YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT 1.1.2022 ALKAEN

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan

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

1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä
9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja
ilmoitusten käsittelyä;
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa
tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista,
valvontasuunnitelmaan perustuva
näytteenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään
valvonnan perusmaksuun;
3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen
valvomiseksi tehtyä tarkastusta;
4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9
luvussa tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden
noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia

5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1
momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2
momentissa tarkoitettua vientitodistusta.
Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen
maksun 27 §:n 4 momentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai
muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä ante mortem -tarkastuksesta.
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.

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat

1) terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista sekä 18 a §:n

2)
3)
4)

5)
6)

mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja
myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta
terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä
terveydensuojelulain 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan
sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista
terveydensuojelulain 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan
sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa
silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten
noudattamatta jättämiseen
terveydensuojelulain 6 §:n nojalla myönnettyjä todistuksia
(laivatarkastukset)
terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta,
kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja

7) terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella
annettujen määräysten valvontaa
8) terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen ja 18 a §:n
ilmoituksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20
§:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua
9) terveydensuojelulain 20 §:n nojalla tehtävää riskinarvioinnin
hyväksymistä
10) terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä
valvontaa

11) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole
16 §:n ja 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta
laitoksesta (arvonlisäverollinen)
12) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston
asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia
13) säteilylain 173 §:ssä tarkoitettua solariumlaitteen tarkastusta.
Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää
myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.

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

1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan
hakemuksen käsittelyä

2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä
koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan
hakemuksen käsittelyä
5) tupakkalain 91 §:n mukaista myyntipaikkakohtaista valvontamaksua,
joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden
vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai
tukkumyynnin valvonnasta.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin,
jotka koskevat

1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
myöntämistä
2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
valvonnasta perittävää vuotuista valvontamaksua.

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalle säädettyihin velvoitteisiin
järjestää

1) 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”)
(arvonlisäverollinen)
2) 13 §:n mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”)
(arvonlisäverollinen)

3) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu

yhteydenottoja varten (ns. ”maksullinen päivystysnumero”)
(arvonlisäverollinen)
4) 18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet (ns.
”laitemaksu”) (arvonlisäverollinen).

2 § Maksujen määräytymisperusteet
Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta
viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus
hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on
65,50 euroa.
Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään
tuntiveloituksen mukaan 65,50 euroa/tunti. Tarkastusten yhteydessä
tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan
suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan sisältyy
valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut
Tämän taksan soveltamisalueeseen kuuluvan lainsäädännön mukaisten
käsittely- ja hyväksymismaksujen määräämisen yleisenä perusteena on
menettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn
käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä
myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- tai
hyväksymismaksuun sisällytetään myös mahdollisesta kuulemisesta,
vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.
Käsittely- ja hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen. Elintarvikelain
mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan
lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten ja
tarkastusaikaan sisältyvien näytteenottojen maksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastus
voi olla myös asiakirjatarkastus sekä puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu
tarkastus tai haastattelu. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin
tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin
valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja yhteistoimintaalueen elintarvikevalvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.

Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman
ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, peritään maksu
kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 % halvemman
tarkastuksen maksusta.
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista
ei peritä maksuja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään
suoriteperusteiset maksut. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään
uusintatarkastus laiminlyönnin seurauksena, tarkastuksesta peritään
maksu.
5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin, kun
vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa.
Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.
Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55–64 §:ssä
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden
kustannusten perusteella.
Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä
tutkimuksesta sellaisena kuin virallista valvontaa koskevan valvontaasetuksen artikloissa 79–85 erikseen säädetään. Elintarvikkeiden
vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan
perusteella.
6 § Vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu
Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun
(72 §) suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta
valvontakohteilta, jotka harjoittavat itujen alkutuotantoa
hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa, toimivat rekisteröidyssä
elintarvikehuoneistossa, toimivat hyväksytyssä
elintarvikehuoneistossa tai harjoittavat rekisteröityä
elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa. Jos toimijan yhdessä
toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita toimintoja,
valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä,
kyläkaupalta, rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta tai
pienimuotoiselta toiminnalta.
Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt
harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat
suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä
toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään
elintarvikelain 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa.
Valvontakohteelta, joka lisätään 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.

7 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät
maksut
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä
mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.
Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

8 § Tupakkalain ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut sekä
myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu peritään vain
hyväksytyistä luvista. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja
toistaiseksi voimassa oleville luville.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta
kalenterivuosittain kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista
myyntiluvista. Uusien myyntilupien kohdalla maksun määräytymispäivä on
ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä. Jos vähittäismyyntilupa
myönnetään tai tukkumyynti- tai nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoitus
tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan,
vuosittainen valvontamaksu peritään kuluvan vuoden kultakin
toiminnanaikaiselta kalenterikuukaudelta (27 €/kuukausi). Kesken vuoden
myönnetystä myyntiluvasta/ilmoituksesta tai alle vuoden määräaikaisista
myyntiluvista valvontamaksu laskutetaan myyntilupamaksun yhteydessä.
Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan
luvan rauettua. Maksua ei palauteta. Tupakka ja nikotiininesteiden
myyntilupa- ja valvontamaksut on esitetty erillisessä liitteessä.

9 § Lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu
Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen
vuosittainen valvontamaksu sisältyy tupakanmyyntiluvan vuosittaiseen
valvontamaksuun.

10 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa
merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4
§ mukaista maksua korkeampana/alhaisempana.
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.

11 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi,
peritään taksan mukaisesta maksusta 50 %.

12 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät,
että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu
määrätä 50 % taksan mukaista maksua pienemmäksi.
Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

13 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä
samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä
on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta,
että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa,
palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

14 § Hyväksymismaksun ja ilmoituksen käsittelymaksun kohtuullistaminen
Jos hyväksymisen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima työmäärä on
huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus enintään 50 %
kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta. Jos toiminnan
muuttamisen johdosta tehdyn hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima
työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus
enintään 50 % kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta.

15 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää se
viranhaltija, jolle päätösvalta asianomaisten tehtävien osalta on delegoitu.
Niistä maksullisiksi säädetyistä toimenpiteistä, joita ei ole mainittu tässä
taksassa, peritään maksu asian ratkaisemiseen toimivaltaisen viranomaisen
harkinnan mukaan tämän taksan yleisperusteluiden mukaisesti
suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta yhteistoiminta-alueelle
aiheutuvaa tai keskimääräistä kokonaiskustannusta vastaten.

16 § Maksun suorittaminen ja periminen
Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä
tarkastuksesta lukuun ottamatta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
tarkastuksia. Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä
eräpäivänä. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu

eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä
maksupäivään korkolain (633/1982) mukaan. Maksumuistutuksesta
peritään 5 euroa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai
päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään EL (297/2021) 74 §, TsL
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 25 b § ja LääkeL (395/1987) 54 d §.
Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
laskutetaan kalenterivuosittain. Myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun
periminen lopetetaan luvan rauetessa.

17 § Voimaantulo
Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämäärän voimassa
olevan taksan perusteella. Tupakan myyntilupavalvonnan
vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkastushetkellä voimassa
olevan taksan perusteella.
Nämä maksut ovat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan
lautakunnan 24.11.2021 § 140 sekä ympäristöjaoston 7.12.2021 § 46
hyväksymät ja tulevat voimaan 1.1.2022.
LIITE 1
Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko

Ympäristöterveydenhuollon taksat 1.1.2022 alkaen
Voimassa Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella
1. Yleistä
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

65,50

tunti

2. Ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittely ja päätöksenteko
Lausunnot tuntiveloituksen mukaan, kuitenkin vähintään
131,00
Toiminnan olennaisesta muuttamisesta peritään 50 % alkuperäisestä
taksasta.
Poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativasta tehtävästä maksu
lasketaan tapauskohtaisesti erikseen.

65,50

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 9§, 10§, 11§ ja 13§ mukainen toiminta
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittely
Käytetyn työajan perusteella, kuitenkin vähintään
131,00
Toiminnan lopetus ilmoituksesta peritään 50 % viranomaisen
työtunnin hinnasta

32,75

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

327,50

tunti

2.2. Terveydensuojelulain 13 §, 18 § ja 20 § mukainen toiminta
(ilmoitusten ja hyväksymishakemusten käsittely)
1. a) pienet majoitusliikkeet
b) laajamittaista toimintaa harjoittavat majoitusliikkeet (hotellit,
leirikeskukset)
2. yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila, sauna, kylpylä,
uimahalli, uimala tai uimaranta
3.

päiväkoti ja kerho sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista
koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja
opetuksen järjestämispaikka

4. jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä
vastaanottokeskus
5. solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa
harjoitetaan ihonkäsittelyä
6.
sellainen muu huoneisto tai laitos, jonka käyttöönotosta tai
toiminnan aloittamisesta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai
toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
7. a) pienet vedenottamot (alle 1000 m3/vrk)
b) suuret vedenottamot (yli 1000 m3/vrk)
8. a) pienten vesilaitosten riskinarvioinnin hyväksyminen (alle 1000
m3/vrk)
b) suurten vesilaitosten riskiarvioinnin hyväksyminen (yli 1000
m3/vrk)

262,00
393,00
196,50

262,00

262,00
196,50
262,00

262,00
393,00
196,50
393,00

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

196,50

myyntipaikassa 6-10 myyntipistettä

262,00

myyntipaikassa yli 10 myyntipistettä

327,50

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

196,50

myyntipaikassa 6–10 myyntipistettä

262,00

myyntipaikassa yli 10 myyntipistettä

327,50

2.4.1 Tupakkalain 48 § määritellyn nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen käsittely

98,25

2.4.2 Tupakkalain 50 § määritellyn tukkumyynti-ilmoituksen
käsittely

98,25

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

65,50

tunti

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

65,50

tunti

Suunnitelmaan perustuva tarkastus

65,50

tunti

Suunnitelmaan perustuva näytteenotto, tuntiveloitus sekä lisäksi
tutkimuskulut

65,50

tunti

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

65,50

tunti

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

65,50

tunti

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

322,00

per
myyntipiste

Tupakkalain 50 §:ssä mainitun tukkumyyntipaikan valvontamaksu,
kukin myyntipiste

322,00

per
myyntipiste

65,50

tunti

VALVONTA-, TARKASTUS-, NEUVONTA-, NÄYTTEENOTTO- JA
TUTKIMUSMAKSUT

4. Elintarvikelain 73 §, 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

Terveydensuojelulain 50 §:n 3 mom. kohdissa 1 ja 3 mainittujen
näytteiden otto
tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut sekä matkakustannukset, huom.
kohdat 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. kohdat 5
ja 6.

65,50

tunti

65,50

tunti

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. kohta.
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. kohta.

65,50

tunti

65,50

tunti

8,65

kpl

31,45

lähetys (+ alv)

5,75

per vast.otolla
käyvä potilas

Nämä näytteet liittyvät talousvesitutkimuksiin silloin, kun kyse ei ole
16 §:n 4 mom. tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
Elintarvikelain 17 §:n 2 kohdan mukaisten näytteiden ottaminen
Mikäli näytteenotto on erityisen laaja ja vaatii erikoistoimenpiteitä,
peritään maksu tuntiveloituksen mukaan.
tuntiveloitus, lisäksi tutkimuskulut, huom. 5. kohta.
Puhtausnäytteiden otto Luminometri- menetelmällä
Mikäli näytteenottoon liittyy näytteiden lähetys Ouluun tai
Rovaniemelle lisätään lähetyskuluja liitettynä näytteenottomaksuun.
Muualle lähetetyistä näytteistä peritään todellisten kustannusten
mukaan.
Eläinlääkintähuoltolain 21 § mukainen klinikkamaksu

+alv 24 %
Eläinlääkintähuollon digitaalilaitteistolla tehty kuvaus

24,00

+ alv 24 %

Eläinlääkintähuollon kuivakemia-analysaattorilla tehty analyysi

25,40

kpl/+alv 24 %

17,00 € + 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
Nämä maksuperusteet ovat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan 24.11.2021 § 140
sekä ympäristöjaoston 7.12.2021 § 46 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.1.2022.

Kuusamon kaupunki

Eläinlääkintähuollon laboratoriolaitteiston käyttömaksut
vuodelle 2021
Dnro

KMO/154/02.05.00.00/2021

Tiivistelmä

Kuusamon kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanoton uuden
kemian analysaattorin käyttömaksujen vahvistaminen

Päätösehdotus

Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi
seuraavat Kuusamon kaupungineläinlääkärin vastaanotolla perittävät laboratoriolaitteen käyttömaksut:
1. laitemaksu 15 € + alv 24 % / asiakas,
2. näyteliuskamaksu 4,90-42,90 € + alv 24 % / tutkimus.

Päätös

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan muutetun ehdotuksen:
Ympäristöjaosto hyväksyy ja edelleen esittää yhdyskuntatekniikan lautakunnalle vahvistettavaksi seuraavat Kuusamon kaupungineläinlääkärin vastaanotolla perittävät laboratoriolaitteen
käyttömaksut:
1. laitemaksu 15 € + alv 24 % / asiakas,
2. näyteliuskamaksu 4,90-42,90 € + alv 24 % / tutkimus.
Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelyteksti
Kuusamon kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanotolla käytössä ollut verinäytteiden kuivakemian analysaattori (Spotchem)
on tullut käyttöikänsä päähän. Vastaanotolle on hankittu Idexx
Oy:ltä Catalyst One kemian analysaattori sekä laitteeseen liittyvä Vetlab station ja jatkuva huoltosopimus (kokonaishinta
8727 € + alv) 5 vuoden leasing -sopimuksella. Kutakin eläinpotilaan veri- ja/tai virtsanäyteanalyysia varten on tarjolla kattava
valikoima tutkimuspaketteja, joiden tukkuhinta vaihtelee välillä
3,25-28,60 € + alv.
Laitteen hankintahinnan ja näyteanalyysiliuskojen sekä näytteiden käsittelyyn tarvittavien tarvikkeiden ja toimituskulujen kustannusten kattamiseksi kaupungineläinlääkärin asiakkailta veloitetaan laite- ja tarvikemaksu. Palvelusta mahdollisesti ylijäävällä osalla voidaan kattaa vastaanottojen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Uusi näyteanalysaattori parantaa merkittävästi yhteistoiminta-alueen eläinpotilaiden hoidon laatua, sillä näytetulokset ovat hoitavan eläinlääkärin saatavilla heti. Erityisesti
päivystyspotilaiden hoidon laatuun tällä on merkittävä vaikutus.
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