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Sosiaali- ja terveys-lautakunta 16.12.2021

99 €/h

66 €/h

165 €

Suorite
165 €
330 €

Vähäinen muutos 132 €

Suorite
Luokka 1 165 €
Luokka 2 330 €
Luokka 3 528 €

Luokka 4 enintään 10 h 660 €
Luokka 5 990 €

66 € / h

* Lisäksi peritään välttämättömistä tulkkauspalveluista 
tulkin perimät todelliset kustannukset.

HUOM! toiminnan keskeyttämisilmoitus on maksuton

HUOM! myös toimijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta peritään rekisteröintimaksu 

Uusi lupa, käsittelyaika enintään 2,5 h - nikotiinikorvaushoitovalmisteet

HUOM! Mikäli hakija peruuttaa lupahakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään asianomaisen maksuluokan mukainen maksu 50%:lla alennettuna. 

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TAKSA 

Keskituntikustannus lainsäädännön tai kohteen valvonnan edellyttäessä valvojalta 
eläinlääkärin koulutusta tai valvonta muutoin edellyttää erityisen laajaa osaamista.

Keskituntikustannus muulloin

Suorite

1 b. Tupakan, tupakkatuotteiden tai nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä koskevan lupahakemuksen käsittely 
sekä tupakkatuotteiden tukkumyyntiä ja nikotiininesteiden myyntiä koskevien ilmoitusten käsittely

Valvonnan maksut perustuvat viranomaiselle toimenpiteiden tuottamisesta aiheutuneiden keskimääräisten 
kokonaiskustannusten määrään. Maksun määräämisen yleinen peruste on suoritteen tuottamiseen kuluva aika. 

Virka-aikana

enintään  5 h
enintään 2,5 h

1. Lupien ja ilmoitusten käsittely

HUOM! Yli 15 h:n käsittelystä maksu peritään asian käsittelyyn käytetyn ajan perusteella siten, että aika pyöristetään lähimpään neljännestuntiin.

HUOM! myös toimijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta peritään maksu

enintään 8 h

Lupien ja ilmoitusten käsittelymaksu määräytyy ilmoitusten osalta käsittelypäivänä voimassa olevan taksan perusteella ja 
päätöksen antamispäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella päätösten osalta.

enintään 15 h

1 c. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten ja lupien käsittely, terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaisten 
hyväksymishakemusten käsittely sekä tupakointikiellon määrääminen asuinyhteisölle hakemuksesta

rekisteröinti-ilmoituksen tai luvan käsittelyaika enintään 2,5 h

Uusi lupa, käsittelyaika enintään 5 h - tupakka ja tupakkatuotteet sekä nikotiininesteet

Yli 15 h

Virka-aikana

HUOM! Virka-ajan ulkopuolella peritään kaksinkertainen maksu. Virka-ajan ulkopuolinen aika: arkisin klo 17 – 07 sekä viikonloput ja juhlapyhät.

*Lisäksi peritään todelliset kustannukset mahdollisesta kuulemisesta 
ja kuulutuksista sekä päätöksen tiedoksi antamisesta.

1 a. Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittely

Virka-aikana

HUOM! Käsittelyaikaan sisältyy ilmoituksen tai hakemuksen tarkastus, mahdollisten asiakirjatäydennysten pyytäminen,  rekisteröintitodistuksen tai 
hyväksymispäätöksen valmistelu ja tarvittaessa asianosaisten kuulemiseen sekä tarvittavien lausuntojen hankkimiseen käytetty aika. Hyväksymis- ja 
lupahakemusten käsittelyyn sisältyy lisäksi huoneiston, laitteiden ja muiden järjestelyiden hakemuksenmukaisuuden sekä luvan edellytysten täyttymisen 
tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan laatiminen.



Suorite

66 € 132 €
16,5 € / kpl 33 € / kpl
99 € 198 €

0 € 0 €

66 € 132 €
132 € 264 €
132 € 264 €
198 € 396 €
33 € 66 €
33 € 66 €
33 € 66 €
66 € 132 €

66 € / h 132 € / h
*minkä lisäksi peritään käyntimaksu 66 € 132 €

Suorite

231 € 462 €
99 € 198 €
66 € 132 €

Muut 66 € 132 €

2. Näytteenotto

2 a. Vesi- ja elintarvike- sekä pintahygienianäytteenotto

3. Viranomaistodistusten laatiminen

HUOM! Todistuksen laatimisesta ei peritä erillistä hintaa vientitarkastuksen yhteydessä - työaika sisältyy tarkastusaikaan 

HUOM! Yksi näyte kattaa enintään viisi saman tuote-erän osa-näytettä

2 b. Elinympäristön terveyshaittaselvityksiin liittyvät näytteenotot, tutkimukset ja mittaukset

Suorite

HUOM! Terveydensuojeluviranomaisen aloitteesta terveyshaitan selvittämiseksi tehtävä kartoitus- ja projektinäytteiden otto on yksityishenkilölle maksutonta.

     1. Suunnitelman mukainen näyte kierroksen yhteydessä

     2. Yksittäin otettava näyte

Virka-aikana

     Elintarvikehuoneistoissa tehtävästä näytteenotosta ei peritä maksua

Virka-ajan 
ulkopuolella

Vesi- ja pintahygienianäytteenotto

HUOM! Tarkastuksen yhteydessä ensimmäisen näytteen otto on maksuton (poikkeus lihantarkastusnäytteet).

Elintarvikenäytteenotto

         * samasta näytteenottopaikasta otettavat lisänäytteet

HUOM! Yksityiskaivon omistajalta peritään vain näytteen lähetys- ja tutkimuskustannukset, näytteenotto on maksutonta

HUOM! Näytteenotto sisältää silmämääräisen tarkastuksen ja tarvittaessa lämpötilan mittauksen

9. Muut näytteet ja mittaukset käytetyn ajan mukaan 15 min. tarkkuudella

Saniteettitodistus / kpl (sisältää tarkastuksen ja matkat)

*Lisäksi peritään mahdolliset lähetyskustannukset sekä virallisen 
todistuspohjan hinta

Muu vientitodistus / kpl

HUOM! Yksityishenkilön vireillepaneman asunnon terveyshaittaepäilyn sekä muun terveyshaittaepäilyn selvitykseen liittyvän 1. käynnin yhteydessä toteutetusta näytteenotosta ei peritä 
maksua.
HUOM! Terveyshaittojen selvitykseen liittyvistä muista mittauksista ja näytteenotoista peritään maksu suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin käytetyn todellisen ajan  sekä matkoihin 
käytetyn keskimääräisen ajan mukaan. Tavanomaiset näytteenottomaksut esitetty taulukossa.

*Kaikkien näytteiden osalta peritään näytteen todelliset lähetys- ja 
tutkimuskustannukset sekä laboratorion perimät todelliset 
tutkimuskustannukset.
*Valvontakohteen erikseen edellyttäessä erityisiä varusteita, peritään 
varusteiden todelliset vuokrakustannukset.

6. Säteilymittaus (annosnopeus, pintakontaminaatio)

*Lisäksi peritään todelliset näytteen lähetys- ja tutkimuskustannukset  
sekä laboratorion perimät todelliset tutkimuskustannukset.

7. Mikroskopointi (tuhoeläimet, sinilevät)

4. TVOC-näyte

8. Pyyhintänäyte (mineraalivilla, asbesti)

3. Laskeumamaljanäyte

5. Sisäilman radon-mittaus (suuntaa antava Radon-box)

Virka-ajan 
ulkopuolella

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva vientitodistus

Virka-aikana

HUOM! Yksityishenkilön tunnistettavaksi tuoman tuhoeläin- tai sinilevänäytteen mikroskopoinnista ei peritä maksua

Virka-aikana

1. Pintasively- / materiaalinäytteenotto

Virka-ajan 
ulkopuolella

2. Andersen-mittaus



Myyntipistekohtainen vuosimaksu

500 €
500 €

Myyntipaikkakohtainen vuosimaksu
€

€

€

€

HUOM! Perusmaksu laskutetaan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä rekisterissä aktiivisena olevilta toimipaikoilta.

Suorite

99 €/h 198 € / h
*minkä lisäksi peritään käyntimaksu 99 € 198 €

Vientitarkastus, muut 
tuotteet

66 €/h 132 € / h

*minkä lisäksi peritään käyntimaksu 66 € 132 €

Suorite

Ante mortem
1. Yli 50 kg 1 - 5 ruhoa 49,5 € 99 €
2. Yli 50 kg seuraavat / ruho 24,75 € 49,5 €
3. Alle 50 kg 1 - 100 ruhoa 49,5 € 99 €
4. Alle 50 kg seuraavat / 100 ruhoa 24,75 € 49,5 €

*minkä lisäksi peritään erillisellä tarkastuskäynnillä 
käyntimaksu 

99 € 198 €

99 € / h 198 €

HUOM! Todistuksen laatimiseen kulunut aika otetaan huomioon tarkastusmaksua määrättäessä. 

5 b. Teurastettavan eläimen elävänä tarkastus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntipaikat, kaikki myyntipisteet

150
150

HUOM! Vuosittainen valvontamaksu määräytyy vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevan myyntiluvan perusteella.

Virka-ajan 
ulkopuolella

Näytteenotosta peritään tarkastuksen yhteydessä maksu todellisen ajankäytön mukaan 15 minuutin 
tarkkuudella.

*minkä lisäksi peritään todelliset lähetys- ja tutkimuskustannukset

Virka-aikana

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikat

Virka-ajan 
ulkopuolella

5 a. 2 Euroopan yhteisön ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvä tarkastus 

5. Tarkastusmaksut

Yli 4 myyntipistettä 165

66

Vientitarkastus, eläinperäiset elintarvikkeet

Nikotiininesteet

4.  Vuosimaksut

Virka-aikana

Tupakkatuotteet

Elintarvikelaki
Terveydensuojelulaki

Lisäksi peritään vuosittain valvonnan perusmaksut elintarvikelain ja terveydensuojelulain 
mukaisesti

Enintään 4 myyntipistetä

Valvontakohdekohtainen perusmaksu



linkki 
ohjeeseen

Kohderyhmä aika 
tuntia

Riskiluokka 0 esim.pubit (vain napostelutotteet), pienimuotoinen ravintolisien 
myynti (ei valmistusta tai tuontia), ruoka-aputoimijat, verolliset 
alkoholivarastot, lämpötilasäätelemätön kuljetus

käytetyn 
ajan 

mukaan
66 €/h 132 €

Riskiluokka 1 esim. kioskit, kahvilat, jakelukeittiöt 2 132 € 264 €

Riskiluokka 2 esim. pienet laatikkomyymälät 3 198 € 396 €

Riskiluokka 3 esim. myymälät, ravintolat, valmistuskeittiöt, leipomot 4 264 € 528 €

Riskiluokka 4 esim. keskuskeittiöt, elintarvikkeiden valmistus 5 330 € 660 €
Riskiluokka 5-6 esim. laajamittainen elintarvikkeiden valmistus ja tuonti/vienti 6 - 14 99 €/h 198 €/h

Kontaktimateriaalitoimijat
käytetyn 

ajan 
mukaan

99 €/h 198 €/h

Pakkausmerkintöjen, ravitsemus- ja terveysväittämien ja 
markkinoinnin tarkastus 

käytetyn 
ajan 

mukaan
66 €/h 132 €/h

Suuri yleisötapahtuma tai ilmoitettu tapahtuma-alue
käytetyn 

ajan 
mukaan

66 €/h 132 €/h

Liikkuvat elintarvikehuoneistot
käytetyn 

ajan 
mukaan

66 €/h 132 €/h

Riskiluokka 3-5 esim. hyväksytyt maito-, liha- ja kala-alan laitokset 4 - 14 99 €/h 198 €/h

Riskiluokka 6-10 esim. hyväksytyt maito-, liha- ja kala-alan laitokset 6 - 14 99 €/h 198 €/h

Hyväksytty itujen alkutuotantopaikka käytetyn 
ajan 

mukaan
66 €/h 132 €/h

* minkä lisäksi peritään käyntimaksu hyväksytyistä 
elintarvikehuoneistoista ja riskiluokan 5-6 rekisteröidyistä 
elintarvikehuoneistoissa 

1 99 € / käynti 198 €/h

* minkä lisäksi peritään käyntimaksu (muut) 1 66 € / käynti 132 €/h

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Alkutuotanto

5 c 1. Elintarvikelain nojalla tehtävät tarkastukset

Elintarvikehuoneistojen riskiluokittelu Ruokaviraston riskiluokitusohjeen 10503-4 mukaisesti

5 c. Suunnitelman mukaiset tarkastukset 

Tarkastusten hinnat perustuvat keskimääräiseen tarkastusaikaan ao. toimintaa harjoittavassa valvontakohteessa.  Tarkastusaikaan sisältyy 
tarkastukseen valmistautuminen, varsinainen tarkastuksen suoritus ja tarkastusmuistion laatiminen sekä tietojen tallennus valvontatietokantaan. 
Maksutaulukossa tarkastusmaksut on esitetty lakiperusteittain. Tarkastusmaksun lisäksi peritään käyntimaksu, joka kattaa yhden tunnin 
keskimääräisen matka-ajan toimistolta valvontakohteeseen tarkastuskäyntiä kohden. Samalla käynnillä voidaan tehdä useita tarkastuksia. Jos 
tarkastus tehdään Ympäristöterveydenhuollon toimistolla, käyntimaksua ei peritä.

Tarkastusmaksu virka-
aikana

* Lisäksi peritään välttämättömistä tulkkauspalveluista tulkin perimät 
todelliset kustannukset.

HUOM! Mikäli suunnitelman mukaisessa tarkastuksessa on havaittu poikkeamia lainsäädännön vaatimuksista, voidaan puutteen korjaamisen valvomiseksi kuitenkin tehdä ylimääräisiä, 
kohteelle maksullisia tarkastuksia.

HUOM! Tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. 

Tarkastusmaksu 
virka-ajan 

ulkopuolella

HUOM! rekisteröidyn alkutuotannon tarkastus on maksuton



Kohderyhmä aika

Talousvettä toimittavan laitos (EU), iso 

(≥ 5000 käyttäjää tai ≥ 1000 m3/d)
- mm. valvontatutkimusohjelma, varautumissuunnitelma, 
riskinarvioinnin päivitykset

8 528 € 1056 €

Talousvettä toimittava laitos, iso 

(≥ 50 käyttäjää tai ≥ 10 m3/d)
- mm. valvontatutkimusohjelma, varautumissuunnitelma, 
riskinarvioinnin päivitykset

5 330 € 660 €

Talousvettä toimittava laitos, pieni 

(< 50 käyttäjää tai < 10 m3/d) tai elintarvikehuoneiston kaivo tai
osana julkista tai kaupallista toimintaa käytettävä kaivo

2 132 € 264 €

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenottamo 2 132 € 264 €
Talousvettä toimittavan laitoksen erillinen ylä- tai alavesisäiliö, 
pumppaamo tai muu tarkastettava verkoston osa

1 66 € 132 €

Hotelli, julkinen majoitustila > 50 huonetta 6 594 € 1188 €
Hotelli, julkinen majoitustila > 10 huonetta 4,5 297 € 594 €
Julkinen majoitustila ≤ 10 huonetta 2,5 165 € 330 €
Leirikeskus 4,5 297 € 594 €
Yleinen sauna, ei sisälly muuhun valvottavaan toimintoon 2 132 € 264 €
Uimahalli / kylpylä > 4 allasta 6 396 € 792 €
Uimahalli / kylpylä 3-4 allasta 4 264 € 528 €
Yleinen uima-allas (1-2 kpl) 3 198 € 396 €

EU-uimaranta 4 264 € 528 €
Muu yleinen uimaranta, talviuintipaikka 2 132 € 264 €
Julkinen kuntosali tai liikuntatila, myös sisäleikkipuisto, 
vuosittainen asiakasmäär yli 1000 / vuosi

3,5 231 € 462 €

Julkinen kuntosali tai liikuntatila, myös sisäleikkipuisto, 
vuosittainen asiakasmäär enintään 1000 / v

2,5 165 € 330 €

Oppilaitos, päiväkoti ja -kerho, tehostettu palveluasuminen, muu 
sosiaalialanyksikkö yli 250 asiakasta

7 462 € 924 €

Oppilaitos, päiväkoti ja -kerho,tehostettu palveluasuminen, muu 
sosiaalialanyksikkö 100 - 250 asiakasta

6 396 € 792 €

Oppilaitos, päiväkoti ja -kerho, tehostettu palveluasuminen, muu 
sosiaalialanyksikkö, 30 - 100 asiakasta

4 264 € 528 €

Tehostettu palveluasuminen, muu sosiaalialanyksikkö, alle 30 
asiakasta

3 198 € 396 €

Oppilaitos, päiväkoti ja -kerho, alle 30 asiakasta 2 132 € 264 €
Kauneushoitola, tatuointi, solarium ja muu ihon käsittely yli 3 
asiakaspaikkaa

3 198 € 396 €

Kauneushoitola, tatuointi, solarium ja muu ihon käsittely enintään 
3 asiakaspaikkaa

2 132 € 264 €

Muu terveyshaittaa aiheuttava laitos, josta käyttäjille mahd. 
terveyshaittaa

3 198 € 396 €

Mahdollista terveyshaittaa aiheuttava työhuoneisto 
asuinrakennuksessa/ -alueella

3 198 € 396 €

* minkä lisäksi peritään käyntimaksu 1 66 € / käynti 132 € / käynti

aika

Solarium-palvelun tarkastus säteilylain nojalla, 1. laite 2 132 € 264 €
Solarium-palvelun tarkastus säteilylain nojalla, seuraavat laitteet 0,5 33 €/laite 66 €/laite

Kylmälaitteiden tarkastus ympäristönsuojelulain nojalla 3 198 € 396 €
* minkä lisäksi peritään käyntimaksu 1 66 € / käynti 132 € / käynti
* Lisäksi peritään välttämättömistä tulkkauspalveluista 
tulkin perimät todelliset kustannukset.

5 c 2. Terveydensuojelulain nojalla tehtävät tarkastukset

5 c 3. Muiden lakien nojalla terveydensuojeluviranomaisen tehtäviksi säädetyt 
tarkastukset

Kohderyhmä

Tarkastusmaksu virka-
aikana

Tarkastusmaksu 
virka-ajan 

ulkopuolella

Tarkastusmaksu / 
tarkastettu laite 

* Lisäksi peritään välttämättömistä tulkkauspalveluista tulkin perimät 
todelliset kustannukset.

Tarkastusmaksu 
virka-ajan 

ulkopuolella

HUOM! Vesilaitoksen verkostonosien sekä saman toiminnanharjoittajan uimarantojen tarkastuskierrokselta peritään kuitenkin vain yksi käyntimaksu



99 €/h 198 €/h

*minkä lisäksi peritään käyntimaksu 99 € 198 €
Muut kuin edellinen: 66 €/h 132 €/h

*minkä lisäksi peritään käyntimaksu 66 € 132 €
*lisäksi peritään mahdolliset kuljetus-, jätteenkäsittely- tms. 
kustannukset

Suorite
Pienet toimenpiteet 8,06 € 10 €
Suuret toimenpiteet 16,13 € 20 €
Vaativat toimenpiteet 24,19 € 30 €

Suorite
Pieneläinpäivystys: Arkisin klo 7-8 ja klo 16 - 22 sekä viikonloppuisin klo 7 - 22 1,65 € /min. 2,04 € / min

Yöaikaan klo 22 - 7 3,26 € /min. 4,04 € / min
1,65 € /min. 2,04 € / min

HUOM! Maksu peritään terveyshaitan selvittämiseksi sekä terveyshaitan poistumisen varmistamiseksi tehtävästä tarkastuksesta sekä määräyksen noudattamisen valvomiseksi tehtävästä 
tarkastuksesta. Ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton.

HUOM! Tarkastusaikaan sisältyy tarkastukseen valmistautuminen, varsinainen tarkastuksen suoritus ja tarkastusmuistion laatiminen sekä tietojen tallennus valvontatietokantaan.  
Tarkastusmaksun lisäksi peritään käyntimaksu, joka kattaa yhden tunnin keskimääräisen matka-ajan toimistolta valvontakohteeseen tarkastuskäyntiä kohden.  Jos tarkastus tehdään 
Ympäristöterveydenhuollon toimistolla, käyntimaksua ei peritä.

HUOM! Myös alkutuotannon uusintatarkastuksesta peritään maksu, vaikka suunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta ei maksua peritä

Virka-ajan 
ulkopuolella

HUOM! Klinikkamaksu on eläinkohtainen. Mikäli rokotettavia eläimiä on enemmän kuin 3 kpl, on klinikkamaksu kuitenkin 30 €.

Suureläinpäivystys: Aina virka-ajan ulkopuolella

Suorite

Sis. Alv 24 %Veroton

Veroton Sis. Alv 24 %

HUOM! Maksu peritään valtion viranomaisten tehtäviin kuuluvien tai valtion viranomaisten vastuulla olevan ohjeistuksen ynnä muun laatimiseen liittyvien tarkastusten, selvitysten, tutkimusten 
ja näytteenottojen suorittamisesta taikka niissä avustamisesta itse tehtävään, siihen valmistautumiseen sekä raportointiin kuluneen todellisen ajan mukaisena. Teurastettavan eläimen elävänä 
tarkastuksesta peritään kuitenkin maksu kohdan 5b mukaisesti.

HUOM! Maksu peritään takavarikointien ja muiden viranomaisen pakkotoimien osalta pakkotointa koskevan päätöksen perusteella.Takavarikointien ja muiden viranomaisen pakkotoimien 
kustannukset peritään toimijalta tehtävän suorittamiseen, siihen valmistautumiseen sekä raportointiin kuluneen todellisen ajan mukaisena. 

HUOM! Maksu peritään asiakkaan pyynnöstä tehtävistä ylimääräisistä tarkastuksista ja valvontaan liittyvistä neuvotteluista sekä luennoista ja muusta koulutuksesta.

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt klinikkamaksun määräytymisen perusteista 12.6.2008 (§ 90) ja 19.4.2012 (§ 41). 

6. Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut

7. Eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelun asiakasmaksut (ppm:n lisäksi)

Virka-aikana

Kun valvojalta edellytetään eläinlääkärin koulutusta:  todellinen tarkastusaika 15 min. tarkkuudella

5 d. Suunnitelman mukaiset tarkastukset muissa kohteissa, uusintatarkastukset sekä muut kohteelle maksulliset taikka valtion vastuulla 
olevat tarkastukset ja tehtävät  


