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TERVON KUNTA
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

1§ Soveltamisala
Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

2 § Maksutaksan määräytymisperusteet
Terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n 2 momentin mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen ja 18 §:n mukaisen hakemuksen käsittelystä
sekä terveydensuojelulain 6 §:n mukaiseen kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista,
näytteenotosta sekä tutkimuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu.
Terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajalta on lisäksi perittävä maksu valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät
1. kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastuksen perusteella annettujen määräysten
valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta
jättämiseen
2. 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaan;
3. 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä
edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun;
4. 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan; sekä
5. säteilylain 44 a §:n nojalla tehtyyn tarkastukseen.
Terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n 4 momentin mukaan kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu
1. kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla
on, asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen; viranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin
maksuton; sekä
2. kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
3. ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista.
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Elintarvikelain (23/2006) 71 §:n mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä
taksan mukainen maksu:
1. laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin elintarvikelain 13 §:n 3. momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä.
2. kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden
tutkimisesta;
3. Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä
4. elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.
Lisäksi kunnan on perittävä maksu muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja
tutkimuksista sellaisena kuin valvonta-asetuksen (882/2004) artikloissa 27 ja 28 säädetään.
Eräistä elintarvikevalvonnan maksuista säädetään Valtioneuvoston asetuksella (1040/2007). Kyseisessä asetuksessa säädetään lähinnä joidenkin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvontamaksuista sekä lihan tarkastusmaksuista. Asetuksessa viitataan Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen (EY) N:o 882/2004, joka myös otetaan huomioon tätä taksaa sovellettaessa.
Tätä taksaa sovelletaan myös Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (434/2008) mukaisen vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä perittäviin maksuihin.
Tupakkalain (549/2016) mukaan säädetyistä kunnan viranomaisten suoritteista on perittävä maksu.
Näihin kuuluvat
1) 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittely;
2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittely;
3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittely;
4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely;
5) 91 §:ssä tarkoitettu myyntipistekohtainen valvontamaksu.
Lääkelain (395/1987) 54d §:n mukaan kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
hakijalta lupamaksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä
toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.
Eläintautilaki (441/2013) 99 §:n 3 mom. mukaan maksua ei peritä muihin kuin jäsenvaltioihin toimitettavia eläimistä saatuja tuotteita koskevasta virallisesta eläinlääkintötodistuksesta, jos kunta perii
maksun samasta todistuksesta.
Eläinlääkintähuoltolain (765/2009, muutoksineen) 21 §:n mukaan kunta voi periä sille aiheutuneiden
kustannusten kattamiseksi maksun myös 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta keskitetystä yhteydenottopalvelusta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
(1287/2014) 3 §:n 2 mom. mukaan, kun aluehallintovirasto maksaa kunnalle korvauksen maksutaulukossa mainittujen tehtävien suorittamisesta laskutusta vastaan, on laskutuksessa noudatettava mitä
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eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 4 momentissa (971/2011) on säädetty
laskuttamisesta.
Säteilylain (592/1991) 44a §:ssä säädetään kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuudesta
suorittaa terveydensuojelulain mukaisen valvontansa yhteydessä solariumvalvontaa. Näin olleen
kunnan on perittävä terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n 2 momentin perusteella toiminnanharjoittajalta terveydensuojelulain 6 §:n mukaiseen kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta sekä tutkimuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu.
Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on
51 euroa.
”Kunnan lakisääteisistä tehtävistä, kuten ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisesta valvonnasta,
toiminnanharjoittajilta perittävien maksujen on perustuttava lakiin. Ympäristöterveydenhuollon lakien yhteisenä lähtökohtana on, että valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista peritään taksan
mukainen maksu. Täten myös valvontaprojekteihin tai -hankkeisiin liittyvät tarkastukset ovat maksullisia, jos ne on kirjattu kunnan valvontasuunnitelmaan. Myös uusintatarkastukset ovat pääsääntöisesti maksullisia, jos ne tehdään hallinnollisen päätöksen noudattamisen valvomiseksi”.
Lähde: Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelmavuosille 2015-2019.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut
3.1 Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelystä ja laitosten hyväksymisestä, terveydensuojelulain 13§:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymisestä sekä tupakkalain 79§:n mukaisen tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä
peritään maksu.
3.2 Maksun määräytymisen yleisinä perusteina ovat hyväksymiskäsittelyyn kuluva aika. Maksujen
suuruus vastaa enintään niiden tuottamiseen kuluneita todellisia kustannuksia.
3.3 Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelystä peritään maksu kahden tunnin työpanoksen mukaisena eli 102 €.
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3.4 Hyväksymishakemuksesta, huoneistoilmoituksesta ja asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksesta johtuvasta päätöksestä (ml. tupakointikiellon purkuhakemus) sekä laitoksen rekisteröinnistä,
sisältäen asiakirjojen tarkastuksen, ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn, tarkastuksen matkoineen
sekä päätöksen, peritään maksut taulukon 1 mukaisesti. Tupakointikieltohakemuksen käsittely (ml.
tupakointikiellon purkuhakemus) saattaa edellyttää kohteen tarkastamista.

Taulukko 1. Käsittely- ja hyväksymismaksut
käsittelyaika alle 3 h
153 €
käsittelyaika 3-6 h

306 €

käsittelyaika yli 6 h

tuntiveloitus á 51 € jokaiselta alkavalta tunnilta

3.5 Mikäli hyväksyminen edellyttää useamman eri lain perusteella myönnettäviä lupia, jotka kunnassa käsittelee sama viranomainen, maksuluokka määräytyy sen perusteella, mikä on lupahakemuksen
käsittelyyn kuluva yhteisaika.
3.6 Hyväksymismaksua taikka ilmoituksen käsittelymaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. Toiminnanharjoittajan vaihtumisilmoituksen
käsittelystä ei peritä maksua (edellyttäen, että kyseessä ei ole toiminnan olennainen muutos).
3.7 Mikäli hyväksymiskäsittely edellyttää ulkopuolisen palvelun käyttöä, asianomaisten kuulemista
taikka hakemuksen ja päätöksen tiedottamista, lisätään kulut kokonaiskustannuksiin.
3.8 Maksuluokasta ja maksun kohtuullisuudesta päättää päätöksen tekijä.
3.9 Maksut on suoritettava, kun päätös tai todistus on annettu.

4 § Valvontamaksu
4.1 Hyväksyttyyn ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu valvontakohteiden kartoitukseen sekä riskinarviointiin. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon kohteessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laatu.
Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta
määrätään tarkemmin valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa ja ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön valvontasuunnitelmissa. Tarkastusaikaan sisältyy tarkastuksen valmisteluun kuluva aika, tarkastukseen käytetty aika ja tarkastuskertomuksen laadinta.
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.
4.3 Valvontaan liittyvistä tarkastuksista peritään kultakin tarkastuskerralta 51 € alkavalta tunnilta.
Tarkastuksen yhteydessä tehtävä näytteenotto on maksuton.
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4.4 Terveydensuojelulain mukaisissa asuntotarkastuksissa on ensimmäinen käynti maksuton. Mikäli
asian ollessa vireillä tehdään uusintatarkastuksia, näytteenottoa ym., peritään maksu käytetyn työajan
mukaan jokaiselta alkavalta tunnilta.
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu, joka perustuu käsittelyaikaan (51 €/h + arvonlisävero voimassaolevan
arvonlisäverokannan mukaisesti).

5 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupa sekä myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu

5.1 Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut
Taulukko 2. Tupakan vähittäismyyntiluvan tai tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu ja vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu
< 5myyntipistettä
Myyntiluvan tai -ilmoituksen 153 €
käsittelymaksu

6–10 myyntipistettä

> 10 myyntipistettä

229 €

306 €

Vuosittainen myyntipistekoh- 150 €
tainen valvontamaksu

Valvontamaksun suuruus voi olla tupakkalain (549/2016) mukaan enintään 500 euroa myyntipistettä
kohden. Jos toimija kuitenkin on 46 §:n 1 momentin 2 kohdan tai 50 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä taikka on tehnyt 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään
enintään kaksinkertaisena.
Valvontamaksu peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta
lyhyemmän ajan, maksu peritään täysimääräisenä eikä maksuhuojennuksia myönnetä. Myyntiluvan
käsittelymaksu sekä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu peritään taulukon 2 mukaisesti.
Myyntilupamaksu on saman suuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Luvan
hakijalta peritään myyntilupamaksua käytetyn työajan perusteella myös siinä tapauksessa, että käsittely keskeytyy (riippumatta siitä keskeytyykö käsittely hakijan vai käsittelijän aloitteesta) tai myyntilupaa ei myönnetä. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 51 euroa.
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5.2 Nikotiininesteiden myyntiluvan myöntämisestä perittävät maksut
Taulukko 3. Nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan tai tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu ja
vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu
< 5myyntipistettä
Myyntiluvan tai -ilmoituksen 153 €
käsittelymaksu

6–10 myyntipistettä

> 10 myyntipistettä

229 €

306 €

Vuosittainen myyntipistekoh- Sisältyy tupakan vähittäismyynnin vuosittaiseen myyntipistekohtainen valvontamaksu
taiseen valvontamaksuun.

Valvontamaksu peritään 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta
lyhyemmän ajan, maksu peritään täysimääräisenä eikä maksuhuojennuksia myönnetä. Myyntiluvan
käsittelymaksu sekä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu peritään taulukon 3 mukaisesti.
Myyntilupamaksu on saman suuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Luvan hakijalta peritään myyntilupamaksua käytetyn työajan perusteella myös siinä tapauksessa, että
käsittely keskeytyy (riippumatta siitä keskeytyykö käsittely hakijan vai käsittelijän aloitteesta) tai
myyntilupaa ei myönnetä. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 51 euroa.
Toimija, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa
myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä tehtyään luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimitettuaan kunnalle päivityksen 46 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista. Myös tästä ilmoituksesta, sen käsittelystä ja myyntipistekohtaisesta valvonnasta peritään taulukon 3 mukaiset maksut.
Uuden tupakkalain nojalla myönnetyn tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan täydentäminen, ilmoittamalla nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, ei aiheuta käsittelymaksun perimistä.
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5.3 Nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiluvan myöntämisestä perittävät maksut
Taulukko 4. Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelymaksu ja vuosittainen valvontamaksu
< 5myyntipistettä

6–10 myyntipistettä

> 10 myyntipistettä

Myyntiluvan käsittelymaksu

102 €

153 €

306 €

Vuosittainen valvontamaksu

Vuosittaista valvontamaksua ei peritä nikotiinikorvausvalmisteiden myyntipisteiden valvonnasta.

Myyntiluvan käsittelymaksu sekä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu peritään taulukon 4 mukaisesti. Myyntilupamaksu on saman suuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa
oleville luville. Luvan hakijalta peritään myyntilupamaksua käytetyn työajan perusteella myös siinä
tapauksessa, että käsittely keskeytyy (riippumatta siitä keskeytyykö käsittely hakijan vai käsittelijän
aloitteesta) tai myyntilupaa ei myönnetä. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 51 euroa.
6 § Näytteenotto
6.1 Viranomaisen toimesta tapahtuvasta näytteenotosta peritään maksu. Maksun hinta on 51
€/näytteenottokerta. Erityisiä toimia vaativa tai yli tunnin kestävä näytteenotto maksu määräytyy tuntihinnan mukaan 51 €/h.
6.2 Viranomaisen toimesta tapahtuvasta yksityisen omistaman kaivon talousvesinäytteenotosta silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta, peritään maksu. Maksun hinta on 51 €/h + arvonlisävero (voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti). Erityisiä toimia vaativa tai yli tunnin kestävä näytteenotto maksu määräytyy tuntihinnan mukaan 51 €/h + arvonlisävero (voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti).
6.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden
kustannusten mukaan. Tutkimuskulut maksaa toiminnanharjoittaja suoraan laboratoriolle.

7 § Muista tarkastuksista ja toimenpiteistä perittävät maksut
7.1 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen
valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.
7.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
7.3 Ante mortem –tarkastuksesta perittävä maksu veloitetaan käytettyjen työtuntien mukaan.
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut
Maksutaksa

8
7.4 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena
kuin valvonta-asetuksen artikloissa 27 ja 28 säädetään.
7.5 Eläintuotteiden (sivutuotteet mukaan lukien) sekä muiden elintarvikkeiden viennistä Euroopan
yhteisön tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vaadittavista todistuksista peritään 20 €/asiakirja.
Mikäli kyse on erittäin paljon aikaa vievästä vientitarkastuksista asiakirjojen laatimista varten, peritään maksu käytetyn ajan mukaan.
7.6 Pakollisesta ja vapaaehtoisesta naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä peritään maksu
käytetyn työajan mukaan.
7.7 Maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksista kunta perii tilalta 102 € suuruisen tarkastusmaksun.
Annettujen määräysten noudattamiseksi tehdystä uusintatarkastuksesta peritään 70 € suuruinen maksu.
7.8 Ulkopuolisilta ympäristöterveydenhuollon laitteiden lainaajilta peritään korvaus laitteen rikkoutumisesta tai katoamisesta todellisten kustannusten mukaan.
7.9 Muista kuin viranomaisille annettavista, erillisistä asiantuntijalausunnoista ja todistuksista peritään niiden tekemiseen kuluneen ajan mukaisesti 51 € alkavalta tunnilta.

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 % 4 § mukaista maksua korkeampana/alhaisempana.
8.2 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää ympäristöterveysjohtaja tai hänen
sijaisensa.
8.3 Toiminnanharjoittajan pyynnöstä virka-ajasta poikkeavana aikana tehdystä tarkastuksesta peritään maksu käytetyn työajan mukaan korotettuna 50 %:lla.

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
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 käytettyjen työtuntien mukaan.

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, maksua ei peritä.
10.2 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
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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.
12.2 Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntiluvista sekä tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta valvontamaksun kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään
kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, maksu peritään täysimääräisenä
eikä maksuhuojennuksia myönnetä.
12.3 Tupakan myyntiluvan perumisilmoituksesta tehtävä päätös on maksuton tupakkatuotteiden- ja
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijalle.
12.4 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan
kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
12.5 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron
sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
12.6 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se
periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin varojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään; EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §,
TupL (549/2016) 92 §.

13 § Perustevalitus
13.1 Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksuista verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on maksettava
perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
13.2 Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu
virheellisesti.
13.3 Perustevalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:
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Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
70100 Kuopio
13.4 Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona
saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

14 § Voimaantulo
14.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan mukaan.
14.2 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaisen myyntipistekohtaisen valvontamaksun suuruus määräytyy voimassa olevan taksan perusteella.
14.3 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2017. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt
tämän taksan § /
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Maksutaksa

