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ELINTARVIKE- JA TERVEYDENSUOJELULAIN MU-
KAINEN VUOSITTAINEN VALVONNAN PERUS-
MAKSU TULI VOIMAAN VUODEN 2022 ALUSTA 
 
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen vuosittainen valvonnan perusmaksu tuli voimaan 1.1.2022 ja se peri-
tään lähes kaikilta kunnan valvonnan piirissä olevilta kohteilta. Valvonnan perusmaksu peritään vuosittain 1.1. val-
vonnassa olevilta kohteilta. Perusmaksu on 150 euroa ja se on kaikille valvontakohteille samansuuruinen. Mikäli 
toimipaikassa on sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaista toimintaa, perusmaksu peritään molem-
pien lakien mukaisesti. Perusmaksun käyttöönotto ei vaikuta tarkastusmaksuihin vaan ne peritään taksan mukai-
sesti kuten aiemmin. 
 
Perusmaksulla vahvistetaan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan valmentavaa roolia ja mahdollistetaan ny-
kyistä monimuotoisempi yhteistyö viranomaisen kanssa. Ilmoitusten käsittelyt ja tarkastukset ovat vain osa valvon-
nan kokonaisuutta. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden valvonta-alueeseen kuuluvat Iin, Utajärven, Vaalan ja Pu-
dasjärven kohteet. 
 
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT 
 
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan 
kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta, terveyden-
suojelusta ja tupakkalain mukaisesti valvonnasta. 
 
Ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajat alueittain: 
Ii: Jyrki Mäkelä, jyrki.makela@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0406 
Utajärvi ja Vaala: Anita Valkonen, anita.valkonen@pudasjarvi.fi, puh. 0500 802 784 
Pudasjärvi: Reeta Tolari, reeta.tolari@pudasjarvi.fi, puh. 040 656 0398 
Alueiden talousvedet: Anu Yli-Elsilä, anu.yli-elsila@pudasjarvi.fi, puh. 040 660 8311 
 
Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen (laitosten) tarkastajat alueella: 
Kala-alan hyväksytyt elintarvikehuoneistot: ympäristötarkastaja Jyrki Mäkelä, jyrki.makela@pudasjarvi.fi, puh. 
050 395 0406 
Maito-alan hyväksytyt elintarvikehuoneistot: ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi,  
jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi, puh. 0400 433 998 
Liha-alan rekisteröidyt ja hyväksytyt elintarvikehuoneistot: johtava eläinlääkäri Aino-Sofia Riepula,  
aino-sofia.riepula@pudasjarvi.fi, puh. 040 351 0498 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Elintarvikelain 76 §:n ja Terveydensuojelulain 56 §:n mukaan valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua kun-
nalta, jos perusmaksu on peritty aiheettomasti. Jos perusmaksu on peritty aiheettomasti, oikaisuvaatimus voidaan 
tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämisestä seuraavan kalenterivuoden alusta.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on 
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
Kirjaamon yhteystiedot: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 
Postiosoite: PL 10, 93101 PUDASJÄRVI 
Käyntiosoite: Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI 
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 
Puhelinnumero: 0400 671944 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:00.: 
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PERUSMAKSUN PERUSTEET:  
 
Elintarvikelaki 297/2021 §72:  
Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan pii-
rissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa: 
 
1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa; 
 
2) 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa; 
 
3) elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa; 
 
4) 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa. 
 
Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, 
valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran. 
 
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta 
suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija 
tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy 
seuraavan kalenterivuoden alusta. 
 
Terveydensuojelulaki 763/1994 § 50:  
Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun liitteessä luetellun toimipaikan tai toimin-
non toiminnanharjoittajalta. 
 
Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 1 momentissa tarkoitet-
tuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran. 
 
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta teh-
dään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimin-
nanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan 
perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 
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