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1 § Soveltamisala 

Tätä taksaa sovelletaan  

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 
tarkoitettujen 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 tar-
kastusta;  

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

5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tar-
koitettua 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.  

Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä mak-
suja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut. 73 
§:n 1 ja 2 mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laimin-
lyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut 
kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarvi-
ketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka 
näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, 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, so-
veltaminen 14.12.2019 alkaen). 

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

1) terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta vedenjake-
lualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen 
johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä; 

2) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä; 

3) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen 
tutkimista; 

4) 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); 
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5) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perus-
teella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tä-
män lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 

6) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;  

7) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 
20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja käyttöä koskevia määräyksiä; 

8) terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen mää-
räysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkai-
lua 

9) terveydensuojelulain 20 §: n perusteella tehtävää riskinarvioinnin hyväksymistä 

10) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa 

11)  asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26 §:n mu-
kaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen; viran-
omaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä 
jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton 

12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta 
ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäve-
rollinen); 

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

14) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattami-
sen valvontaan liittyvät tarkastukset 

15) säteilylain 173 §:ssä tarkoitettuun solariumlaitteen tarkastukseen. 

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

1) 44 §:ssä tarkoitetun myyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä 

2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä 

3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen käsittelyä 

4) 79 §:ssä tarkoitettua tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä; 

5) 91 §:ssä tarkoitettua vuosittaista tupakan ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynnin 
valvontamaksua. 

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

1) 54 §:ssä tarkoitetun nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä 

2) 54 §:ssä tarkoitetun nikotiinikorvaustuotteiden myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua 
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2 § Maksujen määräytymisperusteet 

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomai-
selle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Viranomaistoiminnan maksut ovat 
arvonlisäverottomia. 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja 
poistot sekä osuus hallintokustannuksista.  Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 46 eu-
roa. 

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden 
kustannusten mukaan. 

2.4 Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään 46 euron näytteenotto-
maksu. Palvelutoimintaan rinnastettavaan näytteenottomaksuun lisätään arvonlisävero 
(vuonna 2023 24 %). Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä 
maksua. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, 
vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. 

2.5  Tupakkalain valvontamaksu (TupL 91 §) on luonteeltaan veronomainen ja maksu voi olla 
enintään 500 euroa myyntipistettä kohden. Valvontamaksu voidaan periä enintään kak-
sinkertaisena, jos tupakkatuotteiden lisäksi on tehty nikotiininesteiden myynti-ilmoitus. Jos 
toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, maksu voidaan suhteuttaa toiminnan kes-
toon. 

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten 

käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n 

mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksy-

mismaksu 

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hy-
väksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn 
käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkas-
tus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisäl-
lytetään myös mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta 
aiheutuneet kustannukset. 

3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista 
koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. 

3.3 TsL 13 §:n ja EtL 10 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksu on 100 euroa. Maksu ei 
sisällä tarkastusta. Maksu sisältää myös toiminnan lopettamisilmoitusmaksun. Merkittä-
vien muutosten kirjaamisesta voidaan periä 50 euron käsittelymaksu. Alle 29-vuotiaiden 
yrittäjien EtL 10 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksu on 50 euroa. 
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4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten 

maksut 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peri-
tään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastus voi olla 
myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen 
kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. 
Talousvettä toimittavien laitoksien ja uimahallien tarkastusmaksuissa huomioidaan viran-
omaisvalvonnan tutkimustulosten seuranta.  

Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käy-
tettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvonta-
ohjelmassa sekä kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja 
laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. 

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvon-
taan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toi-
menpiteeseen käytetyn ajan perusteella. 

5 § Elintarvikelain mukaisista eräistä tarkastuksista perittävät maksut 

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

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55–61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen 
toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sel-
laisena kuin valvonta-asetuksen artikloissa 79–85 erikseen säädetään. Tähän ryhmään 
kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.  

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 

5.5 Ruoka-avun tarjoajien valvonnasta ei peritä maksua. 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista, mittauksista ja muista 

toimenpiteistä perittävät maksut 

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta 
peritään kustannusten mukainen maksu  

6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 

6.3 Terveydensuojelulain mukaisista ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä palveluista ja 
selvityksistä peritään kustannusten mukainen maksu. Terveydensuojelulain 15 §:n mu-
kaisesta kuulemisesta peritään kustannusten mukainen maksu. 
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6.4 Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta talousvettä toimittavan laitoksen veden tervey-
delliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi tehdyn riskinarvioin-
nin hyväksymisestä peritään 92 euron hyväksymismaksu.  

7 § Tupakka- ja lääkelain mukaiset maksut 

7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntiluvan 
myöntämisestä ja tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen käsittelystä sekä vuotuisesta val-
vonnasta peritään maksu. Hylätyistä myyntilupahakemuksista ei peritä maksua. Valvon-
tamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Kesken vuotta lopettaville ei palauteta 
kuluvan vuoden valvontamaksua.   
 
Kaikki tupakkalain ja lääkelain mukaisen valvonnan kustannukset katetaan vuosittaisista 
myynnin valvontamaksuista saaduilla tuloilla. 
 
Nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntihakemuksen käsittelymaksu kattaa kuluvan 
vuoden valvontamaksun. Nikotiinikorvaustuotteiden myyntilupien valvontamaksu laskute-
taan täysimääräisenä luvan myöntämistä seuraavan vuoden alusta lähtien. Vuosittaisen 
valvontamaksun suuruus on esitetty liitteessä C. 
 
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupien vuosittainen valvontamaksu laskute-
taan kalenterivuosittain kaikilta voimassa olevilta tai voimaan astuvilta ja toistaiseksi voi-
massa olevilta luvilta. Myös määräaikaisista, yli 7 vuorokautta, luvista laskutetaan valvon-
tamaksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden osalta valvontamaksu peritään molem-
mista erikseen. Valvontamaksun suuruus on esitetty liitteessä C. Myyntilupamaksu voi-
daan periä kuluvalta vuodelta takautuvasti, mikäli havaitaan, että tupakkaa myydään 
myyntiluvasta poiketen useammalta myyntipisteeltä tai nikotiininesteet/sähkösavukkeet 
on otettu myyntiin ilman kunnalle tehtävää ilmoitusta. 

 
7.2 Asuntoyhteisön hakeman tupakointikiellon hakemuksen käsittelystä peritään 460 euron 

hakemuksen käsittelymaksu.  

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 

8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä 
tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunni-
tellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua korkeampana/al-
haisempana. Valvontamaksun muutoksesta päättää tarkastuksen tehnyt viranhaltija. 

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

9.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa rau-
keaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin 
toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perus-
teella.  
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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.  

10.2 Tupakan, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksien hylkäämi-
sestä ei peritä maksua. 

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

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

11.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vä-
hennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin an-
netusta 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 § Maksun suorittaminen ja periminen 

12.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. 

12.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikai-
sintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saa-
misesta.  

12.3 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 vii-
västyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 

12.4 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 (EtL (297/2021) 74 §, TsL 
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 25b § ja LääkeL (395/1987) 54d §). 

13 § Voimaantulo 

13.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perus-
teella 

13.2 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushet-
kellä voimassa olevan taksan perusteella 
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13.3 Tämä taksa tulee voimaan 9. päivänä helmikuuta 2023. 
Kurikan kaupungin ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksel-
lään 9. päivänä helmikuuta 2023 § 6. 
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LIITE A: Elintarvikelain mukaisen valvonnan maksutaulukot 

Huoneistot, joilla hyväksymismenettely, tarkastusmaksu (€) 

Hakemusten 
käsittely (€) 

1 Liha-alan laitokset 
 Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/v 690 
 Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v 552 
 Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v 460 

2 Kala-alan laitokset 
 Kala-alan laitos yli 500 000 kg/v 690 
 Kala-alan laitos 250 000 - 500 000 kg/v 552 
 Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v 460 

3 Maitoalan laitokset 
 Maitoalan laitos yli 2 000 000 l/v 690 
 Maitoalan laitos 50 000–2 000 000 l/v 552 
 Maitoalan laitos alle 50 000 l/v 460 
 Muu maitoalan laitos 230 

4 Muna-alan laitokset 
 Munapakkaamo yli 100 000 kg/v 552 
 Munapakkaamo alle 100 000 kg/v 230 
 Munatuotteiden valmistelaitos 322 

5 Eläinperäisiä elintarvikkeita varastoivat laitokset 230 

6 Keskuskeittiöt, joille tehdään laitoshyväksyntä 230 

  
 

 



 

11 

Rekisteröitävien elintarvikehuoneistojen Oiva-tarkastukset voimassa olevien riskiluokitusoh-
jeiden mukaisesti. 
 

Toiminta 1 

Elintarvikkeiden myynti 

- Valmistajan pakkaamia tai irtotuotteita (esim. leipä, hedelmät, vihannekset, irtokarkit) 

- Pakattu jäätelö 

- Ei kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita (pl. pakattu jäätelö) 

Tarjoilu 

- Pienimuotoinen kahvila ja kioskitoiminta 

- Raakapakasteleipomotuotteiden paistaminen tarjolle 

- Pakatun jäätelön myynti 

- Valmiiden elintarvikkeiden lämmitys asiakkaalle 

- Ei kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä 

- Ei ruoan valmistusta 

Teollinen valmistus 

- Raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä lämpötilahallintaa 

- Yksinkertaisia tuotteita joiden pakkausmerkinnät eivät edellytä erityisosaamista (suppea tuotevali-

koima) 

Elintarvikkeiden varastointi ja kuljetus 

- Kaikki, missä toiminta pelkkää varastointia tai kuljetusta, ellei muu toiminta nosta riskiluokkaan 2, 

3, tai 4 

 

Toiminta 2 

Elintarvikkeiden myynti 

- Kylmäsäilytystä vaativia pakattuja ja pakkaamattomia elintarvikkeita 

Tarjoilu 

- Grillit, nakkikioskit, pikaruokaravintolat 

- Voileipäbaarit, salaattibaarit 

- Jäätelökioskit, jossa irtojäätelöä 

- Tarjoilukeittiöt 

- Helposti pilaantuvista elintarvikkeista vain valmiiksi prosessoitujen elintarvikkeiden käsittely (val-

miiksi kypsennetyt elintarvikkeet, kuten grillimakkarat, nakit, jne. tai valmistettu ja pakastettu odot-

tamaan kypsennystä, esim. jauhelihapihvit) 

- Kylmäsäilytystä vaativien elintarvikkeiden tarjoilu (piirakat tms.) 

- Leipien täyttäminen, salaattien koostaminen tms. 

Teollinen valmistus 

- Raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä lämpötilahallintaa 

- Tuotteiden koostumus tai pakkausmerkinnät eivät edellytä erityisosaamista (laaja valikoima) 

- Tuotteiden valmistamiseen liittyy joitakin tuoteturvallisuusriskejä (esim. myllytoiminta) 

Pakkaus- ja muu kontaktimateriaalialan toiminta 
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- Kaikkien materiaalien ja tarvikkeiden valmistus, jalostus, tuonti ja tukkumyynti 

 

Elintarvikkeiden maahantuonti 

- Maahantuonti toimintatyypistä riippumatta, ellei muu toiminta nosta riskiluokkaan 3 tai 4  

 

Toiminta 3 

Elintarvikkeiden myynti ml. etämyynti 

- Pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä (palvelumyynti) ja/tai valmis-

tusta (esim. kuumennus, savustus, salaattien valmistus) 

- Myynnin yhteydessä pakkaamattomien elintarvikkeiden ilmoitetaan olevan gluteenittomia tai so-

veltuvan allergiaruokavalioon 

- Omaa markkinointia, jossa käytetään väitteitä 

Tarjoilu 

- Laitos- ja keskuskeittiöt 

- Ruokalat, jossa ruoan valmistusta (esim. kuumennus, savustus, salaattien valmistus tms.) 

- Ravintolat 

- Raakojen, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely (valmistus alusta asti) 

- Aterioiden ilmoitetaan olevan gluteenittomia tai soveltuvan allergiaruokavalioon 

Teollinen valmistus  

- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus (edellyttää lämpötilahallintaa) 

- Gluteenittomien elintarvikkeiden valmistus 

- Allergeeneja sisältävien tuotteiden valmistus (ristikontaminaatiovaara) 

- Elintarvikkeiden valmistus, joiden koostumus tai pakkausmerkinnät edellyttävät erityisosaamista 

(esim. lisäaineiden valmistus, elintarvikeparanteiden käyttö, savustaminen, vitamiineilla tai kiven-

näisaineilla täydentäminen, ravintolisien ja uuselintarvikkeiden valmistus, nimisuojatuotteiden val-

mistus)  

Ilmoitettavassa elintarvike elintarvikehuoneistossa tapahtuva laitosmainen toiminta 

 

Toiminta 4 

Erityisryhmät 

Tarjoilu  

- Laitos- ja keskuskeittiöt, missä valmistetaan ruokaa riskiryhmille, esim. sairaalakeittiöt 

- Päiväkodeille, vanhuksille tai muille riskiryhmille elintarvikkeita / ruokaa valmistavat elintarvikehuo-

neistot 

Teollinen valmistus tai tuonti 

- Erityisryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus ja tuonti (lastenruoat, äidinmaidonkorvikkeet, 

vieroitusvalmisteet, laihdutusvalmisteet, aterian- ja ruokavalionkorvikkeet, kliiniset ravintovalmis-

teet) 
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Rekisteröity elintarvikehuoneisto, 
tarkastusmaksu (€) 

Toiminta 

1 2 3 4 

Kokoluokka 1 
Myymälät < 200m2 (lähikaupat, kioskit) 
Tarjoilu < 6 as. paikkaa TAI < 50 annosta/vrk (annos mää-
räävä tekijä) 
Suurtalous < 500 annosta/vrk 
Teollinen tuotanto < 1 milj. litraa / < 10 000 kg 
Kuljetus ja varastointi < 2 kuljetusvälinettä, < 1000 m2 va-
rasto 
Maahantuonti (EU, 3. maat) vähäistä 
Pieni ja keskisuuri kansallinen kontaktimateriaalialan toi-
minta 
Lahtivajat (luonnonvarainen riista) 

92 92 138 138 

Kokoluokka 2 
Myymälät 200m2 – 1000m2 (marketit / tavaratalot) 
Tarjoilu 6–150 as. paikkaa TAI 50–500 annosta/vrk (annos 
määräävä tekijä) 
Suurtalous 500–2000 annosta/vrk 
Teollinen tuotanto 1–10 milj. litraa / 10 000–100 000 kg 
Kuljetus ja varastointi 2–10 kuljetusvälinettä, 1000 – 10 
000m2 varasto 
Maahantuonti (EU, 3. maat) keskisuurta 
Suuri kansallinen kontaktimateriaalialan toiminta, tuontia ja 
vientiä 

92 138 138 138 

Kokoluokka 3 
Myymälät >1000m2 (super- / hypermarketit) 
Tarjoilu > 150 as. paikkaa TAI > 500 annosta/vrk (annos 
määräävä tekijä) 
Suurtalous > 2000 annosta/vrk 
Teollinen tuotanto > 10 milj. litraa / 100 000 kg 
Kuljetus ja varastointi > 10 kuljetusvälinettä, > 10 000 m2 va-
rasto 
Maahantuonti (EU, 3. maat) suurta 
Erittäin suuri kansainvälinen kontaktimateriaalialan toiminta, 
tuontia ja vientiä 

138 138 138 138 
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Hyväksyttävien elintarvikehuoneistojen Oiva-tarkastukset 

Toiminta 1 
Liha-ala 
- pakastaminen, suolien ja mahalaukkujen käsittely 

Kala-ala 
- pakastaminen, kalan lajittelu 

Muna-ala 
- munien pakkaaminen  

Maitoala 
- maitotuotteiden ja muun maitopohjaisen raaka-aineen valmistus, johon kuuluu pastörointi tai vas-

taava lämpökäsittely, muun maitopohjaisen raaka-aineen vastaanotto (esim. juuston paloittelu tai 

savustus)  

Varastolaitos 
 
Toiminta 2 
Liha-ala 
- leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden valmistus, mekaanisesti erotetun lihan valmistus 

Kala-ala 
- perkaaminen, fileointi, paloittelu, mekaaninen lihan talteenotto 

Muna-ala 
- munatuotteiden valmistus 

Maitoala 
- maitotuotteiden ja muun maitopohjaisen raaka-aineen valmistukseen ei kuulu pastörointia tai vas-

taavaa lämpökäsittelyä (esim. raakamaidon pakkaaminen, tuorejuuston valmistus, leipäjuuston val-

mistus, jossa ainoa kuumennus juuston paisto) 

 
Toiminta 3 
Liha-ala 
- lihavalmisteiden valmistus 

Kala-ala 
- jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 

Riskiluokka 4 
- kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 

- täyssäilykkeiden valmistus 
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Hyväksytty elintarvikehuoneisto,  
tarkastusmaksu (€) Toiminta 

1 2 3 4 

Kokoluokka 1 
liha-ala, kala-ala, muna-ala 
tuotanto < 10 000 kg/vuosi 

138 138 138 184 

Kokoluokka 2 
liha-ala, kala-ala tuotanto 10–100 000 kg/vuosi 
muna-ala tuotanto 10 000 – 10 milj. kg/vuosi 
maitoala tuotanto < 50 000 kg/vuosi 

138 138 184 184 

Kokoluokka 3 
liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 – 1 milj. kg/vuosi 
muna-ala tuotanto > 10 milj. kg/vuosi 
maitoala tuotanto 50 000 – 2 milj. kg/vuosi 

138 184 184 184 

Kokoluokka 4 
liha-ala, kala-ala tuotanto 1 – 10 milj. kg/vuosi 184 184 184 184 

Kokoluokka 5 
liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj. kg/vuosi 
maitoala tuotanto > 2 milj. kg/vuosi 

184 184 184 184 
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LIITE B: Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan maksutaulukot 

 

 

Hakemus-
ten  

käsittely-
maksut (€) 

Suunnitel-
mallinen 
tarkastus 

(€) 

1 

Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto 
Lasten ja nuorten kohteet: Kerhotilat, nuoriso-
tilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, 
lasten sisäleikkipuistot 

 115 

2 Julkinen majoitushuoneisto  138 

3 Yleinen sauna  92 

4 
Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uima-
ranta tai kylpylä 

 

 - uimahalli, uimala  184 
 - uima-allas  92 
 - kylpylä  184 
 - uimaranta, talviuintipaikka  92 

5 Koulu tai oppilaitos  207 

6 
Päivä- tai lastenkodit, ikääntyneiden laitok-
set ja vastaavat 

 184 

7 

Muut sosiaalialan yksiköt 
Erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten lai-
tokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja 
muut vastaavat 

 184 

8 
Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai -
hoitopaikka 

 138 

9 Julkinen kuntosali tai liikuntatila  138 

10 
Talousvettä toimittavat laitokset 
Tukkuvesilaitos 

460 230 

11 
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenja-
kelualue 
Vähintään 5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m3/d 

460 460  

12 

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenja-
kelualue 
Vähintään 50 mutta alle 5 000 käyttäjää tai vä-
hintään 10 mutta alle 1 000 m3/d TAI muu 
asetuksen 1352/2015 mukainen kohde 

230 230 

13 

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenja-
kelualue 
Alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3/d TAI muu 
401/2001 asetuksen mukainen kohde 

115 115 
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LIITE C: Tupakka- ja lääkelain mukaisen valvonnan maksutaulukot 

 

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynti 

Myyntilupa-
maksu tai ilmoi-
tuksen käsittely 
 
190 € 

Valvontamaksu 
380 euroa/myyntipiste 
 
- laskutetaan alkuvuo-

desta vuosittain tois-
taiseksi voimassa ole-
vilta luvilta 

- myöntämisvuonna en-
nen 1.7 voimaanastu-
vilta toistaiseksi voi-
massa olevilta luvilta 

- määräaikaisilta (yli 6kk) 

Valvontamaksu 
110 euroa/myyntipiste 

 

- myöntämisvuonna 
1.7. ja sen jälkeen 
voimaan astuvilta 
toistaiseksi voi-
massa olevilta lu-
vilta 

- määräaikaisilta (8 
vrk – 6 kk) 

 
Ei valvontamaksua 
 
- korkeintaan 7 vrk 

ajaksi myönnettä-
vistä määräaikai-
sista luvista 

 

Lääkelain mukaisten nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynti 

Myyntilupamaksu Vuosittainen valvontamaksu 

92 € / myyntipaikka  92 € / myyntipaikka 

 


