Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa
1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1)

laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;

2)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;

3)

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista
kattavampaa valvontaa; sekä

4)

elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain
7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta
tarkastuksesta.

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.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
5)

terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten
käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia;

6)

terveydensuojelualain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä;

7)

terveydensuojelualain 18 a §:n mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten
käsittelyä;

8)

terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta
kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja;

9)

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;

10)

6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten
antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;

11)

13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten
valvontaa;

12)

18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten
valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja
tarkkailua;

13)

29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa;
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14)

asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26
§:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen
varmistamiseen; viranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn
selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin
maksuton

15)

asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen
selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen (arvonlisäverollinen);
sekä

16)

kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n
4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta
(arvonlisäverollinen).

17)

toiminnanharjoittajalta on lisäksi perittävä maksu valvontatoimenpiteistä,
jotka liittyvät säteilylain (592/1991) 44 a §:n nojalla tehtyyn tarkastukseen
terveydensuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä (solariumvalvonta).

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
18)

44 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä;

19)

48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteiden myyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä;

20)

50 §:ssä tarkoitetun tukkumyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä

21)

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa asuntoyhteisössä koskevan
hakemuksen käsittelyä sisältäen kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen
liittyvät muut kulut;

22)

91 §:ssä tarkoitettua myyntiluvan vuotuista valvontamaksua;

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
23)

54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
myöntämistä;

24)

54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
valvonnasta perittävää vuotuista valvontamaksua.

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää
25)

11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä eläinlääkärin
vastaanotolla

26)

13 §: mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta
viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.
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Maksut on määrätty siten, että niiden suuruus vastaa enintään
toimenpiteestä aiheutuneita keskimääräisiä kokonaiskustannuksia.
Kokonaiskustannukset on määritelty ympäristöterveyden budjetoitujen
vuotuisten toimintamenojen perusteella jaettuna yksikön valvontahenkilöstön
henkilötyötuntimäärällä. Näin laskettuna Tampereen ympäristöterveyden
valvontayksikön henkilötyötunnin hinnaksi tulee 80 euroa tunnissa.
Matkakustannuksista peritään kiinteä käyntimaksu, joka vastaa
keskimääräistä matkakustannusta. Perittävä käyntimaksu on laskettu
toteutuneiden matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella.
Tarkastuskohtainen käyntimaksu on 40 euroa.
2.3

Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi
valvontaviranomaisen palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta,
kohteen aikaisemmasta toiminnasta tai toimenpiteen laadusta johtuvasta
syystä (esimerkiksi parityöskentely työturvallisuussyistä), tarkastusmaksu
määräytyy valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden yhteenlasketun työajan
perusteella.
Jos valvontatoimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä
valvontakohteesta riippumattomista syistä, maksu peritään yhden,
valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen käyttämän
työajan perusteella.

2.4

Tarkastuskohteen toiminnasta johtuen sunnuntaina, yöllä (23.00 - 6.00) tai
arkipyhänä tehtävistä tarkastuksista, mittauksista ja näytteenotoista peritään
maksu 100 %:lla korotettuna. Muuna aikana virka-ajan ulkopuolella maksu
peritään 50 %:lla korotettuna

2.5

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.6

Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta ja mittauksesta
perittävät maksut perustuvat käytettävään työaikaan. Tarkastusten
yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain 13 §:n mukaisten huoneistoilmoitusten
käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n
mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu
3.1

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus.
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä koskeva maksu määräytyy hakemuksen
tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella oheisen
maksutaulukon mukaisesti. Elintarvikelaitosta ja terveydensuojelulain 18 §:n
mukaista talousvettä toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen käsittely
sisältää asiakirjojen tarkastuksen, käyttöönottotarkastuksen sekä
hyväksymispäätöksen.
Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely
sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen
viranomaisen valvontakohdetietokantaan ja ilmoituksen vastaanottamisesta
annettavan todistuksen. Toiminnan aloittamiseen liittyvästä tarkastuksesta
peritään lisäksi tarkastusmaksu ja käyntimaksu.
Elintarvikelain 13 §:n mukaisen elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen
käsittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen
siirtämisen viranomaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen
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lähettämisen toiminnanharjoittajalle. Ilmoituksen käsittely sisältää myös
elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.
3.2

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaisesti.

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
4.1

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen
käytettyyn aikaan oheisen maksutaulukon mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin
kirjallisiin töihin käytetty aika. Tarkastuksen sisällöstä sekä
valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta
ohjeistetaan tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa
valvontaohjelmassa ja kunnan/kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys
määräytyy riskinarvioinnin perusteella.
Talousvettä toimittavilta isoilta laitoksilta peritään vuosittainen
valvontamaksu, joka sisältää tarkastuksiin käytettävän ajan lisäksi maksun
toimenpiteistä, jotka liittyvät talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun.
Elintarvikealan laitoksilta peritään vuosittainen valvontamaksu, joka sisältää
tarkastuksiin käytettävän ajan lisäksi maksun muista valvontatoimenpiteistä,
mikäli tässä taksassa ei muuta todeta.

4.2

Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen
valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty
maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella.
Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista
valvontaa tarkastuskäynti sisältää.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
5.1

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan
vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu
määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.

5.2

Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain
7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvista
tarkastuksista peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä
tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa
säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä
tehtävät tarkastukset.

5.5

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu
oheisen maksutaulukon mukaan.

5.6

Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen
ajan perusteella.
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6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
6.1

6.2

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta,
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy
terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai
haitan poistamisen varmistamiseen, peritään kustannusten mukainen maksu
kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla
terveydensuojelulain 27 §:n tarkoittama terveyshaitta on. Maksulliset
toimenpiteet on lueteltu maksutaulukossa.
Terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvän jatkotutkimustarpeen
määrittelemiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen
valvontamaksu
7.1

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä lääkelain mukaisten
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta
valvonnasta peritään maksu oheisena olevan maksutaulukon mukaisesti.

7.2

Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi
voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä
luvista.

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
8.1

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan
sisältyvästä tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka hakemuksen käsittelystä,
jossa käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu
voidaan määrätä enintään 50 % tämän taksan mukaista maksua
korkeampana/alhaisempana. Esimiehet päättävät maksun korottamisesta tai
alentamisesta tapauskohtaisesti tarkastuksen tehneen tai ilmoituksen taikka
hakemuksen käsitelleen viranhaltijan esityksestä. Ympäristöterveyspäällikkö
voi lisäksi erityisistä syistä myöntää alennusta tämän taksan mukaisista
maksuista.

8.2

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää
ympäristöterveydenhuollon jaosto päättämiensä asioiden osalta ja
viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta.

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 oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi,
peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
10.1

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, maksu määräytyy
käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
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11 §

10.2

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden
myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

10.3

Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

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 hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa,
palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

12 § Arkisto - ja asiakirjapalveluista perittävät maksut
12.1

Asiakirjoista annettavista kopioista, tulosteista ja sähköisesti toimitettavista
asiakirjoista peritään kustannuksia vastaava maksu. Lisäksi peritään
käsittelykulut postitse lähetettäessä.

12.2

Pyydetyistä arkisto- ja asiakirjapalveluista, mikäli ne edellyttävät
tavanmukaista enemmän työtä, peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta.
Pienin veloitus on vähintään 1 tunti.

12.3

Asiakirjojen kopiot ja tulosteet maksetaan kaupungin rahatoimistoon.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen
13.1

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä
tarkastuksesta.

13.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä
voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen
perusteena olevan palvelun saamisesta.

13.3

Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n
tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden
euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä
pienemmäksi.

13.4

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 (23/2006) 72 §, TsL
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 25 b §, LääkeL (395/1987) 54d §.

13.5

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden
myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu laskutetaan luvan myöntämisvuotta
seuraavasta kalenterivuodesta alkaen. Valvontamaksu peritään vuosittain
tammikuun ensimmäisenä päivänä voimassa olevilta luvilta. Valvontamaksun
periminen lopetetaan luvan rauetessa.
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14 § Voimaantulo
14.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan
taksan perusteella

14.2

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin ja tukkumyynnin sekä
nikotiinivalmisteiden myynnin vuotuinen valvontamaksu määräytyy
laskutusvuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voimassa olevan taksan
perusteella.

14.3

Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018. Tampereen kaupungin
ympäristöterveyden seudullinen jaosto on hyväksynyt tämän taksan
päätöksellään 19.4.2018, § 15

Elintarvikelain mukainen valvonta
Suunnitelmallisen valvonnan maksuihin lisätään käyntimaksu, 40 euroa/käynti.

Laitokset

Hakemusten
käsittelymaksut
Uusi toiminta
Toiminnan
muutos
euroa
euroa

Suunnitelmallinen valvonta ja
määräysten valvonta
Vuosimaksu
euroa

Liha-ala
Pienteurastamo

880

400

Pieni toiminnaltaan kapea-alainen
laitos < 100 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

880

400

Liha-alan laitos 100 000 -1 milj.
kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

1200

560

Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

1520

560

Liha-alan laitos > 10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

1840

880

Toiminnaltaan kapea-alainen ja
osa-aikaisesti toimiva laitos
(ravunkeitto)

480

240

Kala-alan laitos, < 50 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

880

400

lihantarkastusmaksujen perusteella
Vuosimaksu määräytyy Eviran
riskiluokitusohjetaulukon mukaan
toiminnan ja kokoluokan
perusteella määritettävän
riskiluokan perusteella.

Kala-ala
Vuosimaksu määräytyy Eviran
riskiluokitusohjetaulukon mukaan
toiminnan ja kokoluokan
perusteella määritettävän
riskiluokan perusteella.
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Kala-alan laitos, 50 000 – 500 000
kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien
tuotteiden määrä)
Kala-alan laitos, > 500 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden
määrä)

1200

560

1200

560

880

400

1200

560

400

240

1040

480

880

400

Vuosimaksu määräytyy Eviran
riskiluokitusohjetaulukon mukaan
toiminnan ja kokoluokan
perusteella määritettävän
riskiluokan perusteella.

Maito-ala
Raaka-maidon vastaanotto
2 milj.
l/vuosi
Raaka-maidon vastaanotto > 2
milj. l/vuosi

Vuosimaksu määräytyy Eviran
riskiluokitusohjetaulukon mukaan
toiminnan ja kokoluokan
perusteella määritettävän
riskiluokan perusteella.

Muna-ala
Munapakkaamo
100 000
kg/vuosi
Munapakkaamo > 100 000 kg/vuosi
Munavalmistelaitos

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos
Varastolaitos

100 m2

320

160

280

Varastolaitos > 100 m2

720

320

880

Elintarvikehuoneistot

Ilmoitusten käsittelymaksut

Suunnitelmallinen valvonta ja
määräysten valvonta

Uusi toiminta tai toiminnan
olennainen muutos
euroa

Tarkastus

Uusinta-tarkastus

euroa

euroa

Elintarvikkeiden tarjoilu (ravintolat, ammattikeittiöt ja tarjoilupaikat)
Pub
160
120
Kypsennettyjen helposti
pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittelyä/ muualla valmistetun
ruoan tarjoilu
Raakojen helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittelyä
Raakojen helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittelyä ja
toimitetaan ruokaa myös muualle
Elintarvikkeiden tukkumyynti
Elintarvikkeiden tukkumyynti
teollisesti pakattuja, ei helposti
pilaantuvia
Elintarvikkeiden tukkumyynti
teollisesti pakattuja, helposti
pilaantuvia

160

240

160

320

160

400

160

240

160

240

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
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Elintarvikkeiden tukkumyynti
pakkaamattomia
Elintarvikkeiden tukkumyynti
käsitellään helposti pilaantuvia
Elintarvikkeiden myynti
Elintarvikkeiden myynti teollisesti
pakattuina, raakapakastettujen
leivinvalmisteiden paisto ja myynti,
myymälä (ns. laatikkomyymälä)
Helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittely,
palvelumyynti, ruoanvalmistus,
myymälä < 200 m2
Helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittely,
palvelumyynti, ruoanvalmistus,
myymälä 200 – 1000 m2
Helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittely,
palvelumyynti, ruoanvalmistus,
myymälä > 1000 m2
Muu elintarvikkeiden myynti,
valmistus (esim. kioskit,
hallimyymälät yms.)
Säännöllinen tori- ja ulkomyynti
Tori ja muut ulkomyyntialueet sekä
liikkuvat elintarvikehuoneistot

Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot
Valmistuspaikka, jossa pilkkomista
tai muuta jalostusta
Pakkaamo, jossa vähäistä
kauppakunnostusta

160

320

160

400

160

160

160

240

240

320

160

400

160

160

160

Käytetyn
ajan mukaan
80 euroa/ h

160
160

320
240

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/ h

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h
Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

Leipomot
160

320

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka (esim. eineskeittiö, ruokavalmistetehdas, pitopalvelu,
yhdistelmä-elintarvikkeiden valmistus, mausteiden valmistus), kotona toimiva
elintarvikehuoneisto, huoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita jne.
160
Käytetyn
Käytetyn ajan
ajan mukaan mukaan 80 euroa/h
80 euroa/ h
Elintarvikevarasto (muu kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos)

Elintarvikevarasto

100 m

2

Elintarvikevarasto > 100 m2

160

160

160

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

240

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h
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Elintarvikekuljetustoiminta
Elintarvikekuljetustoiminta < 10
autoa

160

Elintarvikekuljetustoiminta > 10
autoa

160

Kontaktimateriaalialan toiminta
Vähäriskinen/ pieni toiminta
Pieni tai keskisuuri kansallinen
toiminta
Suuri tai erittäin suuri kansallinen
tai kansainvälinen toiminta, tuontia
ja vientiä

320

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

-

160

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

-

320

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

-

480

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

Euroopan unionin ulkopuolelle
eläimistä saatavia
elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen
tavallista kattavampi valvonta

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

1 – 3 kpl a’ 50 €
4 – 10 kpl a’ 40 €
yli 11 kpl a’ 30 €

Toiminnanharjoittajan
pyynnöstä tehtävät
tarkastukset (esim. valvontaasetus 27 ja 28 art.)

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

Elintarvikemääräysten
noudattamatta jättämiseen
perustuvien toimenpiteiden
valvonnasta perittävät maksut

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

Lihantarkastus, kunnan
virkaeläinlääkärin tekemä ante
mortem tarkastus eläinten
pitopaikassa (MMM asetus
lihantarkastuksesta 1470/2011)

Käytetyn ajan
mukaan 80 euroa/h

-

Alkutuotannon valvonta

Elintarvikkeiden
vientitodistukset (asiakirjojen
tarkastus, todistuksen
kirjoittaminen, erillinen
vientitodistusasiakirja, venäjän
viennin todistukset)

160

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

Näytteenotto tai mittaus /
kohde

Käytetyn ajan mukaan 80 euroa/ h

Laboratoriotutkimukset

Kustannusten mukaan
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Tupakkalain ja lääkelain mukainen valvonta
Valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastusajat esitetään Tampereen kaupungin ympäristöterveyden
toiminta-alueen valvontasuunnitelmassa.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen sekä
nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus

1 - 3 myyntipistettä 200 €

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus

80 €

Tukkumyynti-ilmoitus

80 €

4 myyntipistettä 240 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan ja tukkumyynnin vuosittainen
valvontamaksu
1 - 3 myyntipistettä 500 €
Vähittäismyyntipaikka

Tukkumyyntipaikka

4 myyntipistettä
Myyntipaikan kolme ensimmäistä myyntipistettä
500 € + jokainen seuraava myyntipiste 500 €
1 - 3 myyntipistettä 500 €
4 myyntipistettä
Myyntipaikan kolme ensimmäistä myyntipistettä
500 € + jokainen seuraava myyntipiste 500 €

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus

1 - 3 myyntipistettä 200 €
4 myyntipistettä 240 €

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka

1 - 3 myyntipistettä 160 €
4 myyntipistettä 240 €

Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelymaksu
Asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellon
määräämiselle

Käytetyn ajan perusteella (80 euroa/h) ja lisäksi
kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen
liittyvät muut kulut kustannusten mukaan
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Terveydensuojelulain mukaiset maksut
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja todistus ilmoituksen
vastaanottamisesta, 80 euroa/ilmoitus.
Tarkastusmaksuihin lisätään käyntimaksu, 40 euroa/käynti.

Terveydensuojelulain mukainen
ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä
edellyttävä toiminta

Suunnitelmallinen
tarkastus ja
toiminnan
aloittamiseen
liittyvä tarkastus

Uusintatarkastus

euroa

euroa

Kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot
alle 100 asiakaspaikkaa

120

120

100 - 1000 asiakaspaikkaa

160

160

1000 asiakaspaikkaa tai enemmän

240

160

leirikeskus ja vastaava majoituskohde

240

160

vuodepaikkoja alle 20

120

120

vuodepaikkoja 20 – 100

160

160

vuodepaikkoja yli 100

240

160

Majoitustoiminta

Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta, kylpylä tai sauna
uimahalli, uimala, kylpylä

320

160

muu yleinen allastila

200

160

yleinen uimaranta

160

160

yleinen sauna

120

120

Koulu ja oppilaitos, päiväkoti, lastensuojeluyksikkö, vanhainkoti, hoitokoti, muut sosiaalialan yksiköt
vähäinen toiminta, paikkamäärä alle 15

120

120

alle 300 m2, paikkoja 15 tai enemmän

240

160

300 - 1000 m2

320

160

yli 1000 m2

400

160

Kauneushoitola, jalkahoitola, muu ihon käsittely

120

120

Tatuointi- ja lävistysliikkeet

120

120

Kauneushoitola, jalkahoitola, muu ihonkäsittely, solarium
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Solarium

120

120

Julkinen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
alle 300 m2

160

160

300 m2 tai suurempi

240

160

Muu huoneisto, laitos tai toiminta, josta voi aiheutua käyttäjille terveyshaittaa
Muu huoneisto, laitos tai toiminta, josta saattaa
aiheutua käyttäjille terveyshaittaa

Käytetyn ajan
mukaan (80 euroa/h)

Asian vireilläolosta ilmoittamiseen, kuulemiseen ja
päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut

Kustannusten mukaan

Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset

Kustannusten mukaan

Käytetyn ajan
mukaan (80 euroa/h)

Talousvettä toimittavat laitokset
Talousvettä toimittavan laitoksen (18 §)
hyväksyminen ja toiminnan muutos

Käytetyn ajan mukaan, (80 euroa/h)

Vedenjakelualuetta ja talousveden ottoa
koskevan ilmoituksen käsittely (18 a §)

Käytetyn ajan mukaan, (80 euroa/h)

Yli 50 000 käyttäjää

Vuosittainen valvontamaksu 1200 euroa

20 000 – 50 000 käyttäjää

Vuosittainen valvontamaksu 800 euroa

500 – 20 000 käyttäjää

Vuosittainen valvontamaksu 560 euroa

50 - 500 käyttäjää, oma vedenottamo

Vuosittainen valvontamaksu 240 euroa

Alle 500 käyttäjää, ei omaa vedenottamoa
Alle 50 käyttäjää, oma vedenottamo

Suunnitelmallinen
valvonta käytetyn
Suunnitelmallinen
valvonta käytetyn

valvonta ja määräysten
ajan mukaan (80 euroa/h)
valvonta ja määräysten
ajan mukaan (80 euroa/h)

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettu tarkastus ja selvitys
Asunnossa tai muussa oleskelutilassa
suoritettu tarkastus ja selvitys, joka liittyy
terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten
terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan
poistamisen varmistamiseen

Käytetyn ajan mukaan (80 euroa/h)

Näytteenotto- ja mittausmaksut (arvonlisäverollisia)
Sisäilmanäyte, mikrobit
lisänäyte

200 euroa + alv 24 %/näytteenottopiste (huone)
80 euroa + alv 24 %/näytteenottopiste (huone)
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Materiaali- ja sivelynäyte

120 euroa + alv 24 %/näyte

lisänäyte

15 euroa + alv 24 %/näyte

VOC, aktiivikeräin

200 euroa + alv 24 %/näyte

lisänäyte

120 euroa + alv 24 %/näyte

Passiivikeräin (VOC, formaldehydi)

145 euroa + alv 24 %/ näyte

lisänäyte

55 euroa + alv 24 %/näyte

Talousvesinäyte tai uimavesinäyte

105 euroa + alv 24 %/näyte

lisänäyte

17 euroa + alv 24 %/näyte

Muut näytteet

Käytetyn ajan mukaan (80 euroa + alv 24 %/h)

Melumittaukset ja muut mittaukset

Käytetyn ajan mukaan (80 euroa + alv 24 %/h)

Laboratoriopalvelut, muut ulkopuoliset
palvelut, tutkimukset ja selvitykset

Kustannusten mukaan

Eläinlääkintähuollon maksut
Alla olevassa taulukossa esitettyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii Kunnallisen eläinlääkäritaksan
mukaiset palkkiot sekä tarvike- ja lääkekustannukset.

Pieneläinvastaanottomaksut
Klinikkamaksu

Klinikkamaksua ei peritä, mikäli
potilas tuodaan saman sairauden
johdosta kontrolli- tai
uusintakäynnille kahden viikon
kuluessa edellisestä käynnistä.

7 € / käynti (sis. alv 24 %)

Laitemaksu, ultraäänitutkimus

10 € (sis. alv 24 %)

Laitemaksu, inhalaatioanestesia

10 € (sis. alv 24 %)

Laitemaksu, röntgen

20 € (sis. alv 24 %)

Arkisto- ja asiakirjapalvelut
Mustavalkokopiot (A4, A3, paperille)

5 euroa/sivu

Värikopiot (A4, A3 paperille)

10 euroa/sivu
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Muu asiakirja skannattuna sähköiseen
muotoon (PDF)

5 euroa/sivu

Käsittelykulut postitse lähetettäessä

5 euroa/tilaus + postituskulut

Oikeaksi todistaminen

5 euroa/sivu

Arkisto- ja asiakirjapalveluista, mikäli ne
edellyttävät tavanmukaista enemmän työtä,
peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta.
Pienin veloitus on vähintään 1 tunti.
Lisäksi peritään kopio- ym. maksuista edellä
mainittujen hintojen mukainen taksa.

Käytetyn työajan mukaan (80 euroa/h)

