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INARIN KUNTA
YMPÄRISTÖYKSIKÖN VIRANOMAISPALVELUISTA
PERITTÄVÄT MAKSUT 1.3.2020

Inarin kunta Ympäristöyksikkö
Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alue
sote ltk 18.2.2020 § 4
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Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2020 ja se korvaa 1.4.2017 voimaan tulleen Inarin kunnan
ympäristöyksikön maksutaksan. Taksaa noudatetaan Inarin ja Utsjoen alueella.
Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuvat Inarin kunnassa sovitun käytännön mukaisesti.
Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvolisäverottomia lukuun
ottamatta laitevuokria, näytteenottoa ja eläinlääkärivastaanoton klinikkamaksuja ja muita
korvauksia

Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta
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1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT

1.1 SOVELTAMISALA
Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä ja
niiden perusteella tehtävistä päätöksistä sekä ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelmiin sisältyvistä tarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä
peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti:
1.
2.
3.
4.

Elintarvikelaki (352/2011)
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Tupakkalaki (549/2016)
Lääkelaki (395/1987)

1.2 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 70 euroa tunnilta.

1.3 Käsittely ja hyväksymismaksut.
Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten
hyväksymismaksut. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten
käsittelymaksu ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten
hyväksymismaksu
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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1.4 KUNNALLISEEN VALVONTASUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN TARKASTUSTEN MAKSUT
1.4.1
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.
1.4.2

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.

1.5 ELINTARVIKELAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
1.5.1

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.

1.5.2

Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu
aiheutuneiden kustannusten perusteella.

1.5.3

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.

1.5.4

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava
maksu.

1.5.5

Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen
kuluneen ajan perusteella.
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1.6 NÄYTTEENOTTO-, MITTAUS- JA TUTKIMUSMAKSUT

1.6.1

Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen asumisterveyskäynti
on maksuton. Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan
toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen
maksu (sisäilman tai materiaalin näytteenotto jne. 70 € / h)

1.6.2

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

1.6.3

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

1.6.4

20 §:n mukaisesta talousveden ja 29 § uimaveden säännöllisestä
valvonnasta peritään näytteenotosta käytetyn työajan mukaan
kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu 70 € / tunti.

1.6.5

Kaivon omistajalta, kun kyseessä ei ole terveydensuojelulain 16 §:n 4
momentin tarkoittama talousvettä toimittava laitos, peritään
käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen
maksu 70 € / tunti. Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet
kustannukset veloitetaan suoraan kaivon omistajalta.

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

maksut

määräytyvät

2 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.


Pieneläinten käynneistä eläinlääkäreiden vastaanotoilla peritään
klinikkamaksu Ivalossa 10 euroa (8,06 € + alv 24 %) ja Utsjoella 5 euroa (4,03
€ + alv. 24 %). Sarjahoidoista (pistossarja, tikkien poisto tai muu jatkohoito
kahden viikon sisällä edellisestä käynnistä) klinikkamaksu peritään vain
ensimmäisen käynnin yhteydessä. Päivystysaikana klinikkamaksu peritään
kaksinkertaisena (liite 4).
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3 MAASEUTUHALLINNON MAKSUT
3.1

Riistavahinkolain 46 §:n mukaiset tarkastukset 70 €/h

3.2

Tieto-/asiakirjapyyntöjen käsittely ja materiaalin toimittaminen 70 €/h,
vähintään 70 €

4 MUUT MAKSUT
Asiantuntijalausunnot ja viranomaistodistukset:
työmäärän mukaan 70 € / tunti.

asian

käsittelyn

vaatiman

5 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.
5 HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN PERUUTTAMINEN
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.
6 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.
7 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.

8
8 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.
9 VOIMAANTULO
Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.3.2020 jälkeen vireille tulleisiin
asioihin ja ympäristöterveydenhuollon valvonta-suunnitelmien mukaiseen
valvontaan. Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Liite 1

TERVEYDENSUOJELUN MAKSUT

1. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät
maksut ja 18 §:n mukaiset hyväksymismaksut
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelymaksu sekä 18 §:n mukainen
hyväksymismaksu määräytyy toteutuneiden työtuntien mukaan 60 €/h.
1.1 Pienet ja/tai vähäriskiset kohteet

1-3 tuntia  70-210 €

1.2 Suuret ja/tai korkeariskiset kohteet

4-6 tuntia  280-420 €

2. Valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70 euroa.

1
2
3
4
5
6
7

Valvontakohdetyyppi
Talousveden jakelu ja käyttö
Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot
Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset
Majoitustoiminta, majoitus-huoneistot
Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset

Sosiaalihuollon palvelut
Liikunta ja virkistystoiminta

2.1 Pienet ja/tai vähäriskiset kohteet

1-3 tuntia  70-210 €

2.2 Suuret ja/tai korkeariskiset kohteet

3-6 tuntia  210-420 €

3. Näytteenottomaksut
Näytteenotosta peritään maksu käytetyn työajan mukaan. Laboratorio- ja tutkimusmaksut
peritään todellisten kustannusten mukaisesti.
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Liite 2

ELINTARVIKEVALVONNAN MAKSUT

1. Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely
1.1

Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely (1-2 h)

70-140 €

1.2

Laitoshyväksyntä (3-6 h)

210-420 €

2. Valvontamaksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70 euroa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valvontakohdetyyppi
Keskuskeittiöt
Catering-palvelut
Valmistuskeittiöt
Jakelukeittiöt - RP/AP
Tarjoilukeittiöt - muut
Ravintolat
Kahvilat
Pikaruokalat
Myymälät (palvelutiski)
Myymälät 100-1000 (itsepalvelu)
Myymälät (pienet)
Toriautot ym.
Liha-alan laitokset
Kala-alan laitokset
Ulkomyynti
Suuret yleisötapahtumat
Ruoka-aputoiminta

2.1 Pienet ja/tai vähäriskiset kohteet
2.2 Suuret ja/tai korkeariskiset kohteet

1-3 tuntia  70-210 €
3-6 tuntia  210-420 €

3. Näytteenottomaksut
Näytteenotosta peritään maksu käytetyn työajan mukaan. Laboratorio- ja tutkimusmaksut
peritään todellisten kustannusten mukaisesti
4. Muut maksut
- Elintarvikkeiden ym. vienti- ym. todistukset

ensimmäinen 70 €, seuraavat 15 €/kpl
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Liite 3

TUPAKKALAIN JA LÄÄKELAIN MUKAISET MAKSUT

Soveltamisala:
- laki toimenpiteistä tupakoinnin vastustamiseksi 693/1976 § 10b ja 14a
- lääkelaki 395/1987 § 54 a-d
1. Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta
valvonnasta perittävät maksut
Myytävät tuotteet
Myyntilupamaksu
Vuosittainen
Määräaikaisen luvan
euroa
valvontamaksu
valvontamaksu
Tupakkatuotteet
180
150 € / vuosi /
10 € / kk
myyntipiste
Nikotiininesteet
120
50 € / vuosi /
5 € / kk
myyntipiste
Yhteislupa
200
150 € / vuosi /
myyntipiste
Myyntilupamaksu on saman suuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville.
Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.
Myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain huhtikuussa.
Myyntilupamaksu pitää sisällään ensimmäisen vuoden valvontamaksun.
2. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista perittävät maksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70 euroa.
Valvontakohde
Tupakkalain mukainen tupakointirajoitusten valvonta ravitsemisliikkeessä
Tupakan myyntipaikkojen valvonta
x) myyntipaikkojen valvonta tehdään pääsääntöisesti elintarvikevalvontakäyntien yhteydessä.
Eri lakien mukaisesta suunnitelman mukaisesta valvonnasta aiheutuneet maksut yhdistetään
tarvittaessa.
3. Nikotiinivalmisteiden myyntiluvista ja valvonnasta perittävät maksut:
Myyntilupamaksu
Vuosittainen
euroa
valvontamaksu
150 €
90 € / vuosi
Jos hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan
maksua 30 eurolla jokaista myyntipaikkaa kohden.
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Liite 4

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT

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

