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1 § Soveltamisala 
Tätä taksaa sovelletaan  

A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka 
koskevat   

1) laitoksen hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintar-
vikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;  

2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näyt-
teen tutkimista; 

3) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen 
valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista 
kattavampaa valvontaa; sekä 

4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain  
7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuk-
sesta.  

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuk-
sista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. 

B) terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, 
jotka koskevat   

5) 13 §:n mukaista toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelyä sekä; 

6) 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä; 

7) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näyt-
teen tutkimista sekä 6 §:n nojalla myöntämiä todistuksia; 

8) 20 §:n mukaisen talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousve-
den laadun valvonnan riskinarvioinnin hyväksymistä; 

9) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen 
perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antami-
nen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen; 

10) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvon-
taa;  

11) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvon-
taa sekä 20 §:ssä edellytettyä talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua;  

12) 29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa;  

13) säteilylain (592/1991) 44 a §:n nojalla terveydensuojelulain mukaisen valvon-
nan yhteydessä tehtyä tarkastusta; 

14) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, 
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 27 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittä-
miseen; sekä  

15) talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoite-
tusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.  
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C) tupakkalain (549/2016) mukaisiin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koske-
vat 

16) 44 §:ssä tarkoitetun tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilu-
van myöntämistä; 

17) 48 §:n mukaisten nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen kä-
sittelyä; 

18) 50 §:ssä tarkoitetun tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-
ilmoituksen käsittelyä; 
 

19) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä; sekä 

20) 91 §:ssä tarkoitettuja tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tuk-
kumyynnin valvontamaksuja.  

 
D) lääkelaissa (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka kos-

kevat 

22) 54 a §:n tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä; 
sekä 
 
23) 54 d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittaista 
valvontamaksua. 
 

E) eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 21 §:n tarkoittamiin maksuihin 
 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

2.1 Terveysvalvonnan maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkas-
tuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskus-
tannusten määrään. 

2.2 Terveysvalvonnan kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamises-
ta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustan-
nuksista.  Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 65,00 euroa. 

2.3 Viranomaisen suorittamasta näytteenotosta peritään maksu käytetyn 
työajan mukaan.  

2.4 Asiantuntijapalveluista peritään maksu käytetyn työajan mukaan.  

2.5 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

2.6 Näytteen lähettämisestä peritään maksu käytetyn työajan mukaan lisät-
tynä rahti- / postimaksulla. 

2.7 Eläinlääkintähuollon vastaanottomaksut perustuvat toimitiloista ja työvä-
lineistä aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunki vastaa toimitilojen ylläpidos-
ta ja siivouksesta sekä kustannuksista omistamiensa laitteiden ja väli-
neiden osalta. 

2.8 Virka-ajan ulkopuolista eläinlääkäripäivystystä varten järjestetyn keskite-
tyn yhteydenottopalvelun kustannukset perustuvat maksulliseen palve-
lunumeroon. 
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3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut  

3.1 Käsittely- ja hyväksymismaksuja ovat elintarvikelain 13 §:n mukaisten 
ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut, terveyden-
suojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja 18 §:n mu-
kaisten laitosten hyväksymismaksut sekä tupakkalain 79 §:n mukaisen 
tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelymaksu.   

3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on 
käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hake-
muksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan mukaan. 

3.3 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista 
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä kuluttaja-
turvallisuuslain mukaiseen palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan il-
moitukseen. 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja 
näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen 
käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautumi-
nen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan laatiminen. Tarkastuksen sisällös-
tä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettä-
västä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtai-
sessa valvontaohjelmassa, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kun-
nan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa sekä toiminta-
järjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin pe-
rusteella.  

4.2 Uuden valvontakohteen, kuten ilmoitetun elintarvikehuoneiston toimin-
nan aloittamisen yhteydessä tehtävä ensimmäinen tarkastus ja riskinar-
viointiin perustuvat muut valvontatoimenpiteet ovat maksullisia. 

 
4.3 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista vi-

ralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. 
Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteisiin käytetyn työajan mukaan.  

4.4 Työaika laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella, jolloin toimenpiteisiin 
käytetty työaika pyöristetään ylöspäin seuraavaan tasa- tai puoleen tun-
tiin.  

4.5 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden 
ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti- ja tukkumyyntipaikkojen sekä 
tupakointitilojen tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuot-
teiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupiin sekä ilmoi-
tuksen varaisiin toimintoihin liittyvät vuosittaiset valvontamaksut kattavat 
kaikki suunnitelmalliset tarkastukset. 

5 § Elintarvikelain mukaisesta muusta valvonnasta perittävät maksut 

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneis-
tojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostaja-
maan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Mak-
su määräytyy tarkastuksiin kuluneen työajan mukaan. 

5.2 Tarkastuksista, jotka perustuvat elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen 
toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannus-
ten perusteella. 
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5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä 
tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa 
säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyyn-
nöstä tehtävät tarkastukset.  

5.4 Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien mate-
riaalien (kontaktimateriaalien) vientitodistuksista peritään kustannuksia 
vastaava maksu käytetyn työajan mukaan. 

5.5 Lihantarkastuksista peritään kustannuksia vastaava maksu käytetyn 
työajan mukaan. 

6 § Terveydensuojelulain mukaisesta muusta valvonnasta perittävät maksut 

6.1 Kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla ter-
veyshaitta 27 §:n nojalla on, peritään maksu käytetyn työajan mukaan 
asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, mit-
tauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 
§:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen 
varmistamiseen; viranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaitta-
epäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely 
on kuitenkin maksuton. 

6.2 Kaivon omistajalta peritään maksu käytetyn työajan mukaan talousvesi-
tutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoite-
tusta talousvettä toimittavasta laitoksesta. 

6.3 Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä näytteenotosta ja tutkimuk-
sista sekä terveydensuojelulain 6 §:n nojalla myönnetyistä todistuksista 
peritään maksu käytetyn työajan mukaan. 

6.4 Terveydensuojelulain perusteella annettujen määräysten valvonnasta, 
talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta sekä terveydensuojelu-
laissa edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta peritään 
maksu käytetyn työajan mukaan. 

6.5 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on mak-
suton. 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukaiset vähittäis- ja tukkumyyntilupamaksut, ilmoitusten kä-
sittelymaksut sekä vuosittaiset valvontamaksut 

7.1 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevan 
hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 195,00 euroa myyntipaikal-
ta. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan 
luvan käsittelymaksua 20,00 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä 
kohti. 

 
 Nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen käsittelystä perittävä 

maksu on 130,00 euroa myyntipaikalta. Jos myyntipaikassa on enem-
män kuin yksi myyntipiste, korotetaan ilmoituksen käsittelymaksua 
20,00 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä kohti. Maksu peritään toi-
mijoilta, joilla on tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähit-
täismyyntilupa. 

 
 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsitte-

lystä perittävä maksu on 130,00 euroa. 
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7.2 Vuosittainen tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäis- tai tuk-
kumyyntitoimijan myyntipistekohtainen valvontamaksu on 500,00. 

 
Jos vähittäis- tai tukkumyyntitoimija myy myyntipisteessä tupakkatuot-
teita sekä nikotiininesteitä, myyntipistekohtainen valvontamaksu on   
1 000,00 euroa. 
 
Jos tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa myönnetään tai 
ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta ly-
hemmän ajan, peritään toiminnan kestoon suhteutettu valvontamaksu. 
Maksu on 42,00 euroa kuukaudelta, toiminnan aloittamiskuukausi mu-
kaan laskettuna. Maksu peritään myös alle kuukauden kestävästä toi-
minnasta.  

7.3. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelystä perittävä maksu 
on 130,00 euroa hakemukselta. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin 
yksi myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 20,00 eurolla, jokais-
ta seuraavaa myyntipistettä kohti. 

 
7.4 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupamaksut ovat saman suuruiset 

määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. 
 

7.5. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupamaksut peritään vain hyväksy-
tyistä luvista. 

7.6. Vuosittainen nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontamaksu on 
yhden myyntipisteen käsittävältä myyntipaikalta 65,00 euroa. Valvonta-
maksua korotetaan 20,00 eurolla jokaista seuraavaa myyntipaikan 
myyntipistettä kohti. 

8 § Eläinlääkintähuollon klinikkamaksuja ja keskitettyä päivystyspuhelinta koskevat maksut 

8.1 Kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanotoilla perittävät vastaanotto-
maksut (klinikkamaksut) silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin 
vastaanotolla, ovat seuraavat: 
• terveen eläimen tai eläinryhmän käynti (esim. rokotus, terveystodis-

tus) 7 eur 
• sairaan eläimen käynti 12 eur 
• päivystyskäynti tai ulkopaikkakuntalainen asiakas 25 eur 
• kaupungin laitteiden käyttö (esim. ultraäänilaite, kuivakemia-

analysaattori, hammaskivenpoistolaite) + 10 eur 
Em. vastaanottomaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
 
Maksu on potilaskohtainen eli jos samalla omistajalla on useampi eläin 
mukanaan samalla käynnillä, peritään jokaisesta hoidettavasta poti-
laasta luokituksen mukainen vastaanottomaksu. 
 
Vastaanottomaksua ei peritä silloin kun asiakas käy ainoastaan osta-
massa lääkkeitä, rehuja tmv. eikä mikäli potilas tuodaan saman sairau-
den johdosta seuranta- tai uusintakäynnille kahden viikon kuluessa 
edellisestä käynnistä. 
 

8.2 Virka-ajan ulkopuolisen eläinlääkäripäivystyksen keskitetty yhteydenot-
topalvelu on järjestetty maksullisella palvelunumerolla. Soittajalta perit-
tävä palvelumaksu on 
• 1,51 eur/min + pvm/mpm arkisin klo 16.00 – 22.00 ja lauantaisin, 

sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 8.00 – 16.00 
• 3,00 eur/min + pvm/mpm arkisin klo 22.00 – 8.00 ja lauantaisin, 

sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 16.00 – 8.00 
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9 § Terveysvalvonnan valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa ja maksun koh-
tuullistaminen 

9.1 Mikäli näytteenotto, mittaukset tai valvontatoimenpiteet tapahtuvat asi-
akkaan pyynnöstä tai toiminnan luonteesta johtuen virka-ajan ulkopuo-
lella ja niistä aiheutuu työnantajalle kohonneita kustannuksia, voidaan 
maksua korottaa kustannusten nousua vastaavalla prosenttimäärällä.  

9.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys 
huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksen 
perusteella erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi 
maksu. Hakemuksen tai ilmoituksen käsittelymaksun tulee kuitenkin täl-
löinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.  

9.3 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää kaupunki-
rakennelautakunta päätöksiensä osalta sekä toimivaltainen viranhaltija 
päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta.  

 
10 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 

10.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian 
käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätök-
sen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuk-
sen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn työajan mu-
kaan.  

 
10.2 Maksua ei peritä mikäli peruuttaminen tai asian käsittelyn raukeaminen 

koskee tämän taksan 7 §:n mukaista maksua. 
 

11 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen  

11.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään maksu käsitte-
lyyn käytetyn työajan mukaan.  

11.2 Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä 
maksua.  

11.3 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peri-
tä. 

12 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen 
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä 
samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätök-
sestä on peritty. 

12.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen joh-
dosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tar-
peessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen 

13.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuk-
sesta.  

 
13.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Erä-

päivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymi-
sen perusteena olevan palvelun saamisesta.  
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13.3 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peri-
tään viivästyneelle määrälle vuosittaista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan. 

13.4 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 täytän-
töönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 
50 §, TupL (549/2016) 92 §, LääkL (395/1987) 54 d § )  

13.5 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynnin vuo-
sittaiset valvontamaksut peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa ole-
vista vähittäismyyntiluvista ja ilmoituksen perusteella harjoitettavista 
toiminnoista kyseiseltä vuodelta.  

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntiin liitty-
vien vuosittaisten valvontamaksujen periminen lopetetaan luvan rau-
etessa tai toiminnan loppuessa toimijan ilmoituksen perusteella. Maksu-
ja ei palauteta. 

13.6. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 
peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista 
kyseiseltä vuodelta.  

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun 
periminen lopetetaan luvan rauetessa luvan haltijan ilmoituksen perus-
teella. Maksuja ei palauteta. 

14 § Perustevalitus 

Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunni-
telmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoit-
taja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen.  
 
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun 
merkittyyn eräpäivään mennessä.  

 
Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on 
määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. 

 
 Perustevalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,  

yhteistiedot: 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksi: 010 36 42269 

 
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuo-
den alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.  
 

15 § Voimaantulo 

15.1 Hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy sen 
taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen tai ilmoituksen vireilletu-
lopäivänä.  
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15.2 Valvontasuunnitelmaan kuuluvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta se-
kä ilmoituksen tai hakemuksen perusteella annettujen määräysten val-
vontaan liittyvistä toimenpiteistä maksu peritään sen taksan mukaan, 
joka on voimassa toimenpiteen suorittamishetkellä. 

15.3 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäis- 
ja tukkumyynnin vuosittaisten valvontamaksujen suuruus määräytyy 
maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 

15.4 Eläinlääkintähuollon maksut peritään sen taksan mukaisina, joka on 
voimassa vastaanottokäynnin tai päivystyspuhelun ajankohtana. 

15.5 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2018. 
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