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Kauhajoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoviranomaisen taksa 
1.3.2023 alkaen 
    
  

 
Tätä taksaa sovelletaan Kauhajoen kaupungin toimialueella: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.  
 

1 §  Soveltamisala 
 

A) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 
(73§) 

 
1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tar-

koitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä 
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa 

koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näyt-
teenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun; 

3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarka-
tusta 

4) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tar-
koitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta  

5) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen 
hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkas-
tuksia; 

 
Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 mo-
mentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtä-
västä ante mortem -tarkastuksesta. 
 
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. 
Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut. 73 §:n 1 ja 2 
mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin joh-
dosta, tarkastuksesta peritään maksu.  
 
Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat 
pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperus-
teisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmak-
sua, niiltä peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.  
 
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 (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, sovel-
taminen 14.12.2019 alkaen). 
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B)  Terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 a §) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, 
jotka koskevat; 
6) 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä 

koskevan hakemuksen käsittelyä sekä mainitussa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin 
kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkas-
tuksista ja asiakirjatarkastuksista 

7) 6 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotosta, tutki-
muksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poista-
misen varmistamiseen 

8) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 
9)  18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa  
10) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun valvon-

nasta ja tarkkailusta 
11) 29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta 
12) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 

18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittami-
sesta aiheutuvia kuluja 

13) sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakir-
jatarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka 
liittyy 26 §:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen var-
mistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveys-
haitta 27 §:n nojalla on; viranomaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaitta-
epäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin 
maksuton; 

14) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toi-
mittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). 

15) ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten noudatta-
misen valvontaan liittyvistä tarkastuksista  

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

17) muusta kuin 6-9 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä 
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaitto-
jen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen.   
 
Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuo-
lisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu. 
 

 
C)  Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat 

18) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsitte-
lyä 

19) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituk-
sen käsittelyä 

20) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä 
21) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä 
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22) 91 §:ssä tarkoitettua vuosittaista tupakan ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyn-
nin valvontamaksua, joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin valvonnasta. 

 
 
E)  Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 

23)    54a § - 54 d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä 
                     24)    54a§ - 54 d §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua 
 

 

2 §  Maksujen määräytymisperusteet 
 

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta ja näyttei-
den tutkimisesta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään sekä 
tupakkalakiin. 

 
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, ko-

rot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta 
on 45 euroa. 

 
2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutunei-

den kustannusten mukaan. 
 
2.4 Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto 50 euroa. Tarkastusten yhteydessä 

tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan suunnitel-
mallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittai-
seen perusmaksuun. 

 
2.5 Maksut peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. 
 

    

3 §  Käsittely- ja hyväksymismaksut.  Elintarvikelain 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekiste-
röintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §.ssä tarkoitettujen hyväksymistä koske-
vien hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä sekä  terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 
a §:n mukaisten ilmoitusten ja  terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hy-
väksymismaksu. 
 

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on hyväksymis-
menettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käyte-
tyn työajan perusteella.   Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkas-
tuksia, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun 
sisällytetään myös mahdollisesti kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittami-
sesta aiheutuneet kustannukset. 

 
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä koskeva maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoi-
tuksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella oheisen maksutaulukon mukaisesti.  
Elintarvikelain 9§:n ja 11§:n ja terveydensuojelulain 13 §:n mukisata talousvettä 
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toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, 
käyttöönottotarkastuksen sekä hyväksymispäätöksen. 
 
Terveydensuojelulain 13§:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely sisältää ilmoi-
tuksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen viranomaisen valvontakoh-
detietokantaan ja ilmoituksen vastaanottamisesta annettavan todistuksen. Toiminnan 
aloittamiseen liittyvästä tarkastuksesta peritään lisäksi tarkastusmaksu. 
 
Elintarvikelain 10 ja 13 §:n mukaisen elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen kä-
sittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen viran-
omaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen lähettämisen toiminnanharjoitta-
jalle. Ilmoituksen käsittely sisältää myös elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioin-
nin.  

 
3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista 

koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. 
 

3.3 Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksy-
mispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toimin-
nan maksu, ja seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu liitteenä olevan 
maksutaulukon mukaisesti. 

 
 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 
 
4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuk-

sesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytet-
tyyn aikaan. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen mak-
sullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastus voi olla 
myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen 
kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkatukseen liittyviin kirjallisiin 
töihin käytetty aika. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen 
keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin Kauhajoen kaupungin 
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräy-
tyy riskinarvioinnin perusteella. 

 
4.2  Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvon-

taan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy 
toimenpiteeseen käytetyn pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään li-
sämaksuna 50 % muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastuksien maksuista.   

 
 

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 
 
5.1 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55 - 61 sekä 66 §:ssä tarkoitettu-

jen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perus-
teella. 
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5.2 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perus-
teella.   

 
5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta 

sellaisena kuin virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen artikloissa 79-85 erik-
seen säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä teh-
tävät tarkastukset. 

 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät 
maksut 

 

  
6.1         Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauk-

sesta peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kustannukset. 
 
6.2        Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Mutta 

sitä seuraavat terveyshaitan toteamiseksi tehtävät tarkastuskäynnit ovat maksullisia. 
Maksut peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. 

 
 

7§ Tupakkalain ja lääkelain ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut 
sekä myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 

 
7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntilu-

van myöntämisestä ja tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen käsittelystä sekä vuotui-
sesta valvonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.  

 
7.2 Mikäli lupa tai ilmoitus koskee sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden myyntiä 

tai toimija on tehnyt 48 § tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, 
peritään valvontamaksu molemmista erikseen.  

 
 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen 
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun 
määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja 
sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä.  
 
 Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen 
valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä 
on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina 
vuosina tammikuun 1. päivä.  

  
 

8 §  Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 
 

8.1 Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisäl-
tyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi 
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ennalta suunnitellusta tai maksun periminen olisi muutoin kohtuutonta, maksu voidaan 
määrätä enintään 50 % 4 §:n mukaista maksua korkeampana tai alhaisempana. 

 
8.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen 

ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen erityisistä syistä periä taksan 
mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen 
tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöin olla pääsääntöisesti vähintään 
50% siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin. 

 
8.3 Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä ai-

kana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtu-
vasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu en-
nen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna 45 eu-
roa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy ta-
pahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtu-
neesta.  (Valvontaviranomainen päättää saadun selvityksen perustella, voidaanko 
maksu jättää perimättä). 

 
Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää maksun määräävä viran-
omainen. 
  

 

9 §  Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 
 

9.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa 
raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleel-
lisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 % 
prosenttia. 

 
 

10 §  Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen    
 

10.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, tai jos ilmoituksen tarkoittama tervey-
densuojelunlain mukainen toiminta on kielletty, 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 perus-
teella. 

 
10.2 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 
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11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 

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

 
11.2  Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että ha-

kija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdolli-
sesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 

 
 

12 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 

12.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. 
 
12.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla 

aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palve-
lun saamisesta. 

 
12.3 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästy-

neelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman kor-
kokannan mukaan. viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästys-
maksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 

 
12.4 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voi-

daan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään 
EtL(297/2021)  74 §,  TsL (763/1994) 50 b§, TupL (549/2016) 25 b § ja LääkeL 
(22/2006) 54 d § 

 
12.5 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosit-

taisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä maksuja ei pa-
lauteta. 

 
 

13 § Voimaantulo 
 

14.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perus-
teella. 

 
14.2 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupaval-

vonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan 
taksan perusteella. 

 
14.3 Tämä taksa tulee voimaan 1.3. 2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Kau-

hajoen kaupungin toimialueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva).  
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15 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994) 
15.1 Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) sää-

dettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa suunnitelmallisen elintarvike-
valvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa: 

1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopai-
kassa; 

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. Val-
vonnan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elin-
tarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 ar-
tiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien 
simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komis-
sion delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoi-
tettua toimintaa. 
Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran. 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisä-
tään 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. 

 
15.2.  Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 

§) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa lain liitteessä luetellun 
toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta. 

Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 
50 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosit-
tain vain yhden kerran.  

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka 
toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvon-
nan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan pe-
rusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Kauhajoen kaupunginhallitus 6.2.2023 § 26 
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Voimassa 1.3.2023 alkaen 
 

MAKSUTAULUKKO 
*Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 45 €/h 
 

TERVEYDENSUOJELUN MAKSUT 

Vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu (terveydensuojelulaki  
(763/1994) 50§ )                 

150 € 

Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 90 € 

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen käsittely Tuntitaksa * 

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen perusteella tehtävä tarkastus Maksu määräytyy 
toimintatyypin tar-
kastusmaksun mu-
kaan  

Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta 

Toimintatyyppi Tarkastus € Uusintatarkastus € 

Majoitustoiminta 

• Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, asuntolat, yö-
majat, lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit, 
muu majoitustoiminta, vastaanottokeskukset 

135-225 90-135 

Liikunta ja virkistystoiminta 

• Yleiset altaat: uimahalli, uimala tai muu yleinen al-
las 

135-225 90-135 

• Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai vas-
taavat 

135-225 90-135 

• Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 90 90 

• Yleiset uimarannat (EU-uimaranta), pienet yleiset 
uimarannat 

180-315 90-135 

Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset 

• Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, 
muut koulut ja oppilaitokset, korkeakoulu ja muu 
aikuiskoulutus 

180-315 90-135 

Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot 

• Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat 
ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikki-
puistot 

90-180 90-135 

Sosiaalihuollon palvelut 

• Lasten päiväkodit ja vastaavat 135-225 90 

• Lastenkodit ja lastensuojeluyksiköt 135-180 90 

• Vanhainkodit ja vastaavat 180-225 90 
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• Muut sosiaalialan yksiköt (esim. mielenterveys-, 
päihdekuntoutus- ja kehitysvammaisten yksiköt, 
ensi- ja turvakodit, perhekuntoutusyksiköt) 
 

135-225 90 

Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot 

• Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, 
muu ihon käsittely tai hoito, solarium 

90-135 45 

Talousveden jakelu ja käyttö 

• EU-vesilaitokset (≥ 5 000 käyttäjää tai yli 1 000 
m3/vrk) 

Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

• Muut vesilaitokset (50-5 000 käyttäjää tai 10-1 000 
m3/vrk) 

Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

• Muu asetusten 1352/2015 ja 683/2017 mukainen 
kohde 

Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

• Pienet vesilaitokset (< 50 käyttäjää tai alle 10 m3 
/vrk) 

Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

• Muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksy-
minen 

Tuntitaksa * 

Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoite-
tusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshait-
taa 

Tuntitaksa * 

 

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT 

Näytteenotto viranomaisen suorittamana 

• Talousvesi 

• Uimavesi (yleinen uimala, uimahalli, uima-
ranta, kylpylä sekä yleinen virkistys-, kun-
toutus- ja hieronta-allas) 

• Muut (liittyen 1-12 kohdissa mainittujen il-
moitusten/ hakemuksen/ tarkastuksen pe-
rusteella annettujen määräysten valvon-
taan, paitsi jos sisältyvät asunnossa tai 
muussa oleskelutilassa suoritettujen toi-
menpiteiden maksuihin) 

 
50 € + alv /näyte: jos näytteenotto tapahtuu sa-
massa kiinteistössä, niin lisänäyte 15 € + alv /näyte 

Mittaus/tutkimus viranomaisen suorittamana 50 €+ alv /näyte 

Näytteenotto muun kuin viranomaisen suoritta-
mana 

Kustannusten mukaan 

Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan 
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ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN MAKSUT 

MELU  

Melumittaus 

• Yhden asunnon tai muun tilan melumittaus 

Tuntitaksa * + alv 

OLOSUHDEMITTAUKSET  

• Hiilidioksidipitoisuuden mittaus (sis. kos-
teus ja lämpötila) 

Tuntitaksa * + alv 

ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN KÄYTTÖ  

• Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät 
materiaali- ja pintanäytteenotto, sisäilma-
tutkimukset sekä –mittaukset 

Kustannusten mukaan  

 

TUPAKKAVALVONTA 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntiluvat  

Myyntiluvan käsittelymaksu 120 € 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden valvontamaksut 

Vuosittainen valvontamaksu 

• toistaiseksi voimassa olevat luvat 

• myöntämisvuonna ennen 1.7. voimaanas-
tuvilta toistaiseksi voimassa olevat luvat 

• määräaikaiset luvat (yli 6 kk) 

250 / myyntipiste 

Vuosittainen valvontamaksu 

• myöntämisvuonna 1.7. ja sen jälkeen voi-
maan astuvilta toistaiseksi voimassa olevat 
luvat 

• määräaikaiset luvat ( alle 6kk:n toiminta,  

125 € / myyntipiste 

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupa- ja valvontamaksut 

• Myyntiluvan käsittelymaksu < 5 myyntipistettä 80 € 
6-10 myyntipistettä 120 € 

• vuosittainen valvontamaksu 
 

< 5 myyntipistettä 80 € 
6-10 myyntipistettä 120 € 

Asuntoyhteisön hakema tupakointikielto 

• Hakemuksen käsittelymaksu Tuntitaksa * 
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ELINTARVIKEVALVONNAN MAKSUT 

Vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu (elintarvikelaki (297/2021) 72§ )                 150 € 

Rekisteröitävien elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittely 90 € 

Hyväksyttävien elintarvikehuoneistojen hakemuksen käsittely (uusi toiminta, toi-
minnan muutos) 

Tuntitaksa * 

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot 
Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta 

Toimintatyyppi Tarkastus € Uusintatarkastus € 

Elintarvikkeiden tarjoilu  

• Grilli- tai pikaruokatoiminta 90-135 45-90 

• Kahvilatoiminta 90-135 45-90 

• Ravintolatoiminta 135 90 

• Suurkeittiö: keskuskeittiö ja pitopalvelu 135-180 90 

• Suurkeittiö: laitoskeittiö 135 90 

• Suurkeittiö: tarjoilukeittiö 90-135 45-90 

Elintarvikkeiden myynti  

• Elintarvikkeiden tukkumyynti 90 45 

• Elintarvikkeiden vähittäismyynti, pakattuja ei-hel-
posti pilaantuvia elintarvikkeita 

90-135 45-90 

• Elintarvikkeiden vähittäismyynti, pakattuja hel-
posti pilaantuvia elintarvikkeita 

135 90 

• Elintarvikkeiden vähittäismyynti, pakkaamattomia, 
elintarvikkeiden käsittely/valmistus  

135 90 

• Etämyynti 90 45 

Toiminnat, joissa tarkastustiheyteen ei vaikuta kokoluokka/tuotantomäärä 

• Rahtivalmistus kuluttajien omista eläimistä saata-
vista elintarvikkeista 

90 45 

• Raakamaidon suoramyynti yli 2 500 kg /v 90 45 

• Itujen suoramyynti yli 5 000 kg /v 90 45 

Elintarvikkeiden kuljetus 

• Elintarvikkeiden kuljetus 90 45 

Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen 

• Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
varastointi ja pakastaminen 

90 45 

Teollinen valmistus 

Leipomotuotteiden valmistus    

• Helposti pilaantuvia tuotteiden valmistus 135-180 90 

• Ruoka- ja kahvileivän valmistus 90-135 45-90 

Muiden viljatuotteiden valmistus, myllytoiminta 90 45 

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus 135 90 

Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta 90 45 

Yhdistelmätuotteiden valmistus 135 90 
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Makeisten valmistus 90 45 

Juomien valmistus 90 45 

Ravintolisien valmistus ja valmistuttaminen 135 45 

Muu elintarvikkeiden valmistus Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

Elintarvikekontaktimateriaalit 

Pakkaus- ja muut kontaktimateriaalialan toiminta 135 45 

Vienti ja tuonti 

Elintarvikkeiden maahantuonti /maastavienti 135 90 

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot, jotka eivät kuulu säännöllisen valvonnan piiriin 

• Pienimuotoinen elintarvikkeiden myynti 
kuntosalien, optikkoliikkeiden ja muun vastaavan 
toiminnan yhteydessä 

• Pienimuotoinen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu 
juomatarjoilun yhteydessä (esim. pubit) 

• Lämpösäätelemätön kuljetus (pois lukien säiliökul-
jetus) jos toimijalla kuljetusvälineitä korkeintaan 
10 

• Verolliset alkoholivarastot 

• Ruoka-aputoimijat, jotka jakavat helposti pilaantu-
via elintarvikkeita tai valmistavat ruokaa 
(tarkastus tehdään ainoastaan aloittamisen yh-
teydessä) 
 

45 45 

• Ruoka-aputoimijat, jotka jakavat kuivatuotteita, 
kasviksia tai muita huoneenlämmössä säilyviä elin-
tarvikkeita  
(tarkastusta ei tarvitse tehdä, mutta on ilmoitus-
velvollinen) 
 

--- --- 

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot 
Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten 
valvonta 

Toimintatyyppi Tarkastus € Uusintatarkastus € 

Liha-alan laitos / kala-alan laitos 

• Tuotanto < 10 000 kg/v 135 90 

• Tuotanto 10 000 – 100 000 kg/v 180 135 

• Tuotanto > 100 000 kg/v 225 180 

Maitoalan laitos 

• Vastaanotetun raakamaidon määrä < 5 000 000 
kg/v 

• Maitoala, tuotanto < 100 000 kg/v 

180 135 

• Vastaanotetun raakamaidon määrä > 5 000 000 
kg/v 

• Maitoala, tuotanto > 100 000 kg/v 
 

270 180 
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Muna-alan laitos 

• Tuotanto < 10 000 kg/v 135 90 

• Tuotanto > 10 000 kg/v 180 135 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varasto  

• Varasto 135 90 

Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perus-
tuvien toimenpiteiden valvonta 

Tuntitaksa * Tuntitaksa * 

Muut maksut 

Elintarvikenäytteenotto, viranomaisnäyte 
Elintarvikenäytteenotto, palvelutoiminto 

30 €/näyte + lisänäyte 10 € 
30 € + alv %/näyte + lisänäyte 10 € + alv % 

Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan 

Elintarvikkeiden vientitodistukset 

• Asiakirjojen tarkastus ja todistuksen kirjoitus 
(+käännöstyö kustannusten mukaan) 

• Lausunto tutkimuksista 

 
45 
 
90 

Alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella teh-
tävä ante mortem -tarkastus 

 

Tuntitaksa * 
 
 

Alkutuotantopaikan tarkastus -  90-135 

Hyväksytty itujen alkutuotanto 135 90 

 
 

MUU VALVONTA 

Muu viranomaisvalvonta Tuntitaksa * 

 
*Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 45 €/h 

 


