
Porin seudun
ympäristöterveydenhuollon taksa

Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila

Voimaantulo 1.1.2022
Ympäristöterveysjaosto hyväksynyt 9.12.2021 § 26



2 (17)

Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Porin kaupunki
Kirjaamo Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi

Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi
Y-tunnus 0137323-9

Sisällysluettelo

1 § Soveltamisala ............................................................................................................................................ 3
2 § Maksujen määräytymisperusteet ............................................................................................................... 5
3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut ...................... 6
4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut .................................. 6
5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut .............................................................. 7
6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut ........................... 7
7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu sekä
tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta............................................................................................................. 7
8 § Eläinlääkintähuoltolain 21 §:n mukaiset klinikkamaksut .............................................................................. 8
9 § Maksun korottaminen ja kohtuullistaminen poikkeustapauksissa ................................................................ 9
10 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen .......................................................................................... 9
11 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai käsittelemättä jättäminen ................................................ 10
12 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu ............................................................................................... 10
13 § Maksun suorittaminen ja periminen ...................................................................................................... 10
14 § Yksityisoikeudelliset maksut ................................................................................................................. 10
15 § Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut .................................................................... 11
16 § Maksusta päättäminen ......................................................................................................................... 11
17 § Voimaantulo ......................................................................................................................................... 11
Liite: Maksutaulukko .......................................................................................................................................... 12

1.



3 (17)

Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Porin kaupunki
Kirjaamo Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi

Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi
Y-tunnus 0137323-9

1 § Soveltamisala

Tätä taksaa sovelletaan

A) 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.

Kunta perii vuosittain valvonnan perusmaksun 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.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettua 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 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.

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

1) 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta vedenjakelualueesta
tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta
terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä tehtävien ilmoitusten käsittelyä
sekä;
2) 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;
3) 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja
näytteen tutkimista;
4) 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen
hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia
kuluja;
5) 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)
6) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen
perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;
7) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;
8) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua;
9) 20 §: n perusteella tehtävää riskinarvioinnin hyväksymistä
10) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa
11) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26 §:n
mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen;
viranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen
liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton
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12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen
(arvonlisäverollinen);
13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen);
14) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen
noudattamisen valvontaan liittyvät tarkastukset
15) säteilylain 173 §:ssä tarkoitettuun solariumlaitteen tarkastukseen. Jos mittaukset,
näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuolisella,
kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
1) 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä;
2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen
käsittelyä;
3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;
4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä
5) taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta myyntipistekohtaisesta
valvontamaksusta, joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista
tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai
tukkumyynnin valvonnasta.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) 54 a-d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä
2) sekä 54 a-d §:ssä valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuotuinen valvontamaksu

E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää
1) 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä eläinlääkärin
vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”) (arvonlisäverollinen)
2) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu yhteydenottoja varten
(ns. ”maksullinen päivystysnumero”) (arvonlisäverollinen)
3) 18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet (ns. ”laitemaksu”)
(arvonlisäverollinen)

2 § Maksujen määräytymisperusteet

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle
aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään.

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot
sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontatyön tuntihinta on 60 euroa.
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2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden
kustannusten mukaan.

2.4 Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä
tehtävästä näytteenotosta veloitettavaa maksua voidaan kohtuullistaa.

3 §  Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksy-
mismaksut

3.1 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.

3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
ilmoittamiseen.

3.3 Ilmoitusten käsittelymaksu määräytyy maksutaulukon mukaisesti.

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten mak-
sut

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta peritään liitteenä olevan
maksutaulukon mukainen valvontamaksu. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei
ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastus voi olla
myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tarkastukseen kuuluu
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyviin kirjallisiin töihin käytetty aika.
Kohteen tarkastustiheys määritellään kunnan valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella.

4.2 Jos yhdessä valvontakohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman
ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, määräytyy maksu pääasiallisen tarkastuksen
perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna 50 % muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastusten
maksuista. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa
tarkastuskäynti sisältää.

4.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaus-
valmisteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden sekä nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntilupiin liittyvä vuosittainen
valvontamaksu kattaa kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.
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4.4 Suuri yleisötilaisuus
Suuresta yleisötilaisuudesta tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus, jos
arvioidun kävijämäärän koko tapahtuman aikana arvioidaan olevan 1 500 henkilöä tai enemmän.
Tapahtumaa koskevan terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään
maksutaulukon mukainen maksu.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia 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 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

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

5.4 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.

5.5 Elintarvikehuoneistoon liittyvien asiakirjojen tarkastuksesta peritään työtunnin mukainen maksu
käytetyn työajan mukaan.

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perit-
tävät maksut

6.1 Terveyshaitan selvittämiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

6.2 Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisen terveyshaitan selvittämiseksi tehdystä mittauksesta,
näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä peritään kustannusten mukainen maksu liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisesti.

6.3 Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) tarkoittamasta laivojen ja alusten tarkastuksesta ja siitä
annettavasta todistuksesta (saniteettitodistus) peritään maksu tarkastuksesta (sisältää valmistelun,
tarkastuksen, matkat ja asiakirjojen laatimisen) ja todistuksen myöntämisestä liitteenä olevan
maksutaulukon mukaisesti.

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu, myyntiluvan vuosittai-
nen valvontamaksu sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen
valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain kaikilta 1. päivänä tammikuuta voimassa olevilta
luvilta.
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7.2 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja
tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisesti.

7.3 Tupakkalain 91 § ja lääkelain 54 d § mukaisen vuosittaisen valvontamaksun määräytymispäivä
on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1.
päivä.

7.4 Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden, siten et-
tä toimintaa harjoitetaan alle 6 kuukautta, voidaan valvontamaksua kohtuullistaa 50 %.

7.5 Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 %
muutoin perittävästä maksusta.

7.6 Jos toistaiseksi voimassa oleva vähittäismyynti tai tukkumyynti lopetetaan kesken vuoden, siten
että toimintaa harjoitetaan enintään 6 kuukautta, voidaan valvontamaksua kohtuullistaa 50 %.

7.7 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu
myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä.

7.8 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäis- ja
tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja
ei palauteta.

7.9 Tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään
maksu tuntiveloituksen mukaan 60 70 €/h. Mikäli hakemuksesta annettavasta päätöksestä on
tiedotettava virallisessa lehdessä, lisätään tämän taksan mukaiseen maksuun ilmoituksesta
aiheutunut todellinen kustannus.

8 § Eläinlääkintähuoltolain 21 §:n mukaiset klinikkamaksut

8.1 Klinikkamaksut
Klinikkamaksu virka-ajalla Porin kaupungin vastaanotolla on kymmenen euroa potilasta kohden ja
yhteistoiminta-alueen muilla vastaanotoilla pieneläimille (Eurajoki, Harjavalta ja Ulvila) viisi euroa
potilasta kohden (arvonlisäverollinen).

Porin vastaanotolla klinikkamaksua korotetaan 20 eurolla, mikäli potilaalle suoritetaan
leikkaustoimenpide yleisanestesiassa ja 15 euroa, mikäli potilaalle suoritetaan röntgentutkimus.
Porin vastaanotolla klinikkamaksuun lisätään 30 euroa,  mikäli potilaan verenkuva tutkitaan
vastaanotolla käyttäen kaupungin laboratoriotarvikkeita ja 40 euroa, mikäli potilaalle tehdään
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kliinisen kemian verinäytetutkimus vastaanotolla käyttäen kaupungin
laboratoriotarvikkeita (arvonlisäverollinen).

Klinikkamaksut Porin vastaanotto Eurajoen, Ulvilan ja
Harjavallan vastaanotot

perusmaksu per potilas 10 € 5 €
anestesiatoimenpide +20 € -
röntgenkuvaus +15€ -
verinäytteen tutkiminen
kaupungin tarvikkeilla

+40 €/kliininen kemia,
+30 €/hematologia

-

8.2 Maksu keskitetystä yhteydenottopalvelusta
Eläinlääkäripäivystyksen (pieneläimet puh. 0600 301301 ja suureläimet puh. 0600 17011)
puheluhinnat ovat (arvonlisäverollinen)

klo 17-20  68 cent/min + pvm/mpm
klo 20-08  1,98€/min + pvm/mpm.

Evidensian numeroon 0201 800 700 soittaminen maksaa soittajalle kiinteän verkon liittymästä 8,35
snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
Päivystysnumeroon 0600 418 824 soittaminen maksaa 0,51 €/min + ppm. Jonotus on myös
maksullista.

9 §  Maksun korottaminen ja kohtuullistaminen poikkeustapauksissa

9.1 Poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativasta tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka hakemuksen
käsittelystä maksua voidaan korottaa enintään 100 % 2 §:n mukaista maksua suurempana.

9.2 Arkisin klo 8.00 - 16.15 ulkopuolella tehtävästä tarkastuksesta peritään 50-100 % korotettu
maksu.

9.3. Poikkeuksellisen pientä työmäärää vaativasta tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka hakemuksen
käsittelystä maksu voidaan määrätä enintään 50 % 2 §:n mukaista maksua pienempänä.

10 §  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 3 §:n mukaisesta maksusta 50 %.
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11 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai käsittelemättä 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 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen
hylkäämisestä peritään taksan mukainen vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu.

11.3 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää käsittelemättä, maksua ei peritä.

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 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.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen

13.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan taksan mukaisesti.

13.2 Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

13.3 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 (297/2021) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL
(549/2016) 92 §

14 § Yksityisoikeudelliset maksut

14.1 Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta muuhun kuin viranomaistehtäviin liittyvistä selvityksistä,
asiantuntijalausunnoista, tietojen keräyksistä taikka erilaisista laskenta- tai mittaustehtävistä
peritään 100 euroa / toimenpide, kuitenkin yhden tunnin ylittävältä ajalta lisäksi 60 euroa/tunti.

14.2 Lautakunta päättää erikseen tapauskohtaisesti omien julkaisujensa myyntihinnan. Ellei hintaa
ole erikseen määrätty, peritään niistä 10 euroa / kappale.

14.3 Valokuvien käyttöoikeudesta ennalta määriteltyyn tarkoitukseen peritään 80 euroa / kappale.
Valokuvavedoksista peritään 120 euroa / kappale.



11 (17)

Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Porin kaupunki
Kirjaamo Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi

Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi
Y-tunnus 0137323-9

14.4 Yksityisoikeudellisista maksuista perittäviin korkoihin sovelletaan korkolain säännöksiä.

15 § Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut

Näiden palveluiden maksut peritään Porin kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan
taksan mukaisesti.

16 § Maksusta päättäminen

Maksusta, lisämaksusta, maksun alentamisesta ja maksun palauttamisesta päättää asiassa
toimivaltainen viranomainen.

17 § Voimaantulo

17.1. Ilmoitusten ja hakemusten maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa
olevan taksan perusteella.

17.2 Valvontasuunnitelmaan kuuluvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä ilmoitusten tai
hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan liittyvistä toimenpiteistä ja
toimenpidepyynnön käsittelystä maksu peritään sen taksan mukaan, joka on voimassa toimenpiteen
suorittamishetkellä.

17.3 Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntilupia
koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa
olevan taksan perusteella.

17.4 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022. Porin kaupungin
ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 9. päivänä joulukuuta 2021.
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Liite: Maksutaulukko

ELINTARVIKELAIN MUKAISET MAKSUT

10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten käsittelystä peritään 165 €.

9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään käytetyn työa-
jan perusteella 60 €/h.

Lopetusilmoituksen käsittelystä peritään 60 €.

Elintarvikehuoneistojen elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvonta
käytetyn työajan perusteella on 60 €/h.

HYVÄKSYTYN TOIMINNAN VALVONTAMAKSU

Suunnitelmallinen valvonta (perustarkastus ja seurantatarkastus) käytetyn työajan perusteella 60 €/h.

REKISTERÖIDYN TOIMINNAN VALVONTAMAKSU

TOIMINTA SUUNNITELMALLINEN VALVONTA

Vilja- ja kasvisala Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Myllytoiminta 220 110

Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia
tuotteita
- tuotanto < 10 000 kg vuodessa 220 110

- tuotanto > 10 000 kg vuodessa 385 195

Ruoka- ja kahvileipien valmistus 220 110

Muiden viljatuotteiden valmistus 165 85

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus 165 85

Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta 165 85

Elintarvikkeiden valmistus Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Yhdistelmätuotteiden valmistus 330 165

Makeisten valmistus 165 85

Juomien valmistus 165 85

Muu valmistus (esim. kahvinpaahto) 220 110

Elintarvikkeiden tukkumyynti Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €



13 (17)

Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Porin kaupunki
Kirjaamo Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi

Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi
Y-tunnus 0137323-9

Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja ei-
helposti pilaantuvia elintarvikkeita

220 110

Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja
helposti pilaantuvia elintarvikkeita

280 140

Elintarvikkeiden tukkumyynti, käsitellään helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita

385 195

Elintarvikkeiden vähittäismyynti Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja
ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita

165 85

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja
helposti pilaantuvia elintarvikkeita < 200 m2

220 110

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja
helposti pilaantuvia elintarvikkeita > 200 m2

330 165

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti
pilaantuvia elintarvikkeita < 200 m2

250 110

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti
pilaantuvia elintarvikkeita 200- 1000 m2

330 165

Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti
pilaantuvia elintarvikkeita >1000 m2

385 195

Tori ja muut ulkomyyntialueet sekä liikkuvat elintar-
vikehuoneistot

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

Elintarvikkeiden tarjoilu Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola < 6 asia-
kaspaikkaa tai < 50 annosta/vrk

165 110

Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola 6 - 150
asiakaspaikkaa tai 50 – 500 annosta/vrk

280 140

Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola > 150 asia-
kaspaikkaa tai > 500 annosta/vrk

330 165

Pubtoiminta 165 85

Suurtalous, tarjoilukeittiö 165 85

Suurtalous, laitoskeittiö, keskuskeittiö ja pitopalvelu
< 500 annosta/vrk

220 110

Suurtalous, laitoskeittiö ja keskuskeittiö 500-2000
annosta/vrk

280 110

Suurtalous, laitoskeittiö ja keskuskeittiö > 2000 an-
nosta/vrk

330 165

Elintarvikkeiden kuljetukset Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Elintarvikkeiden kuljetus, pakastekuljetus, kuljetus
jäähdytettynä ja/tai kuljetus lämpimänä
- kuljetusajoneuvojen lukumäärä 1-10 165 85

- kuljetusajoneuvojen lukumäärä > 10 220 110
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ATP -kuljetukset 220 110

Elintarvikkeiden maahantuonti, varastointi
ja pakastaminen

Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Elintarvikkeiden maahantuonti, varastointi 220 110

Elintarvikkeiden pakastaminen 330 165

Kontaktimateriaalitoimija Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvik-
keita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahan-
tuojat

Maksu tarkastusaikaan perustuen
60 €/h

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

Alkutuotanto Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Maidontuotanto, Lihakarjan kasvatus, kalastus ja
vesiviljely, Muu alkutuotanto

120 60

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET PÄÄTÖS-, HYVÄKSYMIS - JA VALVONTAMAK-
SUT
Terveydensuojelulain mukaisen aloitus- ja muutosilmoituksen käsittelystä peritään 165 euroa. Lopetusilmoituk-
sesta ei peritä maksua. Useampaa kuin yhtä toimijaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävään käsittelymak-
suun lisätään toisesta toimijasta alkaen 50 euroa jokaista toimijaa kohden.

Mikäli ilmoituksen käsittelyn yhteydessä tehdään tarkastus, lisätään maksuun perustarkastuksen maksu.

Ilmoituksen perusteella tehtävä tarkastusmaksu määräytyy alla olevan taulukon kohdetyypin perustarkastusmak-
sun mukaan. Poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativissa kohteissa maksu on 60 €/h.

ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ
EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

SUUNNITELMALLINEN VALVONTA

Parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu
ihonkäsittely tai -hoitopaikka, solarium

Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

Asiakaspaikkoja alle 3 165 85

Asiakaspaikkoja 3-10 220 110

Asiakaspaikkoja yli 10 280 140

Yleinen saunatila 165 85

Uimahalli, uimala 330 165

Muu yleinen allastila 220 110

Kylpylä tms. 330 165

Yleinen uimaranta (EU-uimaranta) 165 85

Pieni yleinen uimaranta tai -paikka 110 55

Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto
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100- 1000 m2 165 85

> 1001 m2 220 110

Julkinen kuntosali, liikuntatila tms.

<100 m2 120 60

101-1000 m2 220 110

>1000 m2 330 165

Koulu tai oppilaitos, päivähoitopaikka, lasten-
tai ryhmäperhepäiväkoti tai esiopetustila, van-
hainkoti, palvelutalo tai muu asumispalvelu
< 200 m2 220 110

200 - 500 m2 280 140

501 - 1000 m2 330 165

1001 - 2000 m2 385 195

2001- 4000 m2 440 220

> 4000 m2 550 275

Julkinen majoitushuoneisto (hotelli, motelli,
matkustajakoti tai muu majoitushuoneisto)
< 400 m2 165 85

400-1000 m2 220 110

1001 - 2000 m2 385 195

> 2000 m2 440 220

Leirikeskus, mökkikylä, leirintäalue tai
vastaava majoitusalue

220 110

Hautausmaa, krematorio 220 110

Ruumiin kuljetuslupa 165
-

Yksityinen hautapaikka, haudatun ruumiin siir-
täminen

Maksu käsittelyaikaan
perustuen 60 €/h

-

Asuinrakennuksessa oleva työtila sekä häiritse-
vän toiminnan sijoittaminen lähelle asuinaluetta
m2

Maksu käsittelyaikaan perustuen
60 €/h

Maksu käsittelyaikaan pe-
rustuen 60 €/h

Talousvettä toimittavat laitokset (vesilaitokset)
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Päätösmaksu laitoksen hyväksymisestä käsittelyaikaan perustuen on 60 €/h

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen 275 €.

Valvontamaksu Perustarkastus / € Seurantatarkastus / €

5000 tai enemmän käyttäjää tai
yli 1000 m3

825 440

alle 5000 käyttäjää tai alle 1 000 m3 tai muu asetuk-
sen 461/2000 mukainen kohde

440 220

alle 500 käyttäjää tai alle 100 m³ 300 150

alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3 tai muu asetuksen
401/2001 mukainen kohde

220 110

Talousveden pakkaamo Maksu käsittelyaikaan
perustuen 60 €/h

Maksu käsittelyaikaan
perustuen 60 €/h

Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa
harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyt-
täjälle terveyshaittaa

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

Saniteettitodistuksen uusiminen 350 175

Saniteettitodistuksen voimassaoloajan pidentä-
minen

Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

-

Suuri yleisötilaisuus (STMn asetus 405/2009) Maksu tarkastusaikaan
perustuen 60 €/h

-

TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUK-
SEN SEKÄ NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI-ILMOITUKSEN JA TUKKUMYYNTI-
ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSU
Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus 300

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus 200

Tukkumyynti-ilmoitus 250

TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNNIN JA TUKKU-
MYYNNIN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste 500

Tukkumyyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste 500

Ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen
noudattamisen valvontaan liittyvä tarkastus 60 €/h
Säteilylain 173 §:ssä tarkoitettu solariumlaitteen tarkastus 60 €/h

LÄÄKELAIN MUKAISET LUPA- JA VALVONTAMAKSUT

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa 200
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Vuotuinen valvontamaksu 200

NÄYTTEENOTTO-, MITTAUS-, TUTKIMUS- JA LAUSUNTOMAKSUT

Näytteenotto/valvontakohde 60 € /näytteenottokerta
(+tutkimusmaksu) +

5 €/näyte
Talousveden valvontatutkimusohjelman mukainen näytteenotto 110 € /näytteenottokerta + 10 €/näyte

Alusten legionellanäytteenotto 200 € /näytteenottokerta + 10 €/näyte

Erityisiä toimia vaativa tai yli tunnin kestävä näytteenotto 60 €/h (+tutkimusmaksu) + 10€/näyte

Melumittaus 165 €

Asiakkaan pyytämät lausunnot (esim. omavalvonnasta, asiakirjoista tai
rakennuspiirustuksista (isot kohteet)

maksu käsittelyaikaan perustuen 60
€/h

Asiakirjojen tarkastus, todistuksen kirjoitus (mm. vientitodistukset) ja vaatii
tarkastuksen

maksu käsittelyaikaan perustuen 60
€/h + kilometrikorvaus

Yksityisoikeudelliset maksut mm. erilaisista laskenta- tai mittaustehtävistä 100 euroa / toimenpide


