MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA
1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
I) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat (73
§):
1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä;
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun;
3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarkastusta;
4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen
hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia;
5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta.
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut. 73
§:n 1 ja 2 mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut
kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka
näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään 73 §:ssä
säädetyt suoriteperusteiset maksut.
Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja
tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen).

II) Terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 a §) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
1) 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä
koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin
kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista;

2) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa;
3) 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen;
4) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadunvalvonnasta ja
tarkkailusta;
5) 29 §:n mukaisesta uimaveden laadun valvonnasta;
6) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta (laivatarkastukset) ja todistuksen myöntämisestä;
7) säteilylain 173 §:ssä tarkoitetusta solariumlaitteen tarkastuksesta.
8) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18
§:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja.
9) sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26
§:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27
§:n nojalla on; viranomaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;
10) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toimittavasta laitoksesta;
11) ympäristönsuojelulain 17 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista;
12) ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) tarkoitettuihin ruumiin siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla annetun asetuksen mukaisesta
valvontakäynnistä tai tarkastuksesta.
13) muusta kuin 1-4 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä
mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen
selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen.

III) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan suoritteisiin, jotka koskevat
1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä

2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä
5) taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta myyntipistekohtaisesta valvontamaksusta, joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin valvonnasta.
IV) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä ja
myyntiluvan vuotuista valvontamaksua

2 § Maksun määräytymisperusteet
Maksut määräytyvät siten, että niiden suuruus vastaa enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kustannukset koostuvat tehtävään kuluvasta kokonaistyöajasta,
johon luetaan asiakirjojen tarkastus, huoneiston / laitoksen tarkastus, hakemuksen / ilmoituksen käsittely- ja päätöksenteko sekä asian ratkaisun tiedoksi saattamisesta viranomaiselle
aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä. Tarkastus- tai valvontakäynnin matkaan kulunutta
aikaa ei lueta laskutettavaan osioon kuuluvaksi, jotta kustannukset olisivat kohteen sijainnista riippumatta yhtäläiset kaikille toimijoille.
Valvontaviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan toimijalta / kiinteistön omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti. Tutkiva laboratorio velottaa laboratoriotutkimuksista syntyneet kustannukset suoraan näytteen omistajalta. Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan
teettää myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu. Muihin kuin lakisääteisiin viranomaistehtäviin lisätään arvonlisävero 24 %.
Ympäristöterveysvalvonnan henkilötyötunnin hinta on 56 e.
Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostossa käsitellyn asian maksusta päättää
jaosto.

3 § Hakemusten ja ilmoitusten 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 hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisällytetään myös
mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.
Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä
Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan keskeyttämistä ja päättymistä koskevien ilmoitusten käsittely on kuitenkin maksutonta.
3.1 Elintarvikelain mukaisista hyväksymispäätöksistä ja mukaisten rekisteröintiä koskevien ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut
Hyväksymispäätökset
Liha-ala
liha-alan laitos alle 100 000 kg/vuosi
liha-alanlaitos yli 100 000 kg/vuosi
Kala-ala
kala-alan laitos alle 100 000 kg/vuosi
kala-alan laitos yli 100 000 kg/vuosi
Maitoala
maitoalan laitos alle 100 000 kg/vuosi
maitoalan laitos yli 100 000 kg/vuosi
Muna-ala
muna-alan laitos alle 100 000 kg/vuosi
muna-alan laitos yli 100 000 kg/vuosi
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen
Hyväksytty itujen alkutuotantopaikka
Muu hyväksytty elintarvikehuoneisto

Maksu €

Ilmoitusten käsittely
Elintarviketoiminnan rekisteröinti
(mm. elintarvikehuoneistot, kuljetukset, kontaktimateriaalit, vienti ja
tuonti)
Ilmoitus elintarviketoiminnan lopettamisesta

Maksu €
110

450
670
450
670
450
670
450
670
280
280
280-670

25

3.2 Terveydensuojelulain mukaisista hyväksymispäätöksistä ja mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät
maksut
Hyväksymispäätökset
Talousvettä toimittavat laitokset
Vedentoimitus (1352/2015), ns. EU vesilaitos
Vedenjakelu >=10m3/d tai 50-5000 käyttäjää
Vedenjakelu < 10m3/d tai alle 50 käyttäjää
Tukkuvesilaitos
20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksyminen

Maksu €
840
670
390
840
170-560

Ilmoitusten käsittely
Maksu €
Majoitustoimintaan tarkoitettu tila
110
Yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maa110
uimala ja uimaranta
Päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan
110
järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai
vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
110
Työhuoneisto
110
solariumpalvelu, kauneushoitola, tatuointiliike sekä muu huoneisto,
jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
Talousveden jakelualue
110
Alusten saniteettitodistukset
rahtilaiva
170
matkustajalaiva
250
todistuksen jatkoajan antaminen
56
3.3 Tupakkalain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut
Hakemuksen ja ilmoitusten käsittely
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Tukkumyynti-ilmoitus
Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus

Maksu €
160
200
90
670

3.4 Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden hakemusten käsittelystä perittävät maksut
Hakemusten käsittely
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus

Maksu €
90

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien suoritteiden maksut
4.1 Tarkastukset
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta
peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastus voi olla
myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin kirjallisiin töihin
käytetty aika. Tarkastusmaksuista päättää tarkastuksen tehnyt viranhaltija. Kohteen tarkastustiheys määritellään kunnan valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella.
Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Seuraavista
tarkastuksista maksu peritään käytetyn työajan mukaan.

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.
4.2 Näytteenotto ja mittaukset
Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto on 50 euroa.
Terveydensuojelulaissa säädettyyn valvonnan perusmaksuun ei sisälly valvontasuunnitelman
mukaista näytteenottoa. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.
Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Jos samalla
kerralla otetaan useammalta asiakkaalta / toimijalta tai saman toimijan eri kohteista näytteitä, alennetaan näytteenottomaksua 10 eurolla asiakasta kohden logistiikkakustannusten
tasaamiseksi. Jos samasta toimipaikasta otetaan useampia valvontasuunnitelman mukaisia
näytteitä samalla näytteenottokerralla, peritään seuraavista näytteenotoista 10 euroa/näyte.
Näytteenottomaksu sisältää näytteenottoon kuluvan ajan, toimistotyöajan sekä näytteen
kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset.
Näytteenoton yhteydessä tehtävistä mittauksista peritään erilliset maksut.
Maksu €
Kloori (kokonais- ja vapaa kloori)
5€/allas
pH
5€/allas
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi ja poistamisen varmistamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.

melumittaus, asumisterveys
hiilidioksidimittaus

Maksu €
käytettyyn aikaan perustuva
käytettyyn aikaan perustuva

5 § 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.
Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55 - 61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena
kuin virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen artikloissa 79-85 erikseen säädetään.
Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.
Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

8 § 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 käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

9 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
10 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole
ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.

11 § Maksun määrääminen poikkeustapauksissa
Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta asiakirjan käsittelystä, jossa käsittelyaika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta tai maksun periminen olisi muutoin kohtuutonta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % taksaa korkeampana/alhaisempana.
Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan viranhaltija, joka käsittelee asiakirjan.

12 § Maksun suorittaminen ja periminen
Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle
määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan
mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
Mikäli tämän taksan mukaista 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 EtL (297/2021) 74 §, TsL
(763/1994) 50 b §, TupL (549/2016) 25 b § ja LääkeL (395/1987) 54d §.

13 § Voimaantulo
Maksut määräytyvät päätös- tai käsittely päivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.
Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä
voimassa olevan taksan perusteella
Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on hyväksynyt tämän taksan
15.03.2022 ja se tulee voimaan 01.05.2022. Tämä taksa korvaa Meri-Lapin ympäristöterveysja joukkoliikennejaoston 25.10.2016 hyväksymän ja 01.01.2017 voimaantulleen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan.

14 § Valvonnan perus- ja valvontamaksut
14.1 Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021)
Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) säädettyä
valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä 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.
Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan
perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1
kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa.

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 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.
14.2 Valvonnan perusmaksu, terveydensuojelulaki (763/1994)
Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa lain liitteessä luetellun toimipaikan tai
toiminnon toiminnanharjoittajalta.
Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 50 §:n 1
momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden
kerran.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan
aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua
kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy
seuraavan kalenterivuoden alusta.
14.3 Vuosittainen valvontamaksu, tupakkalaki (549/2016)
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipisteestä peritään vuosittain valvontamaksuna 300 euroa myyntipistettä kohden. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden yhteismyyntipisteestä peritään vuosittain valvontamaksuna 600 euroa myyntipistettä kohden. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden ei maksua peritä kuluvalta vuodelta. Jos toimintaa harjoitetaan puolta vuotta lyhyemmän ajan, peritään
50% valvontamaksusta. Toiminnan päättyessä vuosittaista valvontamaksua ei palauteta.
14.4 Nikotiinivalmisteiden valvontamaksu, lääkelaki (395/1987)
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikan vuosittainen valvontamaksu on 50 € vähittäismyyntipaikalta. Toiminnan päättyessä vuosittaista valvontamaksua ei palauteta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään kesken vuoden ei maksua peritä kuluvalta vuodelta.

