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KOKKOLAN KAUPUNKI
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

KARLEBY STAD
Mellersta Österbottens miljöhälsovård

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

1§

Soveltamisala
A. Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat:
•

laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä.

•

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista.

•

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista
kattavampaa valvontaa.

•

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)
suoritteisiin, jotka koskevat:

säädettyihin

kunnan

viranomaisen

•

terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten
käsittelyä

•

terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä

•

kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista

•

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

•

terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen
määräysten valvontaa

•

terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella
annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden
laadun valvontaa ja tarkkailua.

•

terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa

•

säteilylain (592/1991) 44 a §:n nojalla tehtyyn tarkastukseen

•

asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy terveydensuojelulain 26 §:n mukaisten
terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen)
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•

kaivon omistajalta talousvesinäytteenotosta silloin, kun kysymys ei ole
terveydensuojelulain 16 §:n 3 momentissa tarkoitetusta talousvettä
toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen).

C. Tupakkalain (549/2016) säädettyihin 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

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.
Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja
tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta valvontamaksun
kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus
tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, peritään
toiminnan kestoon suhteutettu valvontamaksu liitteessä 1 olevan taulukon mukaan.
D. Lääkelain (395/1987) 54a ja 54c tarkoitetun:
•

nikotiinivalmisteiden myynnin hyväksyminen ja valvonta.

E. Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää.
1)

11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua
eläinlääkärin vastaanotolla

2)

13 §: mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla

3)

13 §:n mukaisesti
yhteydenottoja varten

4)

18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet

päivystysaluetta

kunnan

varten

järjestämällä

keskitetty

palvelu

Kunta voi periä 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen omistajalta tai
haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan
henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, kun
kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla
Kunta voi periä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi maksun myös 13 §:n 3
momentissa tarkoitetusta keskitetystä yhteydenottopalvelusta.

Osoite / Adress:
Vasarakuja 15 / Hammargränd 15
67100 KOKKOLA / KARLEBY

Puhelin / Telefon:
044 7307 991

S-posti / E-post:
yterveys@kokkola.fi

Internet:
www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto

3(9)

KOKKOLAN KAUPUNKI
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

KARLEBY STAD
Mellersta Österbottens miljöhälsovård

2§

3§

4§

5§

Maksujen määräytymisperusteet
•

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

•

Kokonaiskustannuksiin
kuuluvat
tehtävän
hoitamisesta
aiheutuvat
toimintamenot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön
työtunnin hinta on 54 €.

•

Tarkastuksiin käytettävään aikaan sisältyy valmistautumiseen, kohteen
tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan kuluva aika.

•

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Käsittely- ja hyväksymismaksut
•

Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen
tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.

•

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista tai toimijan vaihtumista koskevaan ilmoitukseen tai
hakemukseen.

•

Ilmoitusten, hakemusten ja lupa-asioiden käsittelystä peritään maksu liitteen 1
mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten
maksut
•

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen
käytettyyn aikaan.

•

Ympäristöterveydenhuollon
toimialakohtaisten
valvontasuunnitelmien
mukaisista tarkastuksista ja valvontasuunnitelmiin sisältyvien tarkastusten
perusteella annettujen määräysten valvonnasta peritään maksu liitteen 1
mukaan.

•

Mikäli
samalla
tarkastuskäynnillä
tarkastaja
tekee
useamman
ympäristöterveydenhuollon lain mukaisen suunnitelmallisen tarkastuksen,
peritään maksu kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 %
halvemman tarkastuksen maksusta.

Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
•

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.
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6§

7§

•

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

•

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.

Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista
perittävät maksut
•

Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskeva
ensimmäinen (ei suunnitelman mukainen) tarkastus on maksuton, samoin
terveydensuojelulain 46 §:n mukaiset asunnontarkastukset. Terveyshaitan
selvittämistä koskevista jatkotarkastuksista, mittauksista, näytteenotosta sekä
tutkimuksista ja selvityksistä peritään kiinteistön omistajalta 54 €/tunti
pyöristettynä lähimpään 30 minuuttiin.

•

Tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta peritään 54 €/tunti.
Asiakas maksaa itse tutkimusmaksut tutkivan laboratorion voimassa olevan
taksan mukaan.

Palvelumaksu pyynnöstä annettavista lausunnoista ja todistuksista
•

8§

9§

Kunta perii kustannuksia vastaavan maksun pyynnöstä annettavista
lausunnoista ja todistuksista (esim. todistus saniteettitoimenpiteistä tai
lausunnot vakuutusyhtiöille). Toisen viranomaisen lain nojalla pyytämistä
lausunnoista ei peritä maksua.

Klinikka- ja laitemaksut
•

Klinikka- ja laitemaksut peritään toimenpiteiden mukaisesti.

•

Kunta perii klinikka- ja laitemaksut eläinlääkäreiltä maksettujen suoritteiden
perusteella.

Laitevuokrat
•

Laitevuokra peritään, kun terveysvalvonnan omistamia laitteita vuokrataan
kaupungin ympäristöterveydenhuollon ulkopuolisille käyttäjille tai muiden
kuntien/kuntayhtymien terveysvalvonnalle. Laitteiden vuokrauksesta laaditaan
erillinen vuokrasopimus.

•

Laitevuokrat ovat 50 €/vuorokausi tai 150 €/viikko.

•

Kirjallisen tulosteen antamisesta peritään 27 €.
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10 § Ilmoituksen tai hakemuksen peruuttaminen
•

Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa ilmoituksensa tai hakemuksensa taikka
asian käsittely raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3
§:n mukaisesta maksusta 50 %.

11 § Ilmoituksen tai hakemuksen hylkääminen tai käsittelemättä jättäminen
•

Ilmoituksesta tai hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään
tämän taksan mukainen maksu. Jos hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin
selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan
maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

•

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

12 § Ilmoituksen tai hakemuksen palauttaminen
•

•

Jos ilmoituksen tai hakemuksen käsittely valituksen johdosta palautetaan
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä
perittävä maksu 3 §:n mukaisesti. Perittävästä maksusta vähennetään tällöin
kunnalle saman ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä aiemmin suoritettu
maksu.
Jos viranomaisen tekemä päätös kumotaan sen vuoksi, ettei ilmoituksen tai
hakemuksen
tekemiseen
ollut
velvollisuutta,
palautetaan
maksu
kokonaisuudessaan ilman korkoa.

13 § Maksun määrääminen poikkeustapauksissa ja maksun kohtuullistaminen
•

Toiminnan olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen tai hakemuksen
käsittelystä peritään puolet tämän taksan mukaisesta maksusta.

•

Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta tarkastuksesta tai
ilmoituksen taikka hakemuksen käsittelystä voidaan maksu määrätä enintään
50 % liitteen 1 tai 3 §:n mukaista maksua korkeampana tai alhaisempana.

•

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon
ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisistä
syistä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää
perimättä.

14 § Maksusta, maksun palauttamisesta,
lykkäämisestä päättäminen
•

alentamisesta,

poikkeuksesta

ja

Ympäristöterveyslautakunta päättää perittävistä maksuista ja taksoista.
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•

Maksusta, maksun palauttamisesta, alentamisesta, poikkeuksesta ja maksun
lykkäämisestä päättää terveysvalvonnan johtaja.

15 § Maksun suorittaminen ja periminen
•

Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä
voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen
perusteena olevan palvelun saamisesta.

•

Käsittely- tai hyväksymismaksu maksetaan postiennakolla. Muut maksut
peritään laskulla.

•

Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n
tarkoittaman korkokannan mukaan.

•

Mikäli 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.
Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia.

•

Tupakan ja nikotiinituotteiden myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
laskutetaan kalenterivuosittain/luvan myöntämispäivää seuraavalta vuodelta.
Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan
luvan rauetessa.

16 § Voimaantulo
•

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

•

Tällä taksalla kumotaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan
20.5.2020, § 19 hyväksymä ympäristöterveydenhuollon taksa

•

Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.4.2021 alkaen.
Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 17.
päivänä helmikuuta 2021 § 6.
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KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAULUKKO
TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA
1
2

3
4

5

6

7

Tarkastus

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
Julkinen majoitushuoneisto
● huoneita 1-50
● huoneita yli 50
● leirikeskus tai vastaava majoituskohde
Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna
Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä
● uimahalli, kylpylä yli 6 allasta ja/tai liukumäki
● uimahalli, kylpylä alle 6 allasta ja/tai liukumäki
● muu yleinen allastila
● EU-uimaranta
● muu yleinen uimaranta tai -paikka
Koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai ryhmäperhepäiväkoti,
vanhainkoti, hoitolaitos, kerhotila
● alle 200 m²
● 200-600 m²
● yli 600 m²
Kauneushoitola, tatuointi- muu ihonkäsittelypaikka, solarium
● asiakaspaikkoja alle 3
● asiakaspaikkoja 3 tai enemmän
Julkinen kuntosali, liikuntatila ja sisäleikkipuisto
● alle 500 m²
● yli 500 m²

Vesilaitokset
8 Talousvettä toimittava laitos tai tukkulaitos
● vesilaitoksella yksi vedenottamo tai käsittelylaitos
● vesilaitoksella kaksi tai useampi käsittelylaitos
● ≥ 5000 käyttäjää tai yli 1000 m³/vrk
TsL 20 § 2 mom. mukainen riskiarviointi
Vedenjakelualue (18 a §:n mukaiset kohteet ja 401/2001
mukaiset kohteet)
9 Vedenjakelualue
● asetuksen 1352/2015 mukainen kohde, pelkkä jakelu
● toimija, jolla elintarvikehuoneistossa oma vedenottamo
Asetuksen 401/2001 mukainen kohde
Asetuksen 401/2001 mukainen kohde, pelkkä jakelu
Muut
10 Muut vastaavat huoneistot tai laitokset, joissa harjoitetusta
toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa
11
Palvelumaksu pyynnöstä annettavista lausunnoista ja todistuksista

162 €
216 €
324 €
270 €
162 €

108 €
108 €
108 €
108 €

378 €
270 €
162 €
162 €
162 €

162 €
135 €
108 €
108 €
108 €

216 €
324 €
432 €

108 €
108 €
108 €

162 €
216 €

108 €
108 €

216 €
324 €

108 €
108 €

Tarkastus

Uusintatarkastus

216 €
324 €
432 €

108 €
108 €
108 €

Tarkastus
162 €
162 €
162 €
108 €

Hyväksymismaksut

432 €
580 €
688 €
216 €
Todistuksen
Uusintatarkastus
käsittelymaksu
54 €
54 €
54 €
54 €

162 €
162 €
162 €
162 €

Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h

● todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä tai saniteettitoimenpiteistä
vapauttamisesta
● muut todistukset ja lausunnot

Uusintatarkastus Käsittelymaksut

216 €/todistus
Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h
Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h

12 Asiantuntijapalvelut

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
13 Näytteenotto, viranomaisen suorittamana

Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h

14 Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset

Aiheutuneiden kustannuksen mukaan.

ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA
SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN MAKSUT
15
16
17
18

Mikrobinäytteenotto (sisäilma, pintahygienia, materiaali)
Kemiallisen laadun selvittäminen (CO2- ja VOC-mittaus jne.)
Melumittaus
Muut näytteenotot ja mittaukset
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67100 KOKKOLA / KARLEBY
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TUPAKKA- JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VALVONTA
19 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / tukkumyynti-ilmoitus
20 Nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa / tukkumyynti-ilmoitus
21 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa
Asuntoyhteisön hakema tupakointikielto
22 Hakemuksen käsittely

ELINTARVIKEVALVONTA

150 €

Puhelin / Telefon:
044 7307 991

Vuosittainen
valvontamaksu/myyntipiste
350 € / myyntipiste
200 € / myyntipiste
50 €

Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h
Tarkastus

23 Elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus
Ravintolat ja ammattikeittiöt
24 Ravintolatoiminta
25 Ravintolatoiminta, jossa catering toimintaa
26 Grilli- ja pikaruokatoiminta sekä kahvilatoiminta
Grilli- ja pikaruokatoiminta > 100 annosta vrk
27 Pub
28 Suurtalous, laitoskeittiö
29 Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu
30 Suurtalous, tarjoilukeittiö
31 Elintarvikkeiden kuljetus
Elintarvikkeiden kuljetus
32 Elintarvikkeiden tukkumyynti
● < 200 m²
● < 201-1000 m²
● > 1000 m² TAI käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita
33 Elintarvikkeiden vähittäismyynti
● teollisesti pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita
● < 200 m²
● < 201-1000 m² TAI käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita
● > 1000 m²
● > 1000 m² JA käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Leipomot
34 Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita
35 Ruoka- ja kahvileipien valmistus, > 100 000 kg
Ruoka- ja kahvileipien valmistus
36 Muiden viljatuotteiden valmistus
Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot
37 Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus
38 Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta
Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka
39 Juomien, makeisten ja yhdistelmätuotteiden valmistus
40 Muu valmistus
Tori- ja ulkomyynti
Liikkuva myyntiajoneuvo tai -laite, teltta tai katos (kasvikset, marjat,
41 makeiset, hunaja, säilykkeet, jne.)
Liikkuva, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita
42 (irtojäätelö, pehmis)
Elintarvikevarastointi, pakastaminen ja pakkaaminen
43 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi (elintarvikehuoneisto)
44 Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi
45 Elintarvikkeiden pakastaminen
46 Elintarvikkeiden pakkaaminen
Vähäriskinen lihan käsittely
47 Lihan käsittely (lahtivajat)
Kontaktimateriaalitoimija
48 Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat
laitokset, markkinoijat ja maahantuojat
Alkutuotanto
49 Maidontuotanto
50 Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely
51 Muu alkutuotanto

Osoite / Adress:
Vasarakuja 15 / Hammargränd 15
67100 KOKKOLA / KARLEBY

Vähittäismyyntilupa/t
ukkumyyntiilmoitus
200 €

Uusintatarkastus Käsittelymaksut
108 €

189 €
216 €
162 €
189 €
108 €
189 €
243 €
162 €

189 €
216 €
162 €
189 €
108 €
189 €
243 €
162 €

135 €

135 €

162 €
189 €
243 €

162 €
189 €
243 €

108 €
162 €

108 €
162 €

189 €

189 €

243 €
270 €

243 €
270 €

243 €
243 €
189 €
243 €

243 €
243 €
189 €
243 €

216 €
162 €

216 €
162 €

243 €
216 €

243 €
216 €

108 €

108 €

135 €

135 €

162 €
162 €
162 €
108 €

162 €
162 €
162 €
108 €

162 €

162 €

243 €

243 €

162 €
135 €
135 €

162 €
135 €
135 €

S-posti / E-post:
yterveys@kokkola.fi

Internet:
www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto
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KOKKOLAN KAUPUNKI
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

KARLEBY STAD
Mellersta Österbottens miljöhälsovård

LAITOKSET
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Liha-alan laitokset
Leikkaamo
Jauhelihan tai raakalihavalmisteiden valmistus
Lihavalmisteiden valmistus (kypsä)
Mekaaninen lihan erottaminen
Pakkaaminen
Muu liha-alan valmistus
Kala-alan laitokset
Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely
Kalajalosteiden valmistus
Maitoalan laitokset
Maitonesteiden valmistus
Juuston valmistus
Voin ja ravintorasvojen valmistus
Jäätelön valmistus
Jauheiden valmistus
Muu maitoalan valmistus
Muna-alan laitos
Munapakkaamo
Munatuotteiden valmistus
Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos
Varastolaitos (laitoksesta laitokseen)
Muut elintarvikevalvonnan maksut
Sellaisten elintarvikehuoneistojen hyväksyntä ja valvontamaksu joita
ei ole lueteltu taulukossa
Elintarvikenäytteenotto tai pintapuhtausnäytteenotto
Elintarvikkeiden vientitodistukset/kappale
Elintarvikkeiden vientitarkastus, sisältää neljä todistusta
Lisätodistukset tarkastuksella/kappale

Tarkastus

Uusintatarkastus

Hyväksymismaksut

135 €
297 €
297 €
189 €
189 €
189 €

135 €
297 €
297 €
189 €
189 €
189 €

432 €
648 €
540 €
432 €
432 €
432 €

189 €
243 €

189 €
243 €

324 €
432 €

243 €
243 €
243 €
243 €
189 €
189 €

243 €
243 €
243 €
243 €
189 €
189 €

648 €
648 €
648 €
540 €
432 €
432 €

243 €
243 €

243 €
243 €

540 €
540 €

162 €

162 €

324 €

Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h
54 €
54 €
216 €
54 €

MUUT MAKSUT
74 Asiakirjatarkastukset toimistolla
Hallinnolliset tehtävät asiakkaiden/asukkaiden pyynnöstä, esim.
75 asiakirjojen käsittely, kokoaminen ja kopiointi

Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h
Maksu käytettyyn aikaan perustuen 54 €/h

KLINIKKAMAKSUT
76 Rokotus tai terveystarkastus
77 Muu toimenpide
Leikkaus, hammankiven poisto ja muu aikaa vievä tai erityistä
78 panostusta vaativa toimenpide

5€
10 €
15 €

LAITEMAKSUT
79 Röntgen
80 Verianalysaattori

Osoite / Adress:
Vasarakuja 15 / Hammargränd 15
67100 KOKKOLA / KARLEBY

5€/kuvaus
5€

Puhelin / Telefon:
044 7307 991

S-posti / E-post:
yterveys@kokkola.fi

Internet:
www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto

