairaus tai toimenpide vaatii useamman käynnin yhden
kuukauden sisällä
- vastaanotolla työskentelevän kaupungineläinlääkärin toimesta.
Kaupungineläinlääkäri tilittää klinikkamaksut Lohjan ympäristöterveyspalveluille
kuukausittain. Kunta huolehtii arvonlisäveron suorittamisesta valtiolle. Klinikkamaksun
suuruus on 10 €, johon lisätään arvonlisävero.
3 § Maksun määräytymisperusteet
Maksut määräytyvät toimenpiteeseen käytetyn työajan mukaan siten, että niiden
suuruus vastaan enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Maksun
suuruus määräytyy tuntiperusteisesti. Valvontahenkilöstön työtunnin
omakustannushinta on 55 €.
Viranomaisvalvonnan ulkopuolisista palveluista peritään (ml. asiantuntijatyö) 73,90
€/h (+24 % alv). Tähän hintaan lisätään mahdolliset matka- materiaali- ja
tutkimuskustannukset. Matkakustannukset määritetään voimassa olevassa
virkaehtosopimuksessa.

ILMOITUSTEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY
4 § Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävä maksu
Ilmoitusten käsittelyyn kuuluvat asiakirjojen tarkastus, mahdollinen kohteen
tarkastus sekä ilmoittajalle toimitettava tieto ilmoituksen käsittelystä ja ilmoituksen
rekisteröinti.

Hyväksymiskäsittelyyn kuuluvat asiakirjojen tarkastus, käyttöönottotarkastus,
tarvittaessa uusintatarkastukset sekä päätös ja sen rekisteröinti.
Käsittelystä peritään maksu siihen kuluneiden työtuntien perusteella kuitenkin
vähintään kahden tunnin työtä vastaava maksu.
5 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen
Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen tekemistä ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään
tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %.
6 § Kielteinen päätös hakemuksesta tai ilmoituksesta
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän
taksan mukainen maksu.
7 § Hakemuksen tai ilmoituksen palauttaminen
Jos hyväksyminen tai muu asia toiminnanharjoittajan tekemän valituksen johdosta
palautetaan kunnan valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä
perittävä maksu taksan mukaisesti. Perittävästä maksusta vähennetään tällöin
kunnalle saman asian käsittelystä aiemmin suoritettu maksu.
Jos hakemuksen johdosta tehty päätös kumotaan sen vuoksi, ettei hakemuksen
tekijä ollut velvollinen hakemaan hyväksyntää, palautetaan maksu
kokonaisuudessaan ilman korkoa.

TARKASTUKSET JA NÄYTTEENOTTO
8 § Tarkastuksista perittävä maksu
Tarkastukseen sisältyy tarkastuksen valmistelu, tarkastuskäynti sekä pöytäkirjan
laatiminen.
Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään maksu. Myös muista tarkastuksista
voidaan periä maksu siten kuin niitä koskevassa lainsäädännössä säädetään. Maksu perustuu
lähtökohtaisesti tarkastukseen keskimäärin kuluvaan aikaan, kohteen tyyppiin ja tarkastuksen
tyyppiin. Tarkastustyypit, niiden sisältö ja niihin kuluva aika määritetään
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Mikäli tarkastukseen käytetty aika ylittyy
keskimääräisestä ajasta yli yhdellä tunnilla, ylittävästä ajasta peritään maksu käytetyn ajan
mukaisesti. Aika pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin.
Jos valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella havaitaan epäkohtia, joiden perusteella
valvontakohteelle annetaan kehotus epäkohdan poistamiseksi, katsotaan uusintatarkastus,
jolla kontrolloidaan epäkohdan poistaminen osaksi suunnitelman mukaista tarkastusta ja
tarkastuksesta peritään käytetyn ajan mukainen maksu.
Tarkastuksista kohdetyyppeihin, joita ei ole määritetty valvontasuunnitelmassa
peritään tarkastukseen kuluneen ajan mukainen maksu.
Jos tarkastus perustuu useampaan lakiin, peritään tarkastuksesta maksu siihen
kuluneen kokonaisajan perusteella.

Valvontasuunnitelman ulkopuolella, elintarvikelain, terveydensuojelulain ja
tupakkalain nojalla annettujen määräysten valvomiseksi tehtävistä tarkastuksista
peritään maksu niihin kuluneen ajan mukaisesti.
9 § Tarkastukset ja tutkimukset TsL 26 § mukaisesti
TsL 26 § mukaisten terveyshaittojen selvittämiseksi asunnossa tai muussa 26 §
tarkoitetussa oleskelutilassa tehtävistä asian selvittämiseksi välttämättömästä
ensimmäisestä tarkastuskäynnistä ei peritä tarkastusmaksua.
10 § Lääkelain mukaiset tarkastukset
Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta peritään vuotuinen valvontamaksu, joka
perustuu myyntipisteiden määrään ja tarkastukseen keskimäärin kuluvaan aikaan.
11 § Peruuttamatta jätetty tarkastus ja näytteenotto
Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontakohteen tiettynä aikana
tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa tai muuta toimenpidettä ei
voida valvontakohteesta johtuvasta syystä tehdä ilman hyväksyttävää syytä,
voidaan syntyneet kulut periä tämän taksan mukaisesti.
12 § Näytteenotoista ja tutkimuksista perittävät maksut
Tutkimusmaksu määräytyy toteutuneiden tutkimuskustannuksien mukaan.
Näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta sekä asiantuntijoiden käyttämisestä
peritään kulujen mukainen maksu.
13 § Useamman henkilön tekemä tarkastus
Jos tarkastukseen, näytteenottoon tai muuhun käsittelyyn osallistuu enemmän kuin
yksi valvontaviranomaisen palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta, kohteen
aikaisemmasta toiminnasta tai toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esim.
parityöskentely työturvallisuussyistä) määräytyy maksu valvontatoimenpiteeseen
osallistuneiden yhteenlasketun työajan perusteella.
Jos toimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä valvontakohteesta
riippumattomasta syystä (esim. koulutus) peritään maksu yhden,
valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen käyttämän työajan
perusteella.
14 § Virka-ajan ulkopuoliset tarkastukset
Tarkastuksista, näytteenotosta tai muusta käsittelystä, jotka tarkastuskohteen
toiminnasta johtuen tehdään sunnuntaina, yöllä (22-7) tai pyhäpäivänä, peritään
maksu 100 % korotettuna.
Tarkastuksista muun virka-ajan ulkopuolella (arkisin 17-22, lauantaisin 7-22)
peritään maksu 50 % korotettuna.

TODISTUKSET JA LAUSUNNOT
15 § Asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavat todistukset ja lausunnot
Todistuksen tai lausunnon käsittelyyn kuuluvat asiaan perehtyminen sekä asiakirjan
kirjoittaminen ja lähetys. Todistuksen tai lausunnon kirjoittamisesta peritään tämän

taksan mukainen maksu käytetyn työajan mukaisesti, kuitenkin vähintään 0,5 tunnin
työaikaa vastaava korvaus.

MATKAKUSTANNUKSET
16 § Matkakustannusten periminen
Matkakustannuksista tarkastusten ja näytteenoton yhteydessä peritään jokaiselta
kohteelta kiinteä maksu 39 €/käynti.
Erillisten ja ennalta suunniteltujen projektien osalta matkakustannukset voidaan
periä todellisten kustannusten mukaan silloin, kun ennalta suunnitellusti suoritetaan
valvonta- tai näytteenottoprojekti, johon liittyen käydään useissa kohteissa saman
asian vuoksi. Projektin päätyttyä todelliset matkakustannukset jaetaan tasaisesti
kaikkien niiden kohteiden kesken, joissa projektin aikana käytiin.
Matkakustannuksia todellisten kustannusten mukaan perittäessä maksu voi
kuitenkin olla enintään edellisessä kohdassa mainitun kiinteän maksun suuruinen.

MUUTA
17 § Maksusta ja maksun palauttamisesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta maksun alentamisesta ja maksun
lykkäämisestä päättää asian käsitellyt viranomainen pääasiaa koskevassa
päätöksessä, ilmoittajalle toimitettavassa tiedossa tai samanaikaisesti annettavalla
erillisellä päätöksellä.
Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen tai
ilmoituksen tullessa vireille tai valvontatoimenpidettä suoritettaessa. Maksun
palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa joka oli voimassa maksusta
määrättäessä.
18 § Korotettu maksu
Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman pieneen maksuun voidaan
maksu erityistapauksissa määrittää asiaan kuluneen työajan ja aiheutuneiden
kustannusten perusteella. Tällöin tulee laskutusperusteet ja maksuerittely liitetään
maksusta tehtävään päätökseen tai ilmoittajalle toimitettavaan tietoon.
19 § Alennettu maksu
Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen maksuun asian
laajuuden ja työmäärän huomioiden, voidaan maksua erityisistä syistä alentaa.
Maksun tulee tällöin kattaa viranomaiselle aiheutuneet kulut ja vastata vähintään 40
% taksan mukaisesta maksusta.
20 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu suoritetaan kun päätös on annettu, tarkastuspöytäkirja on tehty tai asia on
käsitelty. Maksu on suoritettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu voidaan se periä
ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
ulosottokaaressa (705/2007) säädetään.
21 § Maksun viivästyminen

Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa
korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.
22 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2018. Samalla tämä maksutaksa kumoaa kaikki
aiemmat Lohjan Ympäristöterveydenhuollon maksutaksat.

