YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.5.2020 ALKAEN

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 (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista
valvontaa koskeva valvonta-asetus). Tarkemmat säädökset virallista valvontaa
koskevan valvonta-asetuksen 79-85 artiklan edellyttämistä kansallisista
järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat
1) terveydensuojelulain 13 § ja 18 a § mukaisista toiminnoista tehtävien
ilmoitusten käsittelyä;
2) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;
3) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta,
näytteenottoa ja näytteen tutkimista;
4) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän
tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun
määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta
jättämiseen;
5) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten
valvontaa;

6) 618 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten
valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyä talousveden laadun valvontaa,
riskinarviointia ja tarkkailua;
7) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa;
8) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta,
näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten
terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); sekä
9) kaivon talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta
(arvonlisäverollinen).
C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin,
jotka koskevat
1) 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen
käsittelyä;
2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan
ilmoituksen käsittelyä;
3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä; sekä
4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen
käsittelyä.
D) Tupakkalain (549/2016) 91 §:n myyntipistekohtaisiin vuosittaisiin
valvontamaksuihin.
E) Lääkelain (395/1987) 54 a §:ssä ja 54 d §:ssä tarkoitettuun
1) nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämiseen; sekä
2) vähittäismyynnin valvontaan.
F) Säteilylain (859/2018) 173 ja 174 §:n mukaista
1) solariumien tarkastamista.
2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja
näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden
kokonaiskustannusten määrään sekä tupakkalakiin.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 65 euroa.

2.3

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut
määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4

Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti.

2.5

Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään
65 euroa. Suunnitelman mukaisesta näytteenotosta kierroksen
yhteydessä peritään 55 euroa. Tarkastusten yhteydessä
tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut
Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten
hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten
käsittelymaksut, terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten
hyväksymismaksut ja tupakkalain 79 §:n mukaisten asuntoyhteisöjen
tupakointikieltohakemusten käsittelymaksut
3.1

Käsittely- ja hyväksymismaksun määräämisen yleisenä
perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu
määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn
työajan perusteella. Maksu on porrastettu neljään luokkaan (liite
1). Mikäli samalla ilmoituksella ilmoitetaan useista toiminnoista,
peritään vain yksi käsittelymaksu.

3.2

Käsittely- ja 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 Hyvinkään kaupungin
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.

4.2

Maksut on luokiteltu toimiala- ja kohdetyyppikohtaisesti
arvioimalla etukäteen tarkastukseen käytettävä keskimääräinen

aika. Seurantatarkastuksen maksu on 50 % tarkastuksen
maksusta, lukuun ottamatta elintarvikevalvonnan Oivajärjestelmään kuuluvia kohteita, joissa seurantatarkastukset voivat
käytetyn ajan mukaan olla samanhintaisia kuin tarkastukset.
4.3

Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista
useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi
yhdistetty maksu. Maksu määräytyy pääasiallisen tarkastuksen
perusteella ja siihen lisätään 50 % muiden samanaikaisesti
suoritettujen tarkastusten maksuista. Maksun alennusta ei
kuitenkaan tehdä liitteen 2 A-taulukon 2. kohdan valvonnasta,
joka tehdään aina osana kohteen suunnitelmallista valvontaa.

4.4

Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen, tukkumyyntipaikkojen
sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksista ei peritä
erillistä maksua. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut
kattavat kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.

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 55-64 §:ssä
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu
aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen
liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin virallista valvontaa
koskevan valvonta-asetuksen artikloissa 79-85 erikseen
säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan
pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

5.4

Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia
vastaava maksu.

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 vuosittainen
valvontamaksu
7.1

Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä
nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyyntiilmoituksen käsittelystä ja näiden vuotuisesta valvonnasta
peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.
Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen
valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta.
Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa
sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä.

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
8.1

Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta
valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa
tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta
suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 2 §
mukaista maksua suurempana tai pienempänä.

8.2

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja
merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan
hakemuksen perusteella erityisistä syistä periä taksan mukaista
maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä.
Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin
tällöinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin
perittäisiin.

8.3

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää I
kaupungineläinlääkäri.

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
9.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely
kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen
antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin
hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta
maksusta 50 prosenttia.

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, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista
maksua pienemmäksi.

10.2

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

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
11.1

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian
uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta
maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta
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 lukuun ottamatta elintarvikelain mukaisten laitosten
vuosivalvontamaksuihin sisältyviä sekä tupakkalain mukaisten
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen ja
tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksia.

12.2

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä,
joka voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun
määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.

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 viivästyskoron määrä jää tätä
pienemmäksi.

12.4

Mikäli taksan mukaista maksua ei ole muistutuksesta huolimatta
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 §, LääkeL (395/1987) 54 d
§).

12.5

Tupakkatuotteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen
valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun
määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan
myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja
tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen
lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta.

13 § Voimaantulo
13.1

Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa
olevan taksan perusteella.

13.2

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkoja ja
tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun
suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan
taksan perusteella.

13.3

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 2020.
Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän
taksan päätöksellään 26. päivänä maaliskuuta 2020 § 28

LIITE 1.
A. Elintarvikealan laitosten ja vesilaitosten hyväksymismaksut, elintarvikelaissa
ja terveydensuojelulaissa säädettyjen ilmoitusten käsittelymaksut ja
tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen käsittelymaksu:

1.1 Elintarvikelain mukaisen ilmoituksen käsittely

Uusi toimija
130 €

Toimijan
vaihtuminen
130 €

1.2 Muut ilmoitukset ja hakemukset
c) käsittelyaika alle 2 tuntia

130 €

d) käsittelyaika 2-3 tuntia

195 €

e) käsittelyaika 3-5 tuntia

325 €

f) käsittelyaika yli 5 tuntia

65 € / tunti

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä laskutetaan
käytetyn ajan lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamisen liittyvät muut kulut
kustannusten mukaan.

LIITE 2.
A. Elintarvikehuoneistojen tarkastusmaksut

1.1
Ammattikeittiöt
1.1.1 Keskuskeittiö ja ravintola, joka
toimittaa ruokaa myös muualle
1.1.2 Ravintola, suuri kahvila (laaja
tuotevalikoima), laitoskeittiö
(valmistus ja tarjoilu ko. paikassa)
1.1.3 Grilli, pieni kahvila (suppea
tuotevalikoima), tarjoilukeittiö
1.2
Myymälät ja myyntipaikat
1.2.1 Myymälä, jossa ruoanvalmistusta
1.2.2 Myymälä, jossa helposti pilaantuvia
elintarvikkeita myydään myös
palvelumyyntinä
1.2.3 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
pienimuotoinen myyntipiste
1.2.4 Helposti pilaantuvia elintarvikkeita
myydään teollisesti pakattuina (esim.
laatikkomyymälät ja kioskit)
1.2.5 Elintarvikkeiden myynti,
pakkaamattomia elintarvikkeita
1.2.6 Elintarvikehuoneisto, joissa ei
fyysisesti käsitellä elintarvikkeita
(maahantuonti, nettimyynti,
agentuuri)
1.2.7 Siirrettävä tila/liikkuva myyntilaite
1.2.8 Säännöllinen ulkomyynti
1.3
Alkutuotanto
1.3.1 Maidontuotanto
1.3.2 Lihakarjan kasvatus, kalastus ja
vesiviljely
1.3.3 Muu alkutuotanto
1.4
Muu ilmoitusta edellyttävä
toiminta
1.4.1 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia tarvikkeita valmistavat
laitokset, markkinoijat ja
maahantuojat
1.4.2 Elintarvikkeiden kuljetukset
1.6
Myllytoiminta ja Leipomot
1.6.1 Myllytoiminta
1.6.2 Ruoka- ja kahvileivän valmistus
1.6.3 Helposti pilaantuvien

Tarkastus
€

Seurantatarkastus
€

260

130-260

195

98-195

130

65-130

325
195

163-325
98-195

130

65-130

130

65-130

130

65-130

130

65-130

130
130

65-130
65-130

195
130

98-195
65-130

130

65-130

65 €/tunti

65 €/tunti

130

65-130

195
195

98-195
98-195

195

98-195

1.6.4

1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.9
2

leipomotuotteiden valmistus (piirakat,
pasteijat), konditoriatuotteiden
valmistus,
alle 100 m2
Helposti pilaantuvien
leipomotuotteiden valmistus (piirakat,
pasteijat) konditoriatuotteiden
valmistus yli 100 m2
Kasvisten pakkaamot ja
kasvistuotteiden valmistuspaikat
Valmistuspaikka, jossa pilkkomista
tai muuta jalostusta
Pakkaamo, jossa vähäistä
kauppakunnostusta
Eineskeittiöt ja
ruokavalmistetehtaat
Eineskeittiöt
Muut elintarvikehuoneistot
Erityistakuuasetuksen (EY
1688/2005) alaisten eläinperäisten
elintarvikkeiden
sisämarkkinatuonnin valvonta

325

163-325

195

98-195

130

65-130

195
65 €/tunti
98

98-195
65 €/tunti
65-98

B. Elintarvikealan laitosten valvontamaksut
Elintarvikealan laitosten valvonnasta laskutetaan vuosittaisen valvontatarpeen mukaisesti.
Valvontatarve määritetään valtakunnallisen ohjeen mukaisesti huomioiden toiminnan kokoja riskiluokka sekä ohjeen mukaiset muut valvontatarpeen määrittämiseen vaikuttavat
tekijät (Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ”Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja
valvontatarpeen määrittäminen”). Ohjeessa laitokset on jaettu kymmeneen riskiluokkaan.
Ohjeen mukainen valvontatarve vaihtelee välillä 1-12 tarkastusta vuodessa.
Laitoskohtaiseen valvontatarpeeseen perustuvan vuosimaksun suuruus ilmoitetaan
laitokselle taksan tullessa voimaan sekä valvontatarpeen muuttuessa.
Esim. laitoksen, jonka riskiluokka on 7, vuosittainen valvontatarve on 6 tarkastusta
vuodessa. Yhden tarkastuksen arvioitu kesto on 4 h, jolloin tuntihinnalla 65 e muodostuu
vuosimaksuksi 1560 e. Uusintatarkastuksista laskutetaan erikseen.
C. Vientitodistukset ja muut todistukset
Vientitodistuksen kirjoittamisesta veloitetaan 33 e, muista todistuksista työmäärästä
riippuen 33-65 e.
D. Muut maksut
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvonnasta
veloitetaan käytetyn ajan perusteella (65 e/tunti).

LIITE 3.

1.
2.
3.

Terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen ja laitosten
tarkastusmaksut

Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto (iso, esim. leirikeskus)
Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto (pieni, esim. kerhotila)
Majoitushuoneisto (iso, esim. hotelli)

Tarkastus
€
260

Seurantatarkastus
€
130

130

65

325

163

4.

Majoitushuoneisto (pieni, esim.
asuntola)

195

98

5.

Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna

130

65

6.

Yleiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli
tai kylpylä

260

130

7.

Hotellin tai vastaavan uima-allastilat

130

65

8.

Uimaranta, uimala

130

65

9.

Oppilaitokset, suuret koulut sekä
päiväkodit ja sosiaalihuollon
toimintayksiköt > 50 asiakaspaikkaa
Keskisuuret koulut (esim. kyläkoulut),
päiväkodit ja sosiaalihuollon
toimintayksiköt 20-50 asiakaspaikkaa
Pienet opetusyksiköt, päiväkodit ja
sosiaalihuollon toimintayksiköt < 20
asiakaspaikkaa
Kauneushoitola tai muu huoneisto,
jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai
hoitoa
Kuntosali tai muu liikuntatila
Tilat > 400 m2
Tilat ≤ 400 m2

325

163

260

130

195

98

130

65

Muut vastaavat laitokset ja huoneistot,
joissa harjoitetusta toiminnasta
saattaa aiheutua käyttäjälle
terveyshaittaa
Talousveden toimittaminen ja käyttö:
- < 10 m3/vrk tai < 50 käyttäjää
tai muu STMa 401/2001
mukainen kohde
- < 1000 m3/vrk tai < 5000
käyttäjää tai muu STMa

65 €/tunti

65 € / tunti

195

98

325

163

10.
11.
12.
13.

14.

15.

98
225
160

16.

17.

1352/2015 mukainen kohde
- > 1000 m3/vrk tai > 5000
650
325
käyttäjää
Terveyshaittojen selvittämiseen
65 €/tunti
65 €/tunti
liittyvät mittaukset ja tutkimukset
Säteilylain (859/2018) nojalla terveydensuojeluviranomaisen tehtäväksi
säädetyt tarkastukset
Solarium-palvelun tarkastus
130
65 €/tunti

LIITE 4.

Tupakkalain mukaiset vähittäis-/tukkumyyntiluvan ja vähittäis/tukkumyynnin valvonnan maksut

1.

Tupakkatuotteiden TAI nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus

€
195

2.

Tupakkatuotteiden JA nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus

325

3.

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus

98

4.

Tukkumyynti-ilmoitus

98

5.

Myyntipaikan kunkin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden
myyntipisteen vuosivalvontamaksu
Tukkumyyntipaikan kunkin myyntipisteen vuosivalvontamaksu

500

6.

500

LIITE 5.

Lääkelain mukaiset nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan ja
vähittäismyynnin valvonnan maksut

1.

Yksi myyntipiste

2.

Jokaiselta seuraavalta
myyntipisteeltä

Lupamaksu
€
130
65

Tarkastusmaksu
€ / myyntipaikka
65

