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§ 85
Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 al-
kaen

HEL 2017-011553 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hyväk-
syä liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taksan ja maksut, jotka 
on koottu taksan liitteenä oleviin maksutaulukoihin.

Perustelut

Kunnan on perittävä elintarvikelain (23/2006) 71 §:n mukaisesti elintar-
vikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Kunnan 
on perittävä myös tupakkalain (549/2016) 90 §:n nojalla taksan mukai-
sen maksun tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukku-
myynnistä sekä asuntoyhteisöjen tupakointikieltoa koskevan hakemuk-
sen käsittelystä sekä 91 §:n nojalla valvontamaksuista. Lisäksi kunnan 
on perittävä terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n mukaiset maksut.

Ympäristöterveydenhuollon taksaan on tehty muutoksia, jotta taksa 
vastaa paremmin tarkastustoiminnassa tapahtuneita muutoksia ja mak-
sut vastaavat niihin käytettyä työaikaa. 

Voimaantulo

Taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta voimassa 1.1.2018 alkaen. Tällä päätöksellä kumotaan aiemmin 
voimassa ollut ympäristöterveydenhuollon taksa.

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki (23/2006, muut 1153/2016) 71, 72 ja 74 §
Tupakkalaki (549/2016) 90, 91, 92 ja 106 §
Lääkelaki (395/1987) 54 d §
Terveydensuojelulaki (763/1994, muut. 942/2016) 50, 50 a ja 56 §
Helsingin kaupungin hallintosääntö 16 luku 2 § kohta 9
Kuntalaki (410/2015) 143 §

Esittelijä
vs. ympäristöjohtaja
Riikka Åberg

Lisätiedot
Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32010
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riikka.aberg(a)hel.fi
Pertti Forss, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32002

pertti.forss(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen.pdf
2 Ympäristöterveydenhuollon taksan maksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, ymp. toimen eri maksutaksojen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöterveydenhuollon taksaan on tehty muutoksia, jotka on esitel-
ty alla. Taksan tuntihinta pysyy samana (64 € / h). 

Elintarvikelain mukaiset maksut

Taksaan on lisätty maininta toimijan pyynnöstä tehtävien elintarviketar-
kastusten maksullisuudesta. Tällaisia tarkastuksia ovat esimerkiksi en-
nen toiminnan aloittamista elintarvikehuoneistoon tehtävät ennakkotar-
kastukset. Elintarvikelain mukaiseen maksutaulukkoon on lisätty pienen 
laitoskeittiön (<50 annosta/vrk) tarkastusmaksu, joka on suuruusluokal-
taan sama kuin pienen ravintolan maksu. Pubien ja pienten kuljetusyri-
tysten uusintatarkastusten maksua on pienennetty vastaamaan parem-
min käytettyä työaikaa.

Terveydensuojelulain mukaiset maksut

Terveydensuojelulain mukaiseen maksutaulukkoon on lisätty ilmoitus-
ten käsittelymaksu tavanomaista suurempaa työmäärää edellyttävissä 
tilanteissa, joissa käsittelymaksu peritään käytetyn ajan perusteella. Li-
säksi maksutaulukossa on pienennetty julkisten majoitushuoneistojen 
(huoneita > 50) sekä julkisten kuntosalien ja liikuntatilojen tarkastus-
maksuja vastaamaan paremmin tarkastuksiin käytettyä työaikaa. Tak-
saan on lisätty kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisiin mak-
suihin aluksen saniteettitodistuksen voimassaoloajan jatkaminen, mis-
sä maksu peritään käytetyn ajan perusteella. 

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden 
maksuista on poistettu rekisteröivien mittausten maksut, joita ei enää 
viime vuosina ole tehty kuin poikkeustapauksissa. Lisäksi melumittaus-
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ten toimenpidekuvauksia on yksinkertaistettu vastaamaan paremmin 
nykytilannetta.

Taksaan on lisätty maininta terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta ta-
lousvesilaitoksen riskinarviointia koskevasta hyväksymismaksusta. 
Maksu määräytyy käytetyn ajan perusteella vastaavasti kuin talousvesi-
laitoksen tai sen olennaista muutosta koskeva maksu. 

Tupakkalain mukaiset maksut

Tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltojen käsittelyn 
maksuihin lisätään käytetyn ajan lisäksi veloitettavaksi kuulemiseen ja 
päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut kustannusten mukaan.

Hallintosääntö

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 10 §:n mukaan kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii kunnan tervey-
densuojeluviranomaisena. Hallintosäännön 16 luvun 2 §:n kohdan 9 
mukaan ympäristö- ja lupajaosto päättää mm. rakennusvalvonnan sekä 
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon taksoista.  

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32010

riikka.aberg(a)hel.fi
Pertti Forss, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32002

pertti.forss(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen.pdf
2 Ympäristöterveydenhuollon taksan maksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, ymp. toimen eri maksutaksojen hyväksyminen

Tiedoksi

Maritta Yau
Anne Renqvist
Johanna Salo
Elintarviketurvallisuusyksikkö
Ympäristöterveysyksikkö


