Ympäristöterveydenhuollon taksat 1.1.2021 alkaen
Voimassa Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella
1 § Soveltamisala
Taksassa ilmoitetut maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka
sisältää asian käsittelystä viranomaisille aiheutuneet kokonaiskustannukset

Asian käsittelyyn kuluva aika on arvioitu kokemusperäisesti. Toimenpiteen hinta määräytyy arvioidun ajan ja viranhaltijan
suorittaman työtunnin hinnan tulona. Työtunnin hinta sisältää palkkakulujen lisäksi työtuntikohtaisen osuuden hallinto-, toimitila- ja
pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen kustannuksista.
Luvan tai ilmoituksen käsittelymaksu ei sisällä lupahakemuksen ja –päätöksen johdosta julkaistavan lehti-ilmoituksen kuluja, vaan
ne laskutetaan luvan hakijalta. Käsittelymaksu sisältää kaikki muut luvan käsittelystä ja asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat
kulut.
Toiminnanharjoittajalta peritään tämän taksan mukainen maksu myös valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät terveydensuojelulain 13
tai 18 §.n nojalla tehtyjen ilmoitusten tai hakemusten perusteella annettujen määräysten valvontaan.

Maksujen perusteena oleva kunnan ympäristöterveydenhuollon
(terveysvalvonta ja eläinlääkintä) viranomaisen työtunnin hinta on

Laskutus €

Lisätiedot

64,43

tunti

2 § Ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittely ja
päätöksenteko
Lausunnot tuntiveloituksen mukaan, kuitenkin vähintään

128,87

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta peritään 50 % alkuperäisestä
taksasta.
Poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativasta tehtävästä maksu
lasketaan tapauskohtaisesti erikseen.

64,43

Mikäli laitoksen tai vastaavan hyväksyminen edellyttää useamman
eri lain perusteella myönnettäviä lupia, jotka kunnassa käsittelee
sama viranomainen, laitos sijoitetaan maksuluokkaan sen
perusteella, mikä on lupahakemuksen käsittelyyn kuluva aika.
Vastaavasti määritellään omavalvontajärjestelmän hyväksymisestä
perittävä maksu.
2.1. Elintarvikelain 13 § mukainen toiminta
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittely
Käytetyn työajan perusteella, kuitenkin vähintään

128,87

Laitoshyväksyntää edellyttävä hakemusten käsittely
Elintarvikelain nojalla hyväksyttävät laitokset. Käytetyn työajan
perusteella kuitenkin vähintään

322,17

2.2. Terveydensuojelulain 13 § ja 18 § mukainen toiminta
(ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittely)
1. a) parturi, kampaamo, kauneushoitola
b) kuntosali
c) yleinen sauna, uima-allas tai uimaranta

193,30
193,30
193,30

2. a) työtilan sijoittaminen asuinrakennukseen

257,74

a) yleiset uimahallit, uimalat ja kylpylät. Käytetyn työajan perusteella
3.
kuitenkin vähintään

386,60

b) julkinen kokous- ja huvihuoneisto

257,74

c) koulut

257,74

d) päivä-, lasten- ja vanhainkodit

257,74

tunti

Laskutus €

4. a) eläintenpitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus

193,30

5. a) pienet vedenottamot ( alle 1000 m 3/ vrk)

257,74

3

b) suuret vedenottamot (yli 1000 m /vrk)
6. a) pienet majoitusliikkeet
b) laajamittaista toimintaa harjoittavat majoitusliikkeet (hotellit,
leirikeskukset)

Lisätiedot

386,60
257,74
386,60

7. a) hautausmaa tai hautapaikka

257,74

8. a) muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta
toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa. Maksu
käsittelyajan mukaan

64,43

tunti

2.3 Lääkelain 54 a kohdassa määritellyn nikotiinivalmisteiden
vähittäismyyntipaikan hyväksyminen
myyntipaikassa 1-5 myyntipistettä

193,30

myyntipaikassa 6-10 myyntipistettä

257,74

myyntipaikassa yli 10 myyntipistettä

322,17

2.4 Tupakkalain 44 § määritellyn tupakkatuotteiden tai
nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittely
myyntipaikassa 1-5 myyntipistettä

193,30

myyntipaikassa 6-10 myyntipistettä

257,74

myyntipaikassa yli 10 myyntipistettä

322,17

2.4.1 Tupakkalain 48 § määritellyn nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen käsittely

96,64

2.4.2 Tupakkalain 50 § määritellyn tukkumyynti-ilmoituksen
käsittely

96,64

2.4.3 Tupakkalain 79 § määritellyn tupakointikiellon määrääminen
asuntoyhteisöön, käytetyn työajan mukaan

64,43

tunti

3 § Mikäli hakemus hylätään, peritään hakemuksesta normaali
maksu. Uusintakäsittelystä peritään tuntiveloitusperiaatteella
suhteutettuna maksu käytettyyn aikaan.

64,43

tunti

Suunnitelmaan perustuva tarkastus

64,43

tunti

Suunnitelmaan perustuva näytteenotto, tuntiveloitus sekä lisäksi
tutkimuskulut

64,43

tunti

Muu viranomaisen asiakkaan pyynnöstä tekemä mittaus (esim.
melu) tai muu selvitys

64,43

tunti

muut näytteenotot ja palvelujen myynti, tuntiveloitus sekä lisäksi
tutkimuskulut ja mahdolliset matkakorvaukset

64,43

tunti

VALVONTA-, TARKASTUS-, NEUVONTA-, NÄYTTEENOTTO- JA
TUTKIMUSMAKSUT
4 § Elintarvikelain 71 §, terveydensuojelulain 50 §, lääkelain 54 a §
ja tupakkalain 91 § nojalla tehty valvonta, neuvonta, näytteenotto ja
tutkimusmaksut sekä muu viranomaisen asiakkaan pyynnöstä
tekemä mittaus tai muu selvitys

Kunta 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

Laskutus €

Lisätiedot

Tupakkalain 44 §:ssä mainitun vähittäismyyntiluvan
valvontamaksu, tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste
kukin

316,85

per myyntipiste

Tupakkalain 50 §:ssä mainitun tukkumyyntipaikan valvontamaksu,
kukin myyntipiste

316,85

per myyntipiste

64,43

tunti

64,43

tunti

64,43

tunti

Terveydensuojelulain 50 §:n 3 mom. kohdissa 1 ja 3 mainittujen
näytteiden otto
tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut sekä matkakustannukset, huom. 5
ja 6 §
Nämä näytteet liittyvät:
Uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä virkistymis-,
kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laadun valvontaan sekä
terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten perusteella annettujen
määräysten valvontaan.
Terveydensuojelulain 50 §:n 3 mom. kohdassa 2 mainittujen
näytteiden otto
tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut sekä matkakulut, huom. 5 ja 6 §
Nämä näytteet liittyvät vesilaitosten valvontaan.
Terveydensuojelulain 50 §:n 4 mom. kohdassa 1 mainittujen
mittausten suorittamisesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja muista
terveyshaittojen selvittämiseen tähtäävästä selvityksestä peritään
maksu tuntiveloituksen mukaan
Tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut, huom. 5 §
Nämä liittyvät asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittojen
selvittämiseen

edm. + alv 24 %

Terveydensuojelulain 50 §:n 4 mom. kohdan 2 mukaisten
näytteiden otto ja talousvesitutkimukset
Tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut, huom. 5 §

64,43

tunti

64,43

tunti

Puhtausnäytteiden otto Luminometri- menetelmällä

8,65

kpl

Mikäli näytteenottoon liittyy näytteiden lähetys Ouluun tai
Rovaniemelle lisätään lähetyskuluja liitettynä näytteenottomaksuun.
Muualle lähetetyistä näytteistä peritään todellisten kustannusten
mukaan.

30,95

lähetys (+ alv)

Nämä näytteet liittyvät talousvesitutkimuksiin silloin, kun kyse ei ole
16 §:n 4 mom. tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
Elintarvikelain 24 §:n 2 kohdan mukaisten näytteiden ottaminen
Mikäli näytteenotto on erityisen laaja ja vaatii erikoistoimenpiteitä
peritään maksu tuntiveloituksen mukaan.
tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut, huom. 5 §

Eläinlääkintähuoltolain 21 § mukainen klinikkamaksu

5,65

per vast.otolla käyvä potilas

+alv 24 %

Eläinlääkintähuollon digitaalilaitteistolla tehty kuvaus

23,66

+ alv 24 %

Eläinlääkintähuollon kuivakemia-analysaattorilla tehty analyysi

24,33

kpl/+alv 24 %

16,74 € + alv 24 %

per alkava käyttötunti

Inhalaatioanestesian käyttö toimenpiteen yhteydessä
Eläinlääkäripäivystyspuhelimen maksu

3,46 €/min + pvm/mpm

5 § Näytteiden tutkimisesta perivät laboratoriot omien taksojensa mukaiset tutkimusmaksut ja laskuttavat ne suoraan
asiakkailta
6 § Viranomaisen suorittamaan näytteenottoon ja vastaavaan liittyvät matkakulut peritään toteutuneiden
matkakustannusten ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti

7 § Taksan mukaiset maksut perustuvat seuraavaan lainsäädäntöön
Elintarvikelaki (23/06), ja elintarvikelain muutos (352/2011), eläinlääkintähuoltolaki (765/2009), terveydensuojelulaki (763/94),
lääkelaki (395/87 ), tupakkalaki (549/2016).

8 § Taksan mukaisten maksujen suorittaminen ja periminen

Maksu on suoritettava viimeistään laskussa olevan eräpäivän mukaisesti. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin
voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolaissa (633/1982) tarkoitetun korkokannan mukaan.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961)
säädetään.
Viranomaistoimintaan liittyviin maksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.
9 § Taksan voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021.
Nämä maksut ovat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston 3.11.2020 § 38 hyväksymät ja
tulevat voimaan 1.1.2021.

