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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA
Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 29.11.2016
Maksutaksa tulee voimaan 1.1.2017.

1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;
2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen 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 tarkastuksesta.
Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
5) terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä
sekä;
6) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;
7) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista;
8) 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);
9) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;
10) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;
11) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua;
12) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa;
13) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen
(arvonlisäverollinen);
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14) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen).
C) Tupakkalain (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
15) 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä;
16) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä;
17) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä
18) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä
19) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua
D) Lääkelain (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
20) 54a §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
21) 54c §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan vuosittaista valvontamaksua.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä
osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 52 euroa.
2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten
mukaan.
2.4 Viranomaisen suorittamasta tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta ja lyhytkestoisesta epäkohdan uusintatarkastuksesta peritään 52 euroa.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut
ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut
3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.
3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa
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toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa
ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.
4.2 Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman ympäristöterveydenhuollon lain mukaisia tarkastuksia, peritään maksu kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 % halvemman tarkastuksen maksusta. Samaa periaatetta sovelletaan, jos saman tarkastuskerran yhteydessä tarkastetaan saman toimijan samassa kiinteistössä sijaitsevia useampia erityyppisiä elintarvikehuoneistoja.

5

§ Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut

5.1 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.
5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen,
peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään.
5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

6

§ Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.
6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

7

§ Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu

7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden
vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.
Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä.

8

§ Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa

9.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua korkeampana/alhaisempana
9

§ Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen

10.1 Mikäli hakija peruttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta
syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, voidaan käsittelystä periä enintään 50 % tämän taksan mukaisesta hyväksymismaksusta.

4 (9)

UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyskeskus
Ympäristöterveydenhuolto

23.11.2016

10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
11.1 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, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
11.2 Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.
11.3 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän
taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.
12.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
13.1 Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristöterveydenhuollon lautakunta päättämiensä asioiden osalta sekä viranhaltija päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta.
13 § Maksun suorittaminen ja periminen
14.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.
14.2 Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain
14.3 Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa.
14.4 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden
viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
14.5 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle
vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä
pienemmäksi.
14.6 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 (EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92
§,

14 § Voimaantulo
15.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.
15.2 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa
olevan taksan perusteella.
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.
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MAKSUTAULUKOT
Elintarvikelain mukaiset maksut
Elintarvikelain mukaiset hyväksymismaksut
ELINTARVIKEHUONEISTOT; LAITOKSET
Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät
elintarvikehuoneistot
Liha-alan laitokset

Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)

Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä

Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
Kala-alan laitokset

Pieni, toiminnaltaan kapea-alainen ja osa-aikaisesti
toimiva laitos

Kala-alan laitos alle 500 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)

Kala-alan laitos yli 500 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
Maitoalan-laitokset

Raakamaidon vastaanotto alle 2 milj. l/vuosi

Uusi toiminta, €

Toiminnan
muutos, €

312

156

468

234

728

364

312

156

468

234

728

364

312

156

Raakamaidon vastaanotto yli 2 milj. l/vuosi

468

234

Muu maitoalan laitos (esim. pakkaamo, sulatejuustola,
jäätelönvalmistaja)
Muna-alan laitos

Munapakkaamo alle 100 000 kg/vuosi

468

234

312

156






Munapakkaamo yli 100 000 kg/vuosi

468

234



Munavalmistelaitos

468

234

208
312

104
156

Varastolaitos
Laitosmaisesti toimivat keskuskeittiöt
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Elintarvikelain mukaiset valvontamaksut
ELINTARVIKEHUONEISTOT
Alkutuotanto
• Maidontuotantotila
• Muu tuotantotila
Elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti
• Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
• Torialue
Vilja- ja kasvisala
• Myllytoiminta
• Ruoka- ja kahvileipien valmistus
• Muiden viljatuotteiden valmistus
• Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita
• Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus
• Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta
Elintarvikkeiden valmistus
(muut kuin maito, liha, kala, muna, vilja-kasvis)
Vienti ja tuonti
• Elintarvikkeiden maastavienti
• Elintarvikkeiden maahantuonti
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen
• Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi
• Ei eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi
• Elintarvikkeiden pakastaminen
Elintarvikkeiden kuljetus
• Elintarvikkeiden kuljetus
• Elintarvikkeiden pakastekuljetus
• Elintarvikkeiden kuljetus jäähdytettynä
• Elintarvikkeiden kuljetus lämpimänä
Elintarvikekontaktimateriaalit
ELINTARVIKEHUONEISTOT; LAITOKSET
Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot
Liha-ala
• Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
• Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
• Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
Kala-ala
• Pieni, toiminnaltaan kapea-alainen ja osa-aikaisesti toimiva laitos
•
•

Kala-alan laitos alle 500 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)
Kala-alan laitos yli 500 000 kg/vuosi
(laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä)

Valvontatarkastus, €

104
78
104
78

104
156
130
78
52 € / h

52 € / h

78
Valvontatarkastus, €
104

52 € / h
Valvontatarkastus, €

156
260
364
156

260
260
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Maitoala
• Raakamaidon vastaanotto alle 2 milj. l/vuosi
260
•

Raakamaidon vastaanotto yli 2 milj. l/vuosi

•

Muu maitoalan laitos (esim. pakkaamo, sulatejuustola, jäätelönvalmistaja)
Muna-ala
• Munapakkaamo alle 100 000 kg/vuosi
• Munapakkaamo yli 100 000 kg/vuosi
• Munavalmistelaitos
Varastolaitos

364
208

156
260
260
156

Elintarvikelain mukaiset muut maksut

Elintarvikehuoneiston aloitusilmoituksen käsittely
Elintarvikkeiden vientitodistukset
- Asiakirjojen tarkastus ja todistusten kirjoitus
- Venäjän vientiin liittyvä vientitodistusasiakirja
- muuhun kolmasmaavientiin liittyvä vientitodistus
- Vientilähetyksen lastaustarkastus
Lihantarkastuksesta perittävät maksut
Tiloilla tapahtuva ante-mortem-tarkastus
- ensimmäinen eläin
- seuraavat saman lajin eläimet
Erillinen näytteenotto
Lyhytkestoinen epäkohdan uusintatarkastus
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia
elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi
valvonta
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvat tarkastukset käytetyn ajan mukaan jokaiselta alkavalta tunnilta
Muu maksullinen elintarvikelain perusteella suoritettu valvonta

Maksu
104 €
26€ + 5 € / todistus
18 € / asiakirja
kulujen mukaan
78 €

52 €
5€
52 €
52 €
52 €/h

52 € /h

52 € / h

Terveydensuojelulain mukaiset maksut
ILMOITUKSEN/HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSUT
Tsl 18§:n mukaisen talousvettä toimittavanlaitoksen hyväksyntä
Tsl 13§:n mukaisen kohteen aloitusilmoituksen käsittely

Uusi toiminta,
Toiminnan
€
muutos, €
416
208
104 €

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT

Näytteenotto viranomaisen suorittamana

talousvesi

yksityiset kaivovedet

vesiosuuskunnat

uima-allas

52 € /näytteenottokerta
+ tutkimusmaksut
+ mahdolliset näytteen lähetyksestä
ja/tai kuljetuksesta aiheutuneet
ylimääräiset kulut
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uimaranta
muut (TsL 13 §:n mukaisten ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonta)

Kiinteistön TsL 26 §:n mukainen mittaus, näytteenotto, tutkiminen ja selvitys terveyshaitan selvittämiseksi

Maksu aikaan perustuen
52 €/ h
Ensimmäinen tarkastuskäynti on
maksuton
Erityistyöajasta, kuten ilta-, yö- tai
viikonlopputyöstä johtuvat VES:n
mukaiset korotuksen otetaan huomioon työaikaa laskettaessa.

ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJA KÄYTTÖ
Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset

Kustannusten mukaan

VALVONTAMAKSUT
Kunnallisten vesilaitosten valvontanäytteet
- sisältää verkostonäytteiden ottamisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti *)










Kustavin vesilaitos
Laitilan vesilaitos
Maskun vesilaitos
Nousiainen vesilaitos
Mynämäen vesilaitos
Pyhärannan vesilaitos
Taivassalon vesilaitos
Uudenkaupungin vesi
Vehmaan vesilaitos

HUONEISTON / TOIMINNAN VALVONTAMAKSU

kauneushoitola

huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa

yleinen sauna

julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto

majoitustila eläinsuoja ja – aitaus asemakaava-alueella

hautausmaa

vanhainkoti, palvelukoti tai vastaava

Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai
terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamista asuinrakennukseen tai alueelle,
jossa on asuinhuoneistoja (TsL 13 §, kohta 1)

krematorio

päiväkoti

koulu / oppilaitos

lastenkoti

vedenpakkaamo

uimahalli ja uimaranta

muu suunnitelmallisen valvonnan kohde

Euroa / vuosi + tutkimusmaksut

416
364
312
416
1 976
312
520
1 560
416
Tarkastus, euroa

52 € / h
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KANSAINVÄLISTEN TERVEYSSÄÄDÖSTEN TARKOITTAMAN SANITEETTITODISTUS LAIVOILLA

208 €

*) Valvontanäytteen perusteella edellytetyt uusintanäytteet ja niiden ottoon käytetty aika ei sisälly valvontasuunnitelman mukaiseen
suunniteltuun valvontaan, vaan uusintanäytteenottoon käytetystä ajasta sekä muodostuneista matka- ja lähetyskustannuksista peritään
taksan mukainen näytteenottomaksu.

Tupakkalain ja lääkelain mukaiset maksut
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäislupahakemuksen sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
Tukkumyynti-ilmoitus
Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely

156 €
234 €
104 €
104 €
104 €

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

350 €
350 €

Lääkelain mukaiset nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan ja vähittäismyynnin
valvonnan maksut

Yksi myyntipiste
Jokaiselta seuraavalta myyntipisteeltä
Jos samalla hakemuksella haetaan lupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua jokaista myyntipaikkaa kohti

Myyntilupamaksu
€
104 €
11 €
52 €

Tarkastus
€
52 €/h
52 €/h
52 €/h

Muu ympäristöterveydenhuollon lakien valvontaan liittyvä maksullinen valvonta
VALVONTAKOHDE
Eläintautilain mukainen vientitodistusasiakirja
Viranomaisen antama lausunto
Mikä tahansa muu maksullisen valvonnan piirissä oleva valvontakohde, jonka valvonnasta kunnalla on oikeus periä maksu, mutta maksutaksa on soveltumaton.

Tarkastus €
Kustannusten mukaan
52 €

52 €/h

