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Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi / Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 2019

588/210/2016

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.05.2019 § 26

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan val-
von ta vi ran omai sen hoitamista tehtävistä peritään maksu oheismateriaalina
ole van maksutaksan perusteella.

Maksut perustuvat seuraaviin lakeihin:
Terveydensuojelulaki (763/1994) 50 §
Elintarvikelaki (23/2006) 71 §
Tupakkalaki 8549/2016) 90§ ja 91§
Lääkelaki (395/1987) 54d § (Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin lupa)

Taksan perustella peritään maksu mm. seuraavista suoritteista:
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä tai hyväksymispäätöksistä. 
Hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta ja muusta val-
von nas ta. Toiminnanharjoittajan pyytämistä todistuksista ja lausunnoista,
jot ka eivät kuulu lakisääteisiin tehtäviin. Näytteenotosta (talous- ja ui ma ve-
det, sisäilmanäytteet, materiaalinäytteet, elintarvikenäytteet ym.) Ter veys-
hai tan selvittämistä koskevista jatkotarkastuksista, mittauksista, näyt teen-
otois ta, yms.

Taksaehdotuksessa valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60 euroa, käyn-
ti mak su 30 euroa ja näytteenottomaksu 50 euroa. Taksan tuntihintaa on ko-
ro tet tu 2 eurolla. Edellinen tuntihinnan korotus 58 euroon tehty vuoden
2015 tak saan. Käyn ti mak sua tai näytteenottomaksua ei korotettu.

Muutokset taksassa:
 Valvonta- ja tarkastusmaksut sekä hakemusten ja ilmoitusten kä sit te ly-

mak sut -taulukoiden luokitteluja ja maksuryhmiä on muokattu
kokemuksen ja riskiluokituksen perusteella.

 Eläinlääkäreiden suorittamien alkutuotannon tarkastusten hin taa on
täsmennetty valvonta- ja tarkastusmaksut taulukossa.

 On lisätty elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden
mark ki noil le saattamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu (kon-
tak ti ma te ri aa li-il moi tus).

 On lisätty maksun palauttaminen valvonnan vuosimaksusta (kohta 3.9.).
 Tuntihinta on korotettu 60 euroon.

Oheismateriaali:
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Ympäristöterveysvalvonnan
mak su tak sa 2019 

Lisätiedot: Vastaava ympäristötarkastaja Janne Litmanen,
puh. 044 4598563
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Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan Pohjoisen Kes-
ki-Suo men ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan taksan.
Taksa astuu voimaan 1.6.2019.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  4.6.2019 Ote tiedoksi sopijakunnat, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  4.6.2019

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen
Päätöksen tiedoksianto:
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä: 4.6.2019
Valitusaika päättyy 4.7.2019
Valitusoikeus: Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo-
ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää-
tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä
kunnallisvalitus.
Valituksen peruste: Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Valitusaika: Kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä mu kaan lukematta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua lä-
hettämisestä. Kunnanjäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu nähtävil-
le. Kaava-asioissa vlitusaika alkaa kaikilla osapuolilla päätöksen nähtävilläolopäivästä. 

Valituskirjelmän sisältö:
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet-
tava:
1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjel-
mässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk-
set valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjaan on liitettävä 
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin Hallintolainkäyt tö lain 21 §:ssä
sää de tään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai te le ko piona hal lin to-oi keu den kir jaa moon.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Asian vi reillesaamiseksi riittää, että valitus on
toimitettu hal lin to-oi keu delle mää rä päivänä klo 16.15 mennes sä.
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Yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Telekopio: 029 56 42269
Lisätietoja:
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta pe ritään oikeu denkäyntimaksua
hallinto-oi keudessa 260 €. Oikeu den käynti maksua ei kui tenkaan peritä, mikäli hallinto-oikeus muut taa
toimielimen päätöstä muu tok sen ha kijan eduksi. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian
käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos markkinaoikeudessa
käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa,
käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.140 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €. Hankinta-asioissa
peritään 2.050 €:n sijasta 510 €:n oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta
pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.


