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MUUTOKSENHAKUOHJE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUIHIN 

 
Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään taksaan perustuvaan maksuun sekä kunnan 

valvontakohteiden vuosittaiseen perusmaksuun tyytymätön saa vaatia maksusta hallintolain mukaista 

oikaisua kunnalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Lasku on maksettava 

oikaisuvaatimuksesta huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Oikaisuvaatimuksen voi 

tehdä sillä perusteella, että maksu on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.  

 

Oikaisuviranomainen 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen on elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain, terveydensuojelulain ja 

tupakkalain mukaisissa maksuissa Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto. Poikkeuksena ovat 

elintarvikelain valvonnan vuosittaiset perusmaksut, joiden osalta oikaisuviranomainen on 

ympäristöterveyspäällikkö ja elintarvikevalvonnan esihenkilö. 

 

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle tai 

elintarvikevalvonnan perusmaksujen osalta ympäristöterveyspäällikölle ja elintarvikevalvonnan 

esihenkilölle osoitteella: 

 

Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Aleksis Kiven Katu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere 

 

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella www.tampere.fi/asioi-kaupungin-

kanssa/asioi-hallinnon-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. 

  

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. 

 

 

http://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa/asioi-hallinnon-kanssa
http://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa/asioi-hallinnon-kanssa
mailto:kirjaamo@tampere.fi
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Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa elintarvikelain ja terveydensuojelulain taksan mukaisen 

maksun tiedoksisaannista ja 14 päivän kuluessa eläinlääkintähuoltolain mukaisen maksun 

tiedoksisaannista.  

 

Elintarvikevalvonnan perusmaksuun oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa maksun 

määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, jos elintarvikevalvonnan perusmaksu on peritty 

aiheettomasti. Terveydensuojelulain valvonnan perusmaksun ja tupakkalain valvonta- ja 

hakemusmaksujen oikaisuvaatimus voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämisestä 

seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksen 

tiedoksisaannista.  

 
 

Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua postin 

lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköisestä lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 

erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. 

Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti 

tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
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Lääkelain mukaisten maksujen perustevalitusohje 

 

Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään taksaan perustuvaan lääkelain mukaiseen 

nikotiinikorvaustuotteita koskevaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja 

maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on 

maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. 

Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu 

virheellisesti.  

 

Perustevalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA tai sähköisessä asiointipalve-

lussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi 

 

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen 

on määrätty tai maksuunpantu. 

https://asiointi2.oikeus.fi/

