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Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveys
1.2.2022

Valvonnan perusmaksu
Terveydensuojelulain muutoksessa, joka tuli voimaan 1.1.2022, säädettiin
valvonnan perusmaksusta. Valvonnan perusmaksu on 150 € vuosittain. Se
peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana sen mukaan mikä on valvontakohteen tilanne vuoden alussa. Jatkossa
valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Se ei määräydy
valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti
vaan aina 150 € suuruisena.

Keitä perusmaksu koskee

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta,
joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan Lahden ympäristöterveyteen.
Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on tämän tiedotteen
liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa
useampia terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia toimintoja,
valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri
toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lahden kaupunki
Ympäristöterveys

Askonkatu 2
15100 Lahti

Puh. 03 814 11
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Valvonnan perusmaksu ei koske seuraavia kohteita
Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on
kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja
ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua.
Lisätietoja
Terveydensuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta
peritään valvontamaksut myös jatkossa Lahden ympäristöterveydenhuollon
taksan mukaisesti.

Lisätietoja valvonnan perusmaksusta Sosiaali- ja terveysministeriön
tiedotteesta.

Lahden ympäristöterveys
Jakelu
Terveydensuojeluvalvonnan kohteet

Liite
VELVOLLISUUS ILMOITTAA TOIMIPAIKAN KÄYTTÖÖNOTOSTA TAI
TOIMINNONALOITTAMISESTA SEKÄ VELVOLLISUUS SUORITTAA
VALVONNAN PERUSMAKSU
Toimipaikka tai toiminto

Velvollisuus ilmoittaa
toimipaikan
käyttöönotosta tai
toiminnon
aloittamisesta 13 §:n
nojalla

Velvollisuus
suorittaa
valvonnan
perusmaksu 50
§:n nojalla

Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli,
kesähotelli ja muut vastaavat),
huoneistohotelli, motelli ja matkustajakoti

Kyllä

Kyllä

Lomakeskuksen ja leirintäalueen
majoitushuoneisto

Kyllä

Kyllä

Majoituskasarmi

Kyllä

Kyllä

Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto,
loma-asunto tai tila (aamiaismajoitus siihen
tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja,
vastaanottokeskus sekä muut vastaavat)

Kyllä

Ei

Urheiluhalli tai jäähalli

Kyllä

Kyllä

Yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila, jossa
on enemmän kuin yksi liikuntatila

Kyllä

Kyllä

Yleisölle avoin liikuntatila, jossa on
korkeintaan yksi liikuntasali

Kyllä

Ei

1) majoitustoimintaan tarkoitettu tila

2) yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila,
sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja
uimaranta

HE 140/2021 vp
StVM 29/2021 vp
EV 163/2021 vp

Yleisölle avoin sauna (pääasiallinen
käyttötarkoitus)

Kyllä

Kyllä

Kylpylä, uimahalli, maauimala sekä
uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin
76/160/ETY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/7/EY mukainen yleisölle avoin
uimaranta

Kyllä

Kyllä

Muu yleisölle avoin uimaranta

Kyllä

Ei

Päiväkoti

Kyllä

Kyllä

Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa tilassa

Kyllä

Ei

Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä
toiminnan järjestämispaikka

Kyllä

Ei

Esi- tai perusopetusta, ammatillista
koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakoulutusta
järjestävä oppilaitos

Kyllä

Kyllä

Taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä
järjestävä oppilaitos

Kyllä

Ei

Opetuksen järjestämispaikka

Kyllä

Ei

3) päiväkoti ja lasten ja nuorten
kokoontumiseen liittyvän toiminnan
järjestämispaikka sekä esi- tai
perusopetusta, ammatillista koulutusta,
lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen
perusopetusta tai vapaata sivistystyötä
järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen
järjestämispaikka

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon
toimintayksikkö
Tehostetun palveluasumisen yksikkö tai
laitoshoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö

Kyllä

Kyllä

Lastensuojelulaitos

Kyllä

Kyllä

Ensi- ja turvakoti

Kyllä

Ei

Solariumpalvelu

Kyllä

Ei

Ihoa rikkova toiminta

Kyllä

Ei

Erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola

Kyllä

Ei

6) sellainen muu kuin 1—5 kohdassa
tarkoitettu huoneisto ja laitos sekä sellaiset
toiminnot, joista voi aiheutua niiden
käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen
terveyshaittaa

Kyllä

Ei

18 §:n mukainen talousvettä toimittava laitos

(Luvanvarainen 18 §:n
nojalla)

Kyllä

18 a §:n mukainen talousvettä toimittava
laitos, jonka toimittaman veden määrä on
vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai
vähintään 50 henkilön tarpeisiin

Kyllä

Kyllä

5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta
ja erityistä hygieniaa edellyttävä
kauneushoitola

Talousvettä toimittava laitos

18 a §:n mukainen talousvettä toimittava
laitos, jonka toimittaman veden määrä on
vähemmän kuin 10 kuutiometriä
vuorokaudessa ja alle 50 henkilön tarpeisiin

Kyllä

Ei

18 a §:n mukainen talousveden otto omilla
laitteilla käytettäväksi osana julkista tai
kaupallista toimintaa

Kyllä

Ei

18 a §:n mukainen yhteisessä käytössä oleva
vedenottamo tai vesisäiliö, kun vettä otetaan
vedenkäyttäjien omilla laitteilla vähintään 50
henkilön tarpeisiin tai vähintään 10
kuutiometriä vuorokaudessa

Kyllä

Ei

Muu talousveden otto ja käyttö

