
1

INARIN KUNTA

YMPÄRISTÖYKSIKÖN VIRANOMAISPALVELUISTA

PERITTÄVÄT MAKSUT 1.12.2016

Inarin kunta Ympäristöyksikkö
Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alue
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 



2

Tämä taksa tulee voimaan 1.12.2016 ja se korvaa 1.5.2013 voimaan tulleen Inarin kunnan
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan. Taksaa noudatetaan
Inarin ja Utsjoen alueella.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Inarin kunnassa sovitun käytännön mukaisesti. 

Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvolisäverottomia lukuun
ottamatta laitevuokria ja eläinlääkärivastaanoton klinikkamaksuja ja muita korvauksia

Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN MAKSUT

1 SOVELTAMISALA
Ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristönsuojelulain (527/2014),
vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), maa-aineslain (555/1981), Merenkulun
ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain
(828/2008) ilmoituksesta tai muusta asiasta peritään käsittelymaksu tämän taksan
mukaisesti. 

2 MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä
muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi
asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta
aiheutuvat kulut.

Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvio
on 60 euroa tunnilta.

 3 LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty
liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT
Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) kuulutuksen julkaisemisesta sekä päätöksen julkaisemisesta aiheutuvien

lehti-ilmoitusten kustannukset todellisten kulujen mukaan;
b) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun

mukaisesti;
c)  konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;
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d)  kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 100
euroa tilaisuudelta.

5 MAKSUN ALENTAMINEN
Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä enintään 50 prosenttia 3
kohdan mukaista maksua pienemmäksi. 
Harkinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat seikat:
 asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi;
 taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonteen ja

merkityksen huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun (ns. aivan
erityiset syyt). 

Toiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen
käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua
pienemmäksi. 

Lupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu
voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. 

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan
määrätä 25 prosenttia normaalimaksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että
toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava
valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat
tiedot alennuksen myöntämiseksi.

6 HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI
RAUKEAMINEN

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian
käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen
antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3
kohdan mukaisesta maksusta vähintään 25 prosenttia sekä muut asian käsittelystä
aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti. 

7 HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, 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
prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian
käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti. 

8 PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU
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Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian
käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 
Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu,
ei ole ko. luvanvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan. 

9 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun,
voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian
käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä
aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee
liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 

10 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA
PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää
ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä.

11 MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN
Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on
annettu. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
viivästyskorkoa.

Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä
ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta säädetään.

12 TAKSAN SOVELTAMINEN
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tämän
taksan voimaantulopäivän jälkeen.

13 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Tämä taksa tulee voimaan 1.12.2016.

Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet:
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Valtion maksuperustelaki
Ympäristönsuojelulaki 205 ja 206 §
Vesilaki 18 luku 12 §
Jätelaki 15 luku 144 §
Maa-aineslaki 23 § ja siihen liittyen MRL 145 §
Merenkulun ympäristönsuojelulaki 13:1 §
Laki ajoneuvojen siirtämisestä 10 §

Inarin kunnan hallintosääntö § 48
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta § 5

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT

1 SOVELTAMISALA
Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä ja
niiden perusteella tehtävistä päätöksistä sekä ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelmiin sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja muista
valvontatoimenpiteistä peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden
mukaisesti:

1. Elintarvikelaki (352/2011)
2. Terveydensuojelulaki (763/1994)
3. Tupakkalaki (549/2016)
4. Lääkelaki (395/1987)

2 MAKSUN YLEISET MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä
muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi
asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta
aiheutuvat kulut.

Inarin kunnan ympäristöyksikön omakustannusarvo on 60 euroa tunnilta. 

3 KÄSITTELY JA HYVÄKSYMISMAKSUT
Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten
hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu
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3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy
hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.

3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan
olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
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4 KUNNALLISEEN VALVONTASUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN TARKASTUSTEN
MAKSUT

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen
käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen
valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen.
Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen
keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin
valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kunnan
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. 

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista
viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty
maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan
perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata 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 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, 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.

6 NÄYTTEENOTTO-, MITTAUS- JA TUTKIMUSMAKSUT

6.1 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on
maksuton. Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan
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toteamiseksi tehdystä mittauksesta ja/tai tutkimuksesta peritään
kustannusten mukainen maksu 60 €/h.

6.2 Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä
ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön
omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti. 

6.3 Näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tapahtuu
valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin yhteydessä.

6.4 20 §:n mukaisesta talousveden ja 29 § uimaveden säännöllisestä
valvonnasta peritään näytteenotosta käytetyn työajan mukaan kohdan
2 omakustannusarvon mukainen maksu 60 € / tunti.

6.5 Kaivon omistajalta, kun kyseessä ei ole terveydensuojelulain 16 §:n 4
momentin tarkoittama talousvettä toimittava laitos, peritään käytetyn
työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu 60 € /
tunti. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan
suoraan kaivon omistajalta. 

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

7 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT
Kunnalla on oikeus periä ns. klinikkamaksu eläimen omistajalta, mikäli eläintä
hoidetaan kunnan järjestämissä tiloissa. Maksulla on tarkoitus kattaa toimitiloista,
työvälineistä ja mahdollisen avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuneita
kustannuksia. Klinikkamaksun periminen ei edellytä klinikalta korkeampitasoista
varustelua, kuin mitä peruseläinlääkäripalvelun tarjoamiseksi tarvitaan.

8 MUUT MAKSUT

 Asiantuntijalausunnot ja viranomaistodistukset: asian käsittelyn vaatiman
työmäärän mukaan 60 € / tunti.

9 KIELTEINEN PÄÄTÖS
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, 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
prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

10 HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN PERUUTTAMINEN
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Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen
tekemistä ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi,
peritään 3. kohdan mukaisesta maksusta 50 %. 

Jos ilmoituksen tai hakemuksen johdosta tehty päätös kumotaan sen vuoksi, ettei
ilmoituksen tekijä ollut velvollinen tekemään ilmoitusta tai hakemusta, palautetaan
maksu kokonaisuudessaan. 

11 MAKSUN KOHTUULLISTAMINEN
Mikäli ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn tai valvontasuunnitelman mukaisen
tarkastuksen vaatima työmäärä on olennaisesti suurempi tai pienempi kuin 3. tai 6.
kohdan työmäärä keskimäärin, voidaan maksua korottaa tai alentaa vastaamaan sen
käsittelystä aiheutuvaa työmäärää. Korotus tai alennus voi kuitenkin olla enintään
50 % 3. tai 6. kohdan mukaisista maksuista.

12 MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Päätökseen liittyvästä käsittelymaksusta päättää se viranhaltija, jolle päätösvalta on
Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston päätöksellä
delegoitu. Maksua koskeva päätös annetaan pääasian käsittelyn yhteydessä tai
erillisellä päätöksellä.

13 MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Viivästyneestä
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Mikäli maksua ei
muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman
erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.

14 VOIMAANTULO
Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.12.2016 jälkeen vireille tulleisiin
asioihin ja 1.12.2016 jälkeen suoritettuun ympäristöterveydenhuollon
valvonta-suunnitelmien mukaiseen valvontaan. Taksa tulee voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
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MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISEN MAKSUT

1 SOVELTAMISALA
Riistavahinkolain 105/2009 46 §:n mukaan kunta voi periä viljelys-, eläin- tai
irtaimistovahinkojen vahingonkärsijältä vahingon maastotarkastuksen
suorittamisesta ja vahingon arvioinnista enintään omakustannusarvon suuruisen
maksun. Porovahinkojen osalta vahingon maastotarkastuksen suorittamisesta ja siitä
perittävästä maksusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Riistavahinkolain 26 §:n mukaan eläin-, irtaimisto- ja porovahingon toteaa ja arvioi
vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

Viljelysvahingon toteaa ja arvioi vahinkopaikkakunnan
maaseutuelinkeino-viranomainen noudattaen, mitä satovahingon arvioinnista
satovahinkolaissa säädetään.

2 MAKSUN YLEISET MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten
(mm. matkakulut) lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja
pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi mahdolliset asianosaisten kuulemisesta
sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut. Inarin kunnan
ympäristöyksikön omakustannusarvo on 60 euroa tunnilta. 

3 MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Päätökseen liittyvästä käsittelymaksusta päättää se viranhaltija, jolle päätösvalta on
Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston päätöksellä
delegoitu. Maksua koskeva päätös annetaan pääasian käsittelyn yhteydessä tai
erillisellä päätöksellä.

4 MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Viivästyneestä
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Mikäli maksua ei
muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman
erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.

14 VOIMAANTULO
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Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.12.2016 jälkeen vireille tulleisiin
asioihin ja 1.12.2016 jälkeen suoritettuun ympäristöterveydenhuollon
valvonta-suunnitelmien mukaiseen valvontaan. Taksa tulee voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN MAKSUT             Liite 1

Inarin- ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksut lupien, ilmoitusten ja muiden
asioiden käsittelystä. 

Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaisten asioiden käsittely

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupakäsittely                                     2200 €       

YSL 64 §:n mukainen päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä                                                                                            60 €/h vähintään 300 €

YSL 65 §:n mukainen päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta             60 €/h vähintään 300 €                       

YSL 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen
sekä toiminnan lopettaminen
- päätös luvan raukeamisesta (88 §)                                                            60 €/h vähintään 300 €
- luvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen
tai toiminnanharjoittajan hakemuksesta (89 §)                                           60 €/h vähintään 300 €
- kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (92 §)                                     60 €/h
- lopettamismääräykset (94 §)                                                                     60 €/h vähintään 300 €

YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti                                          60 €/h vähintään 300 €

YSL 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
- melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (118 §)                            60 €/h vähintään 300 €
- koeluontoinen toiminta (119 §)                                                                 60 €/h vähintään 300 €
- poikkeuksellinen tilanne (120 §)                                                               60 €/h vähintään 300 €

YSL 157 §:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen                                                                                               60 €/h vähintään 300 €

YSL 168 §:n mukaiset valvontamaksut
- valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus                                  60 €/h vähintään 240 €
- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta                        60 €/h vähintään 240 €

Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien
valvontamaksusta määrätään maa-ainestaksassa.

YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen
valvomiseksi                                                                                                60 €/h vähintään 240 €

YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen
noudattamiseksi                                                                                           60 €/h vähintään 180 €

YSL 199 §:n maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta
huolimatta
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- maksu vakuusmaksun käsittelystä                                                            60 €/h vähintään 120 €
- toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös                                 60 €/h vähintään 300 €

Vesilain (VL) mukaisten asioiden käsittely
• talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 480 €
• ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5 §) 480 €
• oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9 §) 960 €
• muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14 §) 480 €

Merenkulun YSL:n 9 luvun mukaisten asioiden käsittely

‐ huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen,

hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Muiden asioiden käsittely                                                60 €/h vähintään 300 €

‐ vuosiraportin tarkastaminen

‐ muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen

aloitteesta vireillepaneman ilmeisen perusteettoman
asian käsittely

‐ ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely

‐ muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen

tehtävän käsittely, 60 €/h

Jätelain (JL) mukaisten asioiden käsittelyt

60 €/h
vähintään
300 €

 jätteiden ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehtävän
ilmoituksen käsittely (100 §)

60 €/h
vähintään
300 €

 mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §) 60 €/h +
tutkimustulokset

Ajoneuvojen siirtämiseen liittyvät korvaukset
Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 10 §:n mukainen korvaus               300 €
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Maa-aineslain (MAL) mukaiset asiat

1 §  YLEISTÄ

 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä
muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen
suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145
§:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 

 Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva
ympäristönsuojelulain (YSL527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on maa-aineslain
mukaan käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä
syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen
käsittelystä ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvonnasta luvanhakija tai
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan ympäristölupakäsittelystä määrätystä
maksusta 50 % ja MAL 23 §:n sekä MRL 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan
määräytyvän maksun. 

2 § TARKASTUSMAKSU

 Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat
maksut:

2.1 Suunnitelmaa kohti 240 euroa
ja ottamisalueen pinta-alan mukaan 60 euroa/ha

Sekä hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän titilavuuden
mukaan 0,01 euroa/m3

Kuitenkin vähintään 840 euroa

2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan
mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän

muutosta kohti 240 euroa
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 euroa/m3

 Poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä
maa-aineslain 16 § 2 mom. perusteella

poikkeamista kohti 240 euroa

2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä
 ottamissuunnitelmaa                 240 euroa
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2.4 Jos lupa/muutoshakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 75 %
kuitenkin vähintään 240 euroa.

 2.5 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt
olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty
tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.

 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman
tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään
toimenpiteitä vastaava osuus maksusta.

2.6 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan
perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävään
maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.

2.7 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai muuten luvan voimassa
ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

2.8 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu laskun mukaan. Mikäli maksua ei
suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

3 § VALVONTAMAKSU

  Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän
mukaan

0,02 euroa/m3

+ ottamisalueen pinta-alan mukaan 60 euroa/ha
Kuitenkin vähintään 180 euroa

     Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan
valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan
vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun
määräämisen perusteena.

 Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava
osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta.
Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti.

3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen
ottamistoimintaa ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä.

Hakemuksesta tai erityisestä syystä, viranomainen voi periä valvontamaksun myös kunkin
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksessa luvanhaltijan on ilmoitettava ennen
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ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto
ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä

3.3 Luvan voimassaoloaikana luvan haltijalle voidaan myöntää alennettu valvontamaksu,
mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen viimeistään 15.1.
mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta. Tällöin luvanhaltijalta peritään valvonnasta
ainoastaan kohdan 3.1 ottamisalueen pinta-alan mukainen valvontamaksu, kuitenkin
vähintään 120 €.

 Valvontamaksun alentaminen on mahdollista ainoastaan luvan voimassaoloaikana.    

3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan
lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet
täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

 Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden
jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi
otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet
kustannukset kuitenkin peritään.

3.5 Mikäli maa-ainesten ottamisalueen jälkihoito suoritetaan vaiheittaisesti, voidaan
valvontaviranomaisen päätöksellä valvontamaksua alentaa samassa suhteessa kuin alueen
jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu. Päätökset valvontamaksun alentamisesta tehdään
kerran vuodessa siten, että alennettu maksu huomioidaan seuraavan vuoden alusta lukien.

3.6 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava
ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle, ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus
valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.7 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä
kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

 Valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus  240 euroa
 Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen   240 euroa

3.8  Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-,
keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa
soveltuvin osin.

4 § KUULEMINEN

4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen              60 euroa/kuultava



19

4.2  Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus*       240 euroa

  * lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä
   osalta.

5 §  VAKUUDET

5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen
      ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa     120 euroa

5.2 Vakuuden hyväksyminen      60 euroa/vaku us

5.3 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen    60 euroa/vaku us

6 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan
 tekemä ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 120 euroa

6.2  Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden
 noudattamisesta (MAL 14 §)      120 euroa

6.3   Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)   120 euroa

6.4  Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)  120 euroa

6.5   Uhkasakon tuomitsemispäätös
          (uhkasakkoL 10 §)    120 euroa

6.6   Teettämisuhan täytäntöönpano 
      (uhkasakkoL 15 §)        120 euroa

7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)

  Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta
luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen
toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 180 euroa.

  Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään
häneltä 5 §:n mukainen maksu.
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8 §  MAKSUPERUSTEITA

8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään
jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät
seuraavilla muuntoluvuilla:

      sora   1,3
      hiekka  1,3
      louhe  1,8
      savi  1,6
      multa  1,4

8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille
maa-aineksille.

8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä
taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat
velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat
ylimääräiset kulut.

 Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa
korkolain mukaan.

8.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

8.5  Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

 Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan
taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun
määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

8.6  Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.
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TERVEYDENSUOJELUN MAKSUT   Liite 2

1. Terveydensuojelulain 13§:n mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut ja 18
§:n mukaiset hyväksymismaksut määräytyvät toteutuneiden työtuntien mukaan 60 €/h.

2. Valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan (60 €/h). Tarkastukseen kuuluu
valmistelu, matkat, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. 

Ilmoitusten/hakemusten käsittely ja valvonta:
4..1Pienet ja/tai vähäriskiset kohteet   1,5-4 tuntia 90-240 €
4..2Suuret ja/tai korkeariskiset kohteet   4-8 tuntia  240-480 €

Valvontakohdetyyppi
Talousveden jakelu ja käyttö:
Talousvettä toimittava laitos (asetus 461/2000 ja 402/2000):
EU-vesilaitokset (vedentoimitus > 1000 m3/d tai vähintään 5000 käyttäjää)
Muut vesilaitokset (vedentoimitus 10- 1000 m3/d tai 50–5000 käyttäjää)
Pienet vesilaitokset (vedentoimitus < 10 m3/d tai <50 käyttäjää)
Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumis-huoneistot:
Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja
sisäleikkipuistot
Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset: 
Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, 
Muut koulut ja oppilaitokset, 
Korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus
Majoitustoiminta, majoitus-huoneistot: 
Hotellit, hostellit, mökkikylät, maatilamatkailu, asuntolat jne.
Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset:
Kosmetologiset huoneistot
Tatuointi ja lävistys
Muu ihon käsittely ja hoito
Sosiaalihuollon palvelut:
Lasten päiväkodit ja vastaavat
Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat
Vanhainkodit ja vastaavat
Muut sosiaalialan yksiköt
Liikunta ja virkistystoiminta: 
Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), yli 100 uimaria päivässä
Pienet yleiset uimarannat, väh. kuin 100 uimaria päivässä
Yleiset altaat: uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto tai muu yleinen allas
Yleiset saunat
Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila

3. Näytteenottomaksut
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Näytteenotosta peritään maksu käytetyn työajan mukaan. Laboratorio- ja tutkimusmaksut peritään
todellisten kustannusten mukaisesti.
ELINTARVIKEVALVONNAN MAKSUT    Liite 3

1. Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely

1.1 Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely  120 €
1.2 Laitoshyväksyntä    360 €

2. Valvontamaksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan (60 €/h). Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. 

Valvontakohdetyyppi
1 Ravintolat ja ammattikeittiöt
2 Myymälät ja myyntipaikat
3 Säännöllinen tori- ja ulkomyynti
4 Liikkuva myyntiajoneuvo tai –laite
5 Vihannesten, juuresten, marjojen, yrttien ym. käsittelylaitokset ja pakkaamot
6 Eineskeittiöt ja ruokavalmistetehtaat
7 Leipomot
8 Elintarvikevarastot, pakastevarastot
9 Elintarvikekuljetukset
10 Liha-alan laitokset
11 Kala-alan laitokset
12 Muut laitokset ( esim. maitoalan laitokset )
13 Maidontuotantotilojen hygieniatarkastus
14 Alkutuotantopaikka

4..1Pienet ja/tai vähäriskiset kohteet   1,5-4 tuntia 90-240 €
4..2Suuret ja/tai korkeariskiset kohteet   4-8 tuntia 240-480 €

3. Näytteenottomaksut

Näytteenotosta peritään maksu käytetyn työajan mukaan. Laboratorio- ja tutkimusmaksut peritään
todellisten kustannusten mukaisesti

4. Muut maksut
- lausunnot (esim. anniskelulupiin liittyen)  60 €
- ilmoitukset (toimijan vaihdos, toiminnan muutos)  60 € 
- muut elintarvikelain mukaiset asiat   60 €/h
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TUPAKKALAIN JA LÄÄKELAIN MUKAISET  Liite 4

LUPA- JA VALVONTAMAKSUT

Soveltamisala:
 Tupakkalaki 549/2016
 Lääkelaki 395/1987 § 54 a-d

1. Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät
maksut

Myyntipisteiden
määrä

Myyntilupamaksu
euroa

Vuosittainen
valvontamaksu

Määräaikaisen luvan
valvontamaksu

1-5 myyntipistettä 180 90 € / vuosi 10 € /  kk
> 5 myyntipistettä 210 120 € / vuosi 10 € / kk

Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville
(sisältää ensimmäisen vuoden valvontamaksun).
Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.
Myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain huhtikuussa

2. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista perittävät maksut

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta (muu kuin myyntilupaan
liittyvä) ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan
(60 €/h). Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan
kirjoittaminen. 

Valvontakohde
Tupakkalain mukainen tupakointirajoitusten valvonta ravitsemisliikkeessä
Tupakkalain mukainen valvonta terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa (mm. lasten ja nuorten
kokoontumispaikat, päiväkodit, koulut)

3. Nikotiinivalmisteiden myyntiluvista ja valvonnasta perittävät maksut:

Myyntipisteiden määrä Myyntilupamaksu
euroa

Vuosittainen
valvontamaksu

1-5 myyntipistettä 120 60 € / vuosi
> 5 myyntipistettä 150 90 € / vuosi

Jos hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan
maksua 30 eurolla jokaista myyntipaikkaa kohden.

4. Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan toteutuneesta tarkastuksesta.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT   Liite 5

Klinikkamaksut 
Eläimen käynnistä kunnan vastaanotolla peritään eläimen omistajalta tai haltijalta Ivalossa 10 €
(8,06 € + alv 24 %), Utsjoella 5 € (4,03 € + alv. 24 %) suuruinen klinikkamaksu. Maksu on
potilaskohtainen eli jos samalla omistajalla on useampi eläin mukanaan samalla käynnillä,
peritään jokaisesta hoidettavasta potilaasta klinikkamaksu erikseen. Laskutuksen kokonaissumma
käyntiä kohti on kuitenkin korkeintaan 20 €/ 10 € euroa.

Klinikkamaksua ei peritä
 luonnonvaraisten eläinten, opas-, poliisikoirien ja vastaavien hoidosta
 hoidettaessa eläin eläinlääkärin kotivastaanotolla tai kotikäynnillä
 kun kyseessä on vientitodistuksen, passin tms. laatiminen


