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Elintarvikevalvonnan perusmaksu tulee voimaan 1.1.2022 

Kunnan on perittävä 1.1.2022 alkaen suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä 

olevilta valvontakohteilta vuosittain valvonnan perusmaksu, joka perustuu elintarvikela-

kiin (297/2021, 72 §). Valvonnan perusmaksun suuruus on 150 euroa ja maksu peri-

tään vuosittain aina kalenterivuoden alussa. Valvontakohteilta peritään edelleen toteu-

tuneesta valvonnasta ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaiset suoriteperus-

teiset maksut. 

Valvonnan perusmaksu on veroluontoinen maksu, joka peritään kunnan valvonnassa 

olevilta elintarvikevalvonnan valvontakohteilta, jollei valvontakohdetta erikseen ole vuo-

simaksusta vapautettu. Valvonnan perusmaksu peritään toimipaikkakohtaisesti. Mak-

sua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhtei-

söiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. 

Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan 

piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Toimintansa lo-

pettavalta valvontakohteelta ei peritä maksua seuraavan vuoden osalta, mikäli ilmoitus 

toiminnan lopettamisesta on tehty valvontaviranomaiselle 31.12. mennessä. Jos toimija 

tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perus-

maksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.  

Lue lisää valvonnan perusmaksusta Ruokaviraston sivuilta: Valvonnan perusmaksu - 

Ruokavirasto 

Lisätietoja saa tarvittaessa omalta elintarvikevalvojalta. Valvojien yhteystiedot:  

https://paijat-sote.fi/ymparistoterveys-ja-elainlaakari/terveydensuojelu/elintarvikeval-

vonta/ 
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Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan perusmaksu tulee voimaan 1.1.2022

Terveydensuojelulain (763/1994, TsL) maksullisuutta laajennetaan valtakunnallisesti

vuosittaisella valvonnan perusmaksulla. Lakimuutokset sisältävä hallituksen esitys

(140/2021) on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021.

Valvonnan perusmaksua aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritel-

lyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Laissa määrätyn veroluontoisen maksun suuruus

on 150 euroa ja sen tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kus-

tannusvastaavuutta ja turvata valvonnan laadukkuus. Lähtökohtaisesti valvonnan pe-

rusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, jotka ovat tehneet tai joiden tulee tehdä il-

moitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvolliset toi-

minnot on kirjattu lain liitteeseen, jossa kerrotaan myös, onko toiminto perusmaksu-

velvollinen.

Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on yhdessä toimipaikassa useampia ilmoitusvel-

vollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhdestä toiminnosta. Sen si-

jaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään jokaisesta toimipaikka-

kohtaisesti.

Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan

piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Toimintansa lo-

pettavalta valvontakohteelta ei peritä maksua seuraavan vuoden osalta, mikäli ilmoi-

tus toiminnan lopettamisesta on tehty valvontaviranomaiselle 31.12. mennessä. Jos

toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan

perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

Lue lisää perusmaksusta ja ilmoituksenvaraisesta toiminnasta sosiaali- ja terveysalan

lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta https://www.valvira.fi/-/terveydensuojeluviran-

omaisille-ilmoitettaville-toiminnoille-tulee-uusi-valvonnan-perusmaksu

Päijät-Soten terveydensuojelulain valvojien yhteystiedot: https://paijat-sote.fi/ymparis-

toterveys-ja-elainlaakari/terveydensuojelu/
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