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Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 

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 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten 
käsittelyä sekä; 

6) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä; 

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

8) 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);  
 

9) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen 
perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten 
antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 

10) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten 
valvontaa;  

11) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten 
valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja 
tarkkailua;  

12) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa.  
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13) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, 
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen 
selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 

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

C) Tupakkalain (549/2016) säädettyyn kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka 
koskevat 

- 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä 

- 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen 
käsittelystä 

- 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä 

- 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä 

- 91 §:n mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, 
myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu tai 
vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on 
tehnyt tämän lain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen. 

D) Lääkelain (395/1987) säädettyyn kunnan viranomaisen suoritteeseen, joka 
koskee 

15) 54 a-d §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä    

16) 54 a-d §:ssä mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta 
perittävää vuotuista valvontamaksua 

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.  
Yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon valvontahenkilöstön 
työtunnin hinta on 55 euroa. Poikkeuksena ovat tupakkalain 91 §:n 
mukaiset vuosittaiset valvontamaksut, jotka perustuvat tupakkalakiin. 

 Tarkastuskohtainen käyntimaksu on 27,50 euroa, joka vastaa 
keskimääräistä matkakustannusta. Perittävä käyntimaksu on laskettu 
toteutuneiden matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella  

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
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2.4 Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton maksu määräytyy 
käytetyn työajan perusteella.  

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten 

käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten 

ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu ja 

lääkelain 54 §:n mukaisen myyntiluvan hyväksymismaksut  

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. 

4 § Ympäristöterveydenhuollon 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/kuntayhtymän 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. 
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5.6 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen 
kuluneen ajan perusteella. 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista 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. 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen 

valvontamaksu 

7.1 Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan 
myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta peritään maksu 
maksutaulukon mukaisesti.  

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

8 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

8.1 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.  

9 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen  

9.1 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.  

9.2 Tupakka- tai nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen 
hylkäämisestä ei peritä maksua. 

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

10 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

10.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen 
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä 
samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen 
päätöksestä on peritty. 

10.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen 
johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen 
tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 
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11 §  Maksun suorittaminen ja periminen 

11.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä 
tarkastuksesta.  

 
11.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. 

Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun 
määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. 

11.3 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.  

11.4 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) 92 § ja Lääkelain (395/1987) 54 d §) 

11.5 Tupakkavalmisteiden ja/tai nikotiininesteiden ja/tai nikotiinivalmisteiden 
myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain 
kaikilta 1.1. voimassa olevilta luvilta.  Ensimmäisen kerran 
valvontamaksu laskutetaan luvan myöntämispäivää seuraavalta 
vuodelta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen 
lopetetaan luvan rauetessa.  

11.6 Pienin perittävä maksu on puolet tuntihinnasta. 

11.7 Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta 
johtuen tehdään sunnuntaina, yöllä (22.00–07.00) tai arkipyhäpäivinä, 
peritään maksu 100 %:lla korotettuna. Tarkastuksista ja näytteenotosta, 
jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään kello 18.00-22.00 
välisenä aikana, peritään maksu 50 %:lla korotettuna. 

11.8 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta 
valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen 
käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu 
voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua korkeampana/ 
alhaisempana.  

12 §  Voimaantulo 

12.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittely päivämääränä voimassa 
olevan taksan perusteella 

12.2 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy 
maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 

12.3 Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 
Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 
tämän taksan päätöksellään 3. päivänä marraskuuta 2016 § x. 
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Maksutaulukot 2017 
 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen 
sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-
ilmoituksen käsittelymaksu 

1 Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden 
vähittäismyyntilupahakemus 

1 myyntipiste           110 € 
2-5 myyntipistettä    165 € 
>5 myyntipistettä     220 € 

2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden 
vähittäismyyntilupahakemus 

1 myyntipiste           165 € 
2-5 myyntipistettä    220 € 
>5 myyntipistettä     275 € 

3 Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä 
koskeva ilmoitus 

110 € 

4 Tukkumyynti-ilmoitus 110 € 

 

Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittainen 
valvontamaksu 

Vähittäismyyntipaikka tai 
tukkumyyntipaikka 

1 myyntipiste           300 € 
2-5 myyntipistettä    600 € 
>5 myyntipistettä      
Myyntipaikan viisi ensimmäistä 
myyntipistettä 600 € + jokainen seuraava 
myyntipiste 300 € 

 

Nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittainen 
valvontamaksu 

Vähittäismyyntipaikka tai 
tukkumyyntipaikka 

1 myyntipiste           300 € 
2-5 myyntipistettä    600 € 
>5 myyntipistettä      
Myyntipaikan viisi ensimmäistä 
myyntipistettä 600 € + jokainen seuraava 
myyntipiste 300 € 

 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu ja 
vuosittainen valvontamaksu 

Nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyyntilupahakemus 

myyntipaikka             110 € 
(ei myyntipisterajoitusta) 
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Nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyyntipisteen 
valvontamaksu 

myyntipaikka              55 € 
(ei myyntipisterajoitusta) 

 

Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelymaksu 

Asuntoyhteisön hakemus 
tupakointikiellon määräämiselle 

330 € + tarkastukset 55 €/h ja 
käyntimaksu 

 

 
Elintarvikelain mukainen valvonta 

 
Elintarvikehuoneistot 

 
Ilmoitusten 
käsittelyma
ksut 

Suunnitelmallinen 
valvonta ja määräysten 
valvonta 

Uusi 
toiminta tai 
toiminnan 
olennainen 

muutos 

Tarkastus 
Uusinta-
tarkastus 

euroa euroa  
Riskiluokka 11), tarkastustiheys2), 3) 0,35 / v 

 
Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskiset 
kohteet, esim.  
Tarjoilupaikat, joissa ei ruoanvalmistusta; 
Myymälät ja myyntipaikat, joissa ei elintarvikkeiden 
käsittelyä; 
Valmistuspaikat, joissa pienimuotoista riskitöntä 
elintarvikkeiden valmistusta; 
Pienet kuljetusyritykset ja vähäriskinen elintarvikkeiden 
varastointi; 
Pienet ja keskisuuret kontaktimateriaalialan toimijat, joilla 
kansallista toimintaa ja tuontia 
Alkutuotanto 
*Maidontuotantotilan tarkastus 

 
 
 
 
 

      110 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
 

*165 

Käytetyn 
ajan 

mukaan,  
55 €/h 

Riskiluokka 2, tarkastustiheys 0,5 / v 
 
Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskiset, 
keskisuuret kohteet, esim. 
Tarjoilupaikat, joissa pienimuotoista elintarvikkeiden 
valmistusta; 
Myymälät ja myyntipaikat, joissa vähäriskistä toimintaa, 
laatikkomyymälät; 
Valmistuspaikat, joissa ei käsitellä helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita; 
Suurtaloudet: jakelukeittiöt, joissa annosmäärä ≤2000 /vrk, 
pienet pitopalvelut; 

110 165 

Käytetyn 
ajan 

mukaan,  
55 €/h 
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Keskikokoiset varastot ja kuljetusyritykset; 
Isot kontaktimateriaalialan toimijat, joilla kansallista 
toimintaa sekä tuontia ja vientiä 
 
Riskiluokka 3, tarkastustiheys 1 / v 
 
Elintarviketurvallisuuden kannalta kohtalaisen riskin 
kohteet, esim.  
Suuret tarjoilupaikat, joissa ruoanvalmistusta, 
ruokaravintolat; 
Myymälät ja myyntipaikat 1000 m2 asti, palvelumyyntiä ja 
valmistusta; 
Valmistuspaikat, joissa käsitellään helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita, isot ruokaleipää valmistavat leipomot; 
Suurtaloudet: palvelukeittiöt, valmistuskeittiöt ≤ 500 
annosta/vrk; 
Isot varastot, > 10 auton kuljetusyritykset; 
Erittäin suuret kansalliset / kansainväliset 
kontaktimateriaalialan toimijat, joilla tuontia ja vientiä 
 

110 
 

220 

Käytetyn 
ajan 

mukaan,  
55 €/h  

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v 
 
Elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävän riskin 
kohteet, esim.  
Isoimmat tarjoilukohteet, erityisryhmille toimittavat 
ravintolat: 
Myymälät > 1000 m2, palvelumyyntiä ja valmistusta; 
Isoimmat leipomot, joissa käsitellään helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita; 
Keskuskeittiöt, joissa annosmäärä 500 - 2000 annosta/vrk, 
ruoanvalmistus erityisryhmille 
Isoimmat kuljetus- ja varastointikohteet 
 

110 
 

220 

Käytetyn 
ajan 

mukaan, 
55 €/h 

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v 
 
Elintarviketurvallisuuden kannalta suurimman riskin 
kohteet, esim.  
Sairaalakeittiöt; 
Isoimmat myymälät, joilla tuontia/valmistusta 
erityisryhmille; 
Lastenruokien teollinen valmistus > 10 milj. kg/v; 
Erityisryhmille valmistavat keskuskeittiöt, > 2000 
annosta/vrk; 
 

110 220 

Käytetyn 
ajan 

mukaan, 55 
€/h 

Näytteenotto tai mittaus / kohde                                                  55 €/h 
Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan 

1) Elintarvikehuoneistojen riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat kansalliseen 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamaan ohjeeseen 10503/1 elintarvikehuoneistojen 
riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä. 

2) Elintarvikehuoneiston vuotuinen tarkastustiheys on 0,35 - 3, jolloin 3 vuoden valvontajaksolla 
tarkastuksien määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 1 - 9 tarkastusta. 
Perustarkastuksen tuntimääräinen kesto on sama riskiluokissa 2 - 5, mutta valvonnan 
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kustannukset toimijalle kasvavat riskiluokan mukaisesti kun suunnitelmallisten tarkastusten 
tiheys nousee. Jokaisessa kohteessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki 
kohteessa sovellettavissa olevat Oiva-rivit. 

3) Elintarvikehuoneiston valvontahistoria huomioidaan riskinarvioinnissa ja tarkastustiheyksien 
arvioinnissa siten, että jos kohteen lähtökohtainen tarkastustiheys on kaksi tarkastusta 
vuodessa tai enemmän ja kuuden edellisen Oiva -tarkastuksen arviointitulos on oivallinen (A), 
suunnitelmallista tarkastustiheyttä lasketaan 50 %. 
 

Vain osan vuotta toimivat elintarvikehuoneistot: tarkastustiheys määräytyy taulukon 3. 

mukaisesti, jos huoneisto on toiminnassa yhtäjaksoisesti yli 6 kk kerrallaan. Enintään 6 kk 

yhtäjaksoisesti toimivien huoneistojen suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä voidaan 

laskea, kuitenkin niin, että kaikki suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevat kohteet 

tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

Riskiluokat 5 -> perustarkastuksen tarkastusaika voi olla pidempi, jos huoneistossa on 

selkeitä eriytettyjä eri riskitason toimintoja, jotka vastaavat toiminnaltaan ja laajuudeltaan 

sitä, että valvonnassa olisi kaksi erillistä elintarvikehuoneistoa. 

 
 
 

Laitokset 
 

Hakemusten 
käsittelymaksut 

Suunnitel
mallinen 
valvonta 
ja 
määräyst
en 
valvonta 

Uusi  
toiminta 

Toiminna
n muutos 

Käyntima
ksu 

euroa euroa 
euroa 

 
Riskiluokka 34),, tarkastustiheys5),6) 1 / v 
 
Liha-ala, kala-ala, muna-ala, maitoala, tuotanto < 10 000 kg/v, 
toiminta vähäriskistä 
Esim. pakastaminen, munien pakkaaminen, maitotuotteiden 
valmistus maitopohjaisista raaka-aineista (ei raakamaidon 
vastaanottoa); 
liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja 
mekaanisesti erotetun lihan valmistus 
kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu 
muna-ala: munatuotteiden valmistus 
maitoala: maitotuotteiden valmistus (raakamaidosta) 
 

  
Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

275 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 5 h 
jälkeen 

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v 
 

   

Liha-ala, kala-ala, muna-ala, maitoala, tuotanto < 10 000 kg/v 
Esim. 
liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen 
kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 
 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 
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yli 4 h 
jälkeen 

 
Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v 
 
Liha-ala, kala-ala, muna-ala, maitoala, tuotanto < 10 000 kg/v 
kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 
täyssäilykkeiden valmistus 
 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

 
Riskiluokka 6, tarkastustiheys 4 / v 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v, muna-ala 
10 000 - 1 milj. kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon 
määrä < 2 milj. kg/v 
liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen 
kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj. kg/v, muna-ala > 
10 milj. kg/v 
liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja 
mekaanisesti erotetun lihan valmistus 
kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu 
muna-ala: munatuotteiden valmistus 
maitoala: maitotuotteiden valmistus (raakamaidosta) 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj. kg/v, maitoala tuotanto 
> 10 000 kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä > 
2 milj. kg/v 
Esim. pakastaminen, munien pakkaaminen, maitotuotteiden 
valmistus maitopohjaisista raaka-aineista (ei raakamaidosta) 
 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

 

Riskiluokka 7, tarkastustiheys 6 / v 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v, muna-ala 
10 000 - 1 milj. kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon 
määrä < 2 milj. kg/v 
kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 
täyssäilykkeiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj. kg/v, muna-ala > 
10 milj. kg/v 
liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen 
kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj. kg/v, maitoala tuotanto 
> 10 000 kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä > 
2 milj. kg/v 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 
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liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja 
mekaanisesti erotetun lihan valmistus 
kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu 
muna-ala: munatuotteiden valmistus 
maitoala: maitotuotteiden valmistus (raakamaidosta) 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj. kg/v 
Esim. pakastaminen, suolien ja mahalaukkujen käsittely, kalan 
lajittelu 
 
 
Riskiluokka 8, tarkastustiheys 8 / v 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj. kg/v, muna-ala > 
10 milj. kg/v 
kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 
täyssäilykkeiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj. kg/v, maitoala tuotanto 
> 10 000 kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä > 
2 milj. kg/v 
liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen 
kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj. kg/v 
liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja 
mekaanisesti erotetun lihan valmistus 
kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu 
 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

 

Riskiluokka 9, tarkastustiheys 10 / v 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj. kg/v, maitoala tuotanto 
> 10 000 kg/v, maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä > 
2 milj. kg/v 
kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 
täyssäilykkeiden valmistus 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj. kg/v 
liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen 
kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus 
 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

 

Riskiluokka 10, tarkastustiheys 12 / v 
 
Liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj. kg/v 
kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen 
täyssäilykkeiden valmistus 
 
 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 
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Pienteurastamo, tarkastustiheys 2 - 4 /v 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

 
Teurastamo, tarkastustiheys 3 - 5 h/viikko 

Käytetyn 
ajan 
mukaan 
55 €/h 

Käytetyn 
ajan 

mukaan 
55 €/h 

220 € + 
käyntimak
su 27,50 € 

+ 
tuntiveloit
us 55 €/h 

yli 4 h 
jälkeen 

    
Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan  
 

4) Laitosten riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat kansalliseen 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamaan ohjeeseen 10503/1 elintarvikehuoneistojen 
riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä. 

5) Laitoksen vuotuinen tarkastustiheys on 1 - 12, jolloin 3 vuoden valvontajaksolla tarkastuksien 
määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 3 - 36 tarkastusta. Perustarkastuksen 
tuntimääräinen kesto on sama kaikissa riskiluokissa, mutta valvonnan kustannukset toimijalle 
kasvavat riskiluokan mukaisesti kun suunnitelmallisten tarkastusten tiheys nousee. Jokaisessa 
kohteessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki kohteessa sovellettavissa 
olevat Oiva-rivit. 

6) Laitoksen valvontahistoria huomioidaan riskinarvioinnissa ja tarkastustiheyksien arvioinnissa 
siten, että jos kohteen lähtökohtainen tarkastustiheys on kaksi tarkastusta vuodessa tai 
enemmän ja kuuden edellisen Oiva -tarkastuksen arviointitulos on oivallinen (A), 
suunnitelmallista tarkastustiheyttä lasketaan 50 %. 
 

Vain osan vuotta toimivat laitokset: tarkastustiheys määräytyy yllä olevan taulukon mukaisesti, jos 
huoneisto on toiminnassa yhtäjaksoisesti yli 6 kk kerrallaan. Enintään 6 kk yhtäjaksoisesti toimivien 
huoneistojen suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä voidaan laskea, kuitenkin niin, että kaikki 
suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevat kohteet tarkastetaan vähintään kerran kolmessa 
vuodessa. 
 
Riskiluokat 5 -> perustarkastuksen tarkastusaika voi olla pidempi, jos laitoksessa on selkeitä 
eriytettyjä eri riskitason toimintoja, jotka vastaavat toiminnaltaan ja laajuudeltaan sitä, että 
valvonnassa olisi kaksi erillistä laitosta. 
 
 

 
MUUT MAKSUT 
 
 

Elintarvikkeiden vientitodistukset 

Asiakirjojen tarkastus ja todistuksen 30 € 
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kirjoitus 

Erillinen vientitodistusasiakirja 20 € 

Alkuperätilalla tehdyt ante mortem -
tarkastukset 

Käyntimaksu + kunkin lajin ensimmäinen eläin 10 € ja 
seuraavat 5 €/kpl 

 
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita 
vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta 55 €/h. 
 

 


