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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaan.

1. Terveydenhuollon palvelut
2021

Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkäri tai hammaslääkäri
Muu henkilöstö
Terveyskeskusmaksu / etävastaanotto / chat-palvelu vahvalla tunnistautumisella
Enintään 3 kertaa vuodessa
Terveyskeskuksen päivystysmaksu
Hoitajavastaanotto/etävastaanotto
Enintään 3 kertaa vuodessa, huomioidaan maksukatossa
Sairanhoitajan vastaanotto (mm. haavanhoito, ompeleiden poisto, korvahuuhtelu, injektiot)
Itsenäiset vastaanottokäynnit, jotka ovat lääkärikäynnistä erillisiä
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto
Enska sairaanhoitajan/fysioterapeutin vastaanotto
Asiantuntijahoitajan vastaanotto
Matkailijoiden rokotukset
Maksua ei peritä:
- alle 18 vuotiailta
- sotaveteraaneilta
- terveyttä edistävän ja ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä
mielenterveys- ja päihdekäynneistä
- muistihoitajan vastaanotolta
- äitiys- ja neuvolapalveluista, tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, työttömien terveystarkastuksista, rokotusohjelman mukaisista rokotuksista sekä työ- ja liikennetapaturmista
- maksua ei myöskään peritä, jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä lääkärillä että hoitajalla
Yksilökohtainen fysioterapia
Kuntoutuksen kotikäynti / etävastaanotto
Sarjassa annettava hoito
Enintään 45 kertaa vuodessa
Sairaalan poliklinikkamaksu / etävastaanotto
Päiväkirurginen toimenpide
Suun terveydenhuollon perusmaksu
Hammaslääkäri
Suuhygienisti
Erikoishammaslääkäri
Toimenpidemaksut
Kuvantamistutkimus
Hammaskuva
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
kuvaus
Ehkäisevä hoito
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien
hoito
Vaativuusluokka 0 – 2
Vaativuusluokka 3 – 4
Vaativuusluokka 5 – 7

2020

18,90 €
12,00 €

18,90 €
12,00 €

20,60 €
28,30 €
11,40 €

20,60 €
28,30 €
11,40 €

11,40 €
12,00 €
11,40 €

11,40 €
12,00 €
11,40 €

41,20 €
135,10 €

41,20 €
135,10 €

13,10 €
10,20 €
19,20 €

13,10 €
10,20 €
19,20 €

8,40 €
18,90 €

8,40 €
18,90 €

8,40 €

8,40 €

8,40 €
18,90 €
37,50 €

8,40 €
18,90 €
37,50 €

3
Vaativuusluokka 8 – 10
Vaativuusluokka 11 –
Proteettiset toimenpiteet
Proteesin pohjaus
Proteesin korjaus
Akryyliosa – ja kokoproteesi
Kruunut ja sillat
Rankaproteesi
Lyhytaikainen laitoshoito
Psykiatrinen yksikkö
Muu lyhytaikainen laitoshoito
Maksukaton ylittymisen jälkeen
Päivä- ja yöhoidon maksut
Kuntoutushoidon maksut
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävä
maksu
Todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi
Käyttämättä ja perumatta jätetty palvelu
Palauttamatta jätetty PEF-mittari
Kotisairaala
Käyntimaksu
Kotikäynti

54,90 €
77,00 €

54,90 €
77,00 €

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

22,50 €
48,90 €
22,50 €
22,50 €
16,90 €
50,80 €

22,50 €
48,90 €
22,50 €
22,50 €
16,90 €
50,80 €

61,00 €
50,80 €
17,50 €

61,00 €
50,80 €
17,50 €

22,50 €
41,20 €

22,50 €
41,20 €

2. Laitoshoito (terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja psykiatrinen laitoshoito)
2021

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään tulojen mukaan määräytyvä maksu. Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Asiakkaan
käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 110 € kuukaudessa.
Lyhytaikainen laitoshoito
Mikäli laitoshoito kestää alle 3 kuukautta, peritään lyhytaikaisesta laitos- 48,90 €/hoitopv
hoidosta hoitopäivämaksu
22,50 €/hoi- psykiatrisessa yksikössä
topv

Vuosittaisen maksukaton ylittävältä osalta lyhytaikaisesta laitoshoidosta
22,50 €/hoivoidaan periä enintään
topv

2020

48,90 €/hoitopv

22,50 €/hoitopv

22,50 €/hoitopv

3. Kotihoidon palvelut
Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, virtuaalinen kotihoito ja lääkerobotit sisältyvät säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.
Asennusmaksu 20,00 €/ kerta sisältää virtuaalilaitteen toimituksen, asentamisen ja käyttövalmiiksi saattamisen ja opastus.
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Kotona annettavat palvelut:
Säännöllinen kotihoito: tulorajat (henkilö/ kk) ovat asetuksen enimmäismäärän mukaiset

2021
1 hlö
2 hlöä
3 hlöä
4 hlöä
5 hlöä
6 hlöä

Tuloraja
588,00 €
1 084,00 €
1 701,00 €
2 103,00 €
2 546,00 €
2 924,00 €

Palvelua 0 - 4
t/kk: maksu%

Palvelua 4 - 11
t/kk: maksu%

Palvelua 11 - 20
t/kk: maksu%

Palvelua 20 - 29
t/kk: maksu%

Palvelua 29 t/kk
<: maksu%

17 %
14 %
10 %
8%
7%
6%

21 %
17 %
12 %
9%
8%
7%

25 %
18 %
16 %
11 %
9%
8%

30 %
20 %
17 %
13 %
11 %
9%

35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Kun perheenjäsenten lukumäärä on suurempi kuin kuusi, korotetaan tulorajaa 350 €:lla ja maksu-prosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta perheenjäsenestä. Tuloina otetaan
huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa asuvan veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot.
Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (Asiakasmaksuasetus § 27).
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää sekä mahdollista opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia, eikä perhehoidon kustannusten korvauksia (Asiakasmaksuasetus §
29).
Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksenajalta.
Palvelun keskeytyessä yli viideksi (5) päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta.
Palvelun keskeytyessä kunnasta johtuvasta syystä lyhemmäksi ajaksi, tai käyttäjän ollessa laitoshoidossa, ei maksua peritä mainitun viiden päivän ajalta. Mikäli palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan (Asiakasmaksuasetus § 32).
Säännöllisen kotihoidonmaksu määräytyy yhden (1) hengen kotitalouden mukaisesti jos puolisoista toinen on pitkäaikaisen asumispalvelun tai laitoshoidon piirissä tai puoliso on yli 10 % sotainvalidi tai asiakas on omaishoidettava.
Arviointijakso:
Määräaikainen kuntouttava arviointijakso, jonka aikana arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve.
Määräaikainen aktivoiva arjen tuen jakso jo palvelujen piirissä oleville.
- Palvelusta peritään hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen kotihoidon kuukausimaksu
(Asiakasmaksuasetus § 3).
- Fysio- ja toimintaterapeutin kuntoutusohjausta tai kuntoutustarpeen arviointia sisältävä
ja/tai kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseen tähtäävä 1. käynti on asiakkaalle maksuton
(terveydenhuoltolaki 1326/2010 § 29).
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2021

2020

Kuntouttavat arviointijaksot
Määräaikainen kuntouttava arviointijakso
Arviointijakso enintään 3 kk:n ajan yhteistaloudessa yksi kuukausi- 360,00 €/ kk
maksu/ tilapäisen kotihoidon maksu
(12,00 €/ vrk x 30)

360,00 €/ kk (12,00
€/vrk x 30)

Tehostettu kotihoitojakso
Sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus (1. kuntoutuksen käynti

kk-maksu + mahd. kuntoutuksen käyntimaksut

kk-maksu + mahd. kuntoutuksen käyntimaksut

12,00 €/ kerta
12, 00€/ kerta

12,00 €/ kerta
12,00 €/ kerta

12,10 €/ kerta

12,10 €/ kerta

27,00 €/ kk
37,00 €/ kk
20,00 €/ kerta

27,00 €/ kk
37,00 €/ kk
20,00 €/ kerta

7,50 €/ kk/ laite
32,00 €/ kk
11,55 €/ kk
12,10 €/ kerta

7,50 €/ kk/ laite
32,00 €/ kk
11,55 €/ kk
12,10 €/ kerta

20,00 €/ kerta
16,00 €/ kerta
15,00 €/ kk

20,00 €/ kerta
16,00 €/ kerta
15,00 €/kerta

maksuton)

Tilapäisen kotihoidon maksu
Tilapäinen kotihoito
Asiointimaksu
Lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa
Säännöllinen kotihoidon asiakkaalla maksu on osa säännöllisen kotihoidon kuukausimaksua
Annosjakelulääkkeiden toimitus (lyhytaikaisyksikköön tai ei-sopimusapteekkiasiakkaat), sekä muu hoitoa- ja hoivaa tukeva asiointi
Kotona asumisen tukipalvelut
Turvapuhelin (säännöllinen kotihoito)
Turvapuhelin (muut asiakasryhmät)
Turvapuhelimen lisälaitteen/ virtuaalihoivalaitteen asennus
Turvapuhelimen lisävarusteiden kokonaisuus:
(ovihälytin, lisäranneke, palohälytin, hellavahti, GPS-ominaisuus yms)

GPS-ranneke
Valvontamaksu
Turvahälytyskäynti
Päivätoiminta
Kokopäiväinen päivätoiminta
Osapäiväinen päivätoiminta
Etäpäivätoiminta (etähoiva asiakkaille)
Kuljetus päivätoimintaan (Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistama
alin joukkoliikenteen taksa (1.7.2014)

3,30 €/ suunta

3,30 €/ suunta
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Ateriapalvelut
Ateria
Kuljetus
Kylpytilojen käyttö palvelukeskuksessa
Kuljetuksesta peritään voimassaoleva Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistama alin joukkoliikenteen taksa (1.7.2014)
Omaishoidon lakisääteinen vapaa (24 t) 3 pvää
Omaishoidon vapaapäivä päivätoimintaryhmässä > 5 tuntia
3 toimintapäivää kuukaudessa on 1 lakisääteinen vapaapäivä

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Käynnin kesto
0 - 2 tuntia
2,01 – 3 tuntia
3,01 – 4 tuntia
4,01 – 5 tuntia
5,01 – 6 tuntia
6,01 – 7 tuntia

7,00 €
3,00 €
8,00 €/ kerta

7,00 €
3,00 €
8,00 €/ kerta

3,30 €/ suunta
11,40 €/ vrk

3,30 €/ suunta
11,40 €/ vrk

11,40 €/ vrk

34,20 €/ kk

8,00 €/ krt
12,00 €/ krt
16,00 €/ krt
20,00 €/ krt
24,00 €/ krt
28,00 €/ krt

8,00 €/ krt
12,00 €/ krt
16,00 €/ krt
20,00 €/ krt
24,00 €/ krt
28,00 €/ krt

4. Hoito- ja hoivapalvelujen asumispalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (1992/734)
tai –asetuksessa (1992/912). Kunta voi itse päättää maksujen määräytymisperusteista, suuruudesta ja sisällöstä asiakasmaksulain ja –asetuksen
yleisten linjausten rajoissa. Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan maksukyvyn mukaan. Sovelletaan omaan toimintaan ja ostopalveluihin.

Iisalmi
Tehostettu palveluasuminen; vuokra
- Palvelukeskus Kirkonsalmi
Kiuruvesi
Tehostettu palveluasuminen; vuokra
- Veikkola

2021
Vahvistetaan
myöhemmin

2020
14,30 €/ m²/ kk

9,79 €/ m²/ kk
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-

Niva
Palvelukeskus Virranranta

Sonkajärvi
Tehostettu palveluasuminen; vuokra
- Palvelukeskus Tuulikannel
- Seniorikeskus Mosaiikki
Asumispalveluiden vuokra hinnoitellaan /m²/kk. Asukkaan neliövuokran
hintaan sisältyy asumisoikeus omassa huoneessa ja yhteisissä asukkaille tarkoitetuissa tiloissa, sähkö- ja lämmityskustannukset, lämmin-,
kylmä- ja jätevesimaksut.
Asukkaan maksama kuukausivuokra määrittyy tarjotun neliöhinnan ja neliömäärän mukaisesta tulosta. Asukkaalle kuuluva vuokran hinnan muodostumiseen vaikuttavaan neliömäärään voidaan laskea asukkaan
omassa käytössä olevan asunnon neliömäärä ja jyvityksen mukainen
osuus yhteiskäytössä olevien tilojen neliömäärästä.
Palvelun tuottaja ja asiakas tekevät erillisen vuokrasopimuksen omissa ja
ostopalveluyksiköissä.
Ylläpitomaksu palveluasuminen; omat ja ostopalveluyksiköt
Ylläpitomaksu määräytyy tulojen mukaan, toisaalta palveluista perittävä
maksu on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen. Palvelujen laajuudesta sovitaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmassa.
Asiakkaan palvelumaksuja päätettäessä tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot lukuun ottamatta rintamalisää. Pääomatulona huomioidaan myös
metsän laskennallinen tuotto sekä muun omaisuuden (sisältää osuuden
kuolinpesässä) laskennallinen tuotto. Asiakkaalle jää välttämättömien
menojen jälkeen omaan käyttöön 118 €/kk.
Asiakkaan maksua määrättäessä huomioidaan asiakasmaksuasetuksen
27 – 30 §:n mukaiset tulot.

9,85 €/ m²/ kk
9,46 €/ m²/ kk

6,45 €/ m²/ kk
12,90 €/ m²/ kk
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Asiakkaan välttämättöminä menoina otetaan huomioon
 eläkkeistä perittävät verot ja veroluonteiset menot
 vuokra
 maistraatin vahvistamat edunvalvontavaltuutetun tai edunvalvojan
kulut, enintään 50 €/kk
 lainat ja perintäkulut erityisellä harkinnalla
 lääkekulut hoitavan lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä
 kolmen ensimmäisen kuukauden ajan oman asunnon ylläpidosta
aiheutuvat kulut kuten vuokra-asunnon kuukausivuokra, asuntoosakeyhtiössä olevan omistusasunnon hoitovastike, kiinteistön
hoito- ja lämmityskulut, kiinteistövero, nuohouskulut, koti- tai palovakuutusmaksu, tontinvuokra ja tiehoidon vuosimaksu.
Lyhytaikainen palveluasuminen; omat ja ostopalveluyksiköt.
- lyhytaikaishoito
48,90 €/vrk
- päivä- ja yöhoidon maksu
22,50 €/vrk
- omaishoitajan lakisääteisen vapaan omavastuu
11,40 €/vrk
Perhehoito
Osavuorokautinen perhehoito
22,50 €/ hoitopv
- lyhytaikainen perhehoito
48,90 €/ hoitopv
pitkäaikaisestä perhehoidosta peritään sama maksu kuin pitkäaikaisesta
laitoshoidosta.

48,90 €/ vrk
22,50 €/ vrk
11,40 €/ vrk
22,50 €/ hoitopv
48,90 €/ hoitopv

5. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien shl:n mukainen asumispalvelu
2021
Asiakasmaksu SHL:n mukaisessa palveluasumisessa
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa
(1992/734) tai –asetuksesa (1992/912). Kunta voi itse päättää maksujen
määräytymisperusteista, suuruudesta ja sisällöstä. Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 2 §:n
mukaan maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Palvelujen laajuudesta sovitaan asiakassuunnitelmassa.

2020
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Huomioon otettavat nettotulot:
- eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet kuten
hoito- ja asumistuki
- elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava
etuus (syytinki)
- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
- pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot
kuten korko-, osinko- ja vuokratulot
- maksuasetuksen mukaan huomioidaan myös maa- ja
metsätaloudesta tulevat tulot

Huomioitavat menot:
- vuokra, sähkö, vesi vuokrasopimuksen mukaan
- kuukausittaiset lääkärin määräämät lääkemenot, joita
huomioidaan enintään KELA:n suurten lääkekustannusten raja jaettuna 12:lla
- maksulliset vaippakulut
- maistraatin vahvistamat edunvalvontavaltuutetun tai
edunvalvojan kulut, enintään 50 €/kk
- kolmen ensimmäisen kuukauden ajan oman asunnon
ylläpidosta aiheutuvat kulut, kuten yhtiövastike
Maksua määriteltäessä käytetään laskennassa edellisen vuoden lääkemenoja. Lääkekustannusten muuttuessa asiakkaan on esitettävä selvitykset muutoksista.
Jos palveluasumisessa olevan tulot ovat suuremmat kuin kotiin jäävän
puolison tulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen ja
niistä vähennettyjen yhteenlaskettujen verojen perusteella, joista huomioidaan 50 %.
Asiakkaan palvelumaksuja määrittäessä otetaan huomioon asiakkaan
nettotulot siten, että asiakkaalle jää välttämättömien menojen jälkeen
omaan käyttöön 150 € kuukaudessa pois lukien 3 kk – 12 kk kestävä
nuorten kuntouttava tehostettu palveluasuminen, jossa omaan käyttöön
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jätettävä osuus on perustoimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruuan osuudella.
Asiakasmaksuja ei vuokraa lukuun ottamatta peritä sairaala- ja laitoshoidon ajalta eikä muun tilapäisen poissaolon kestäessä yli viisi (5) vuorokautta.
Lyhytaikaissijoitus tehostettu palveluasuminen
Lyhytaikaissijoitus asumispalvelussa
Päivä- ja yöhoidon maksu sosiaalihuollon laitoksessa

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan omavastuu
Omaishoidon vapaasta peritään asiakasmaksulain 734/1992 mukainen
asiakasmaksu, jonka valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2021. Maksu
määräytyy joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:ssä
tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Asumisen tukipalvelut/tuettu asuminen
Ostopalveluina järjestettävistä asumisen tukipalveluista asiakasmaksu
määräytyy säännöllisen kotihoidon aikaperusteisen maksutaulukon mukaisesti.
Perhehoito
Perhehoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin
enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain
vähintään 150 €.

48,90 €/ vrk
22,50 €/ vrk

48,90 €/ vrk
22,50 €/ vrk

11,40 €/ vrk

11,40 €/ vrk
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6. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palvelut
2021

2020

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta
Kehitysvammaisten päivätoiminnassa ylläpitomaksu peritään toteutuneiden päivien mukaan.
Ylläpitomaksu peritään yli 16-vuotiaalta asiakkaalta. Ylläpitomaksua ei
peritä sen vuoden loppuun saakka, minkä aikana asiakas täyttää 16
vuotta. Letkuruokinnassa olevilta ei peritä ateriakuluja.

Kehitysvammaisten päivätoiminta/omat yksiköt
Päiväkeskus Purje, Iisalmi
aamupala
lounas/päivällinen
päiväkahvi
ylimääräinen välipala

2,46 €
5,23 €
1,21 €
1,30 €

2,54 €
5,55 €/ ateria
1,10 €
1,27 €

Päiväkeskus Poiju, Kiuruvesi
aamupala
lounas/päivällinen
päiväkahvi
ylimääräinen välipala

2,46 €
5,13 €
1,21 €
1,30 €

2,54 €
5,17 €/ ateria
1,10 €
1,27 €

Päiväkeskus Pirtti, Sonkajärvi
aamupala
lounas/päivällinen
päiväkahvi
ylimääräinen välipala

2,46 €
7,52 €
1,21 €
1,30 €

2,54 €
5,77 €
1,10 €
1,27 €

Vieremän päivätoiminta
aamupala
lounas/päivällinen

2,46 €
4,02 €

2,54 €
3,65 €
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päiväkahvi
ylimääräinen välipala

1,45 €
1,45 €
2021

1,45 €
1,27 €
2020

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut
Ateriamaksu peritään toteutuneiden aterioiden mukaan. Palveluntuottaja
perii ateriamaksun suoraan asiakkaalta hankintasopimuksen mukaisesti.
Työtoiminnassa tarjottava kahvi/tee/mehu ovat maksuttomia.
Kehitysvammaisten ohjattu ja tuettu asuminen/omat yksiköt
Asumisohjaus ja tuki ovat maksuttomia. Ylläpidosta (sisältää ateria- ja
muu ylläpitomaksun) perittävät maksut saavat olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset.
Ylläpitomaksu on maksu menoista, jotka aiheutuvat asiakkaan kehitysvammaisuudesta/vammaisuudesta huolimatta. Ylläpitomaksuna kunta voi
periä asumiseen liittyvät tukipalvelut (mm. siivous, vaatehuolto,sauna),
tarvikkeet (mm. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, harrastus- ja viriketarvikkeet, kodin pientarvikkeet) sekä ateriakustannukset (raaka-aineet, valmistus, säilytys, kuljetus). KHO:2014:186, Kuntaliitto 26.2.2020
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Muun ylläpidon maksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna ja ateriamaksut peritään toteuman mukaisesti.

Omaishoidon vapaa:Omaishoidon vapaasta peritään asiakasmaksulain
734/1992 mukainen asiakasmaksu, jonka valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2020.Maksu määräytyy joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä
annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

11,40 €/ vrk

11,40 €/ vrk

Kotirinne (Iisalmi)
aamupala
lounas
kahvi/välipala

2,78 €
5,92 €
1,29 €

2,07 €
6,07 €
0,91 €
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kevyt päivällinen
iltapala

5,92 €
1,89 €

6,07 €
1,14 €

muun ylläpidon maksut

30,44 €/kk

22,26 €/ kk

saunamaksu tukiasukkaalta

15,00 €/kk

15,00 €/ kk

lyhytaikainen ympärivuokokautinen hoito (tilapäinen) sisältää vuokran ja
muun ylläpidon kulut

9,83 €/vrk+
ateriat toteuman mukaan

9,54 €/ vrk + ateriat toteuman mukaan

Pihlajakoti (Kiuruvesi)
aamupala
lounas
kahvi/välipala
kevyt päivällinen
iltapala

2,03 €
5,41 €
0,88 €
3,93 €
1,54 €

1,93 €
5,73 €
1,39 €
4,27 €
2,08 €

35,29 €/kk

27,12 €/kk

7,00 €/kk

7,00 €/kk

5,18 €/vrk +
ateriat toteuman mukaan

5,08 €/vrk +
ateriat toteuman
mukaan

2,61 €
7,35 €
1,58 €
4,67 €
2,61 €

2,61 €
6,75 €
1,58 €
4,67 €
2,61 €

muun ylläpidon maksut (yhteiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut, siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuolto, pesuaineet yms.)
saunamaksu tukiasukkaalta
lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito (tilapäinen) sisältää vuokran ja
muun ylläpidon kulut

Mäntylä (Sonkajärvi)
aamupala
lounas
kahvi/välipala
kevyt päivällinen
iltapala
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muun ylläpidon maksu

44,28 €/kk

28,63 €/ kk

saunamaksu tukiasukkaalta

15,00 €/kk

15,00 €/ kk

lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito (tilapäinen) sisältää muun ylläpidon kulut

1,48 €/vrk +
ateriat toteuman mukaan +
taloyhtiön perimä
vuokra

0,96 €/ vrk +
ateriat toteuman
mukaan ja taloyhtiön perimä
vuokra

Huitulanharju (Vieremä)
vuokra A-talo

11,62 €/m²/kk

11,37 €/ m²/ kk

vuokra B-talo

8,95 €/m²/kk

8,67 €/ m²/kk

aamupala
lounas
kahvi/välipala
päivällinen
iltapala

2,21 €
4,66 €
1,53 €
4,23 €
2,07 €

2,33 €
4,33 €
1,58 €
4,33 €
1,69 €

muun ylläpidon maksu

94,35 €/kk

42,12 €/ kk

saunamaksu tukiasukkaalle
lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito (tilapäinen) sisältää vuokran ja
muun ylläpidon kulut

7,00 €/kk
14,60 €/vrk +
ateriat toteuman mukaan

7,00 €/ kk
12,81 €/ vrk +
ateriat toteuman
mukaan

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasuminen
Kehitysvammaisen palveluasuminen/omat yksiköt
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3,14 €/pv +
ateriat toteuman mukaan

1,40 €/ pv + ateriat toteuman mukaan

11,40 €/ vrk

11,40 €/vrk

15,71 m²/€//kk

15,14 €/ m²/kk

aamupala
lounas
kahvi/välipala
päivällinen
iltapala

2,27 €
4,93 €
1,98 €
5,61 €
2,15 €

2,31 €
5,01 €
2,02 €
5,01 €
2,19 €

muun ylläpidon maksu

64,59 €/kk

48,58 €/ kk

lyhytaikainen ympärivuorokautinen tilapäishoito (sisältää vuokran ja
muun ylläpidon kulut)

16,22 €/vrk +
ateriat toteuman mukaa

18,65 €/ vrk +
ateriat toteuman
mukaan

osapäivähoito

2,15 €/vrk +
ateriat toteuman mukaan

1,62 €/ vrk +
ateriat toteuman
mukaan

osapäivähoito

Omaishoidon vapaa:Omaishoidon vapaasta peritään asiakasmaksulain
734/1992 mukainen asiakasmaksu, jonka valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2020.Maksu määräytyy joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä
annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö Kuunsirppi
vuokra
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11,40 €/vrk

11,40 €/vrk

Palveluun liittyvä asumisen ohjaus ja –tuki sekä hoiva ja hoito ovat maksuttomia. Palveluntuottaja perii ylläpitomaksun suoraan asiakkaalta hankintasopimuksen mukaisesti. Ylläpitomaksu sisältää ateriamaksun ja
muun ylläpidon.

Voimassa olevan
hankintasopimuksen mukainen ylläpitomaksu

Ostopalvelusopimuksen mukainen ylläpito- ja
ateriahinta

Ylläpitomaksu/yksityispalvelukodit/tilapäishoito
- 16 vuotta täyttäneet (ateriat, muu ylläpito ja asuminen)
- alle 16-vuotiaat (ateriat, muu ylläpito ja asuminen)

Voimassa olevan
hankintasopimuksen mukainen ylläpitomaksu

16,65 €/vrk
ellei sopimuksessa määritelty

11,40 €/vrk

11,40 €/vrk

Omaishoidon vapaa:Omaishoidon vapaasta peritään asiakasmaksulain
734/1992 mukainen asiakasmaksu, jonka valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2020.Maksu määräytyy joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä
annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tilapäishoito, tehostettu
palveluasuminen, tukiasuminen / ostopalvelut

Tilapäishoidossa ylläpitomaksu sisältää ateriat, muun ylläpidon ja asumismenot. Maksu peritään toteutuneiden päivien mukaan. Alle 16-vuotiailta letkuruokinnassa olevilta ei peritä ylläpitomaksua.
Mikäli asiakas on asumisyksikössä tilapäispaikalla omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi, peritään asiakasmaksulain 734/1992 mukainen asiakasmaksu, jonka valtioneuvosto vahvistaa vuodelle
2020.Maksu määräytyy joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun
lain 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
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Perhehoito
Perhehoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin
enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain
vähintään 150 €. Hoitotuki otetaan huomioon nettotuloja laskettaessa.(asiakasmaksuasetus 912/1992 § 19)
Asiakasmaksuperusteet:
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992)
4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu
erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle
annettavaa osittaista ylläpitoa (=osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua
opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun,
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Ylläpitomaksu on maksu menoista, jotka aiheutuvat asiakkaan kehitysvammaisuudesta/vammaisuudesta huolimatta. Ylläpitomaksuna kunta voi
periä asumiseen liittyvät tukipalvelut (mm. siivous, vaatehuolto,sauna),
tarvikkeet (mm. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, harrastus- ja viriketarvikkeet, kodin pientarvikkeet) sekä ateriakustannukset (raaka-aineet, valmistus, säilytys, kuljetus). KHO:2014:186, Kuntaliitto 26.2.2020
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
SHL:n ja VPL:n kuljetuspalveluiden asiakasmaksut
Matkakustannukset
Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n mukaan vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille henkilölle järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut 23 §

Voimassa olevan
hankintasopimuksen mukainen ylläpitomaksu

omavastuuosuus
matkahuollon
joukkoliikennetaksan suuruinen

omavastuuosuus
matkahuollon
joukkoliikennetaksan suuruinen
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Yhteiskuljetukset

omavastuuosuus
jaetaan kuljetuksessa olevien
kesken

omavastuuosuus
jaetaan kuljetuksessa olevien
kesken

Matkan tilauskustannukset

kaikki taksikuljetuksen tilaamiseen liittyvät puhelinkustannukset

kaikki taksikuljetuksen tilaamiseen liittyvät puhelinkustannukset

palveluntuottajan
perimä uuden
kortin hinta ja toimitusmaksu

palveluntuottajan
perimä uuden
kortin hinta ja toimitusmaksu

Kuljetuspalvelukortin hinta
Ensimmäinen kortti on asiakkaalle maksuton.
Uusi kortti kadonneen tai rikkoontuneen tilalle.

7. Lastensuojelulain mukaiset maksut
Asiakasmaksulain 7 §:n mukaisesti lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltoa tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalvelusta peritään lapsen vanhemmilta maksu, joka on enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa
tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
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8. Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden maksut
Tuntimaksu
Ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan tuntimaksu on 55 euroa + mahdollinen alv 24% .
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuollon taksa
8.1. Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun
elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;
2) elintarvikelain 48 §:n mukaiseen 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 55- 64
§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.
Kuntayhtymä 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. Tarkemmat säädökset virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen
79-85 artiklan edellyttämistä kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan MMM:n asetuksella.
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kuntayhtymän viranomaisen suoritteisiin, jotka
koskevat
1) 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista
2) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella
annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän
lain säännösten noudattamatta jättämiseen
3) 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)
4) 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja
5) 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä
6) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa
7) 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä
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
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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
12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja
selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen
13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta vedenjakelualueesta.
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 tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä
2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) 50§:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä ja kiellon määräämiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä
5) 91 §:ssä tarkoitettuja tupakkalain valvontamaksuja.
D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat
1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan valvonnasta perittävää vuotuista valvontamaksua.
E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalla säädettyihin velvoitteisiin järjestää.
1) 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”)
2) 13 §:n mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”).
3) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu yhteydenottoja varten (ns.
”maksullinen päivystysnumero”)
4) 18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet (ns. ”laitemaksu”)
Kuntayhtymä voi periä 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen omistajalta tai haltijalta
maksun kuntayhtymän järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan
palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.
Kuntayhtymä voi periä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi maksun myös 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta keskitetystä yhteydenottopalvelusta.
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8.1.1 Maksujen määräytymisperusteet
1. Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta ja tukkumyynti-ilmoituksen
tehneiltä perittävät valvontamaksut määritellään tupakkalaissa perittäväksi myyntipisteperusteisesti.
2. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 55 euroa. Työtunnin hinta kerrotaan käytettävällä
työajalla, joka lasketaan puolen tunnin tarkkuudella ylöspäin pyöristettynä.
3. Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.
4. Viranomaisen suorittamasta näytteenotosta tai mittauksesta perittävät maksut perustuvat
käytettyyn työaikaan.
5. Luminometrillä tehty ATP –testin 1. näyte on 10 € ja seuraavat 5 €/kpl (sis. alv. 24 %)
6. Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana
tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä
voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta,
peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna yhden työtunnin hintaa vastaava summa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy
tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.
Tarkastusta suorittamaan lähtenyt viranhaltija päättää saadun selvityksen perustella, voidaanko maksu jättää perimättä.
7. Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi valvontaviranomaisen
palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta, kohteen aikaisemmasta toiminnasta tai toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esimerkiksi parityöskentely työturvallisuussyistä),
tarkastusmaksu määräytyy valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden yhteenlasketun työajan perusteella. Jos valvontatoimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä valvontakohteesta riippumattomista syistä (esimerkiksi henkilökunnan koulutus, tarkastajien erityisasiantuntemus), maksu peritään yhden, valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen käyttämän työajan perusteella.
8. Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta. Palvelutoiminnasta peritään tämän taksan mukainen tuntimaksu lisättynä arvonlisäverolla. Muille kuin viranomaisille annettavat lausunnot
ovat arvonlisäverollisia.
9. Asianosaisen kuulemisesta sekä hakemuksen/ilmoituksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut peritään todellisten kustannusten mukaan.
8.1.2. Käsittely- ja hyväksymismaksut. Ilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten
hyväksymismaksut
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.
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2. Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.
8.1.3. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut
1. Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan sekä tupakkalakiin.
Tarkastus voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu.
Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan
kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa
valvontaohjelmassa ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.
2. Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan
kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella.
8.1.4. Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
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.
2. Elintarvikelain 7. luvussa tarkoitettujen elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen
perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvista tarkastuksista peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.
3. 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.
4. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
5. Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella.
6. Elintarvikehuoneiston omavalvonnan toimivuuden tarkastamiseksi tehtävästä erillisestä
näytteenotosta veloitetaan kustannuksia vastaava maksu.
8.1.5. Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
1. Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 27 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (esim.
melumittaukset). Maksu määräytyy käytetyn työajan mukaan.
2. Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.
8.1.6. Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
sekä asuinyhteisön hakemuksesta määrättävä tupakointikielto
Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut
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Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittely, tupakkalaki 44 §
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoituksen käsittely, tupakkalaki 48 §
Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely, tupakkalaki 50 §
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden myyntipiste
Myyntipaikan kukin nikotiininesteiden myyntipiste
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste

euroa (€)
165
165
165
euroa (€)
500
500
500

Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. Tupakkalain valvontamaksu peritään 1. päivänä helmikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella
harjoitettavasta toiminnasta koko kyseiseltä vuodelta. Kesken vuotta aloitettavasta toiminnasta valvontamaksu peritään 50 %:lla alennettuna, mikäli luvan voimassaolo alkaa 1.7. tai sen jälkeen. Jos
vähittäismyyntilupa myönnetään määräaikaisena alle kuuden kuukauden ajaksi tai säännöllistä toimintaa harjoitetaan vuoden aikana enintään kuuden kuukauden ajan, on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta.
Asuinyhteisön hakemukseen perustuvasta tupakointikiellon määräämisestä peritään maksu käytetyn työajan perusteella. Työajaksi lasketaan hakemuksen käsittely sekä kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka tarvitaan tupakointikiellon määräämiseksi, mukaan lukien asukkaille tarvittaessa suoritettavat hallintolain mukaiset kuulemiset. Ilmoittamisesta ja kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään
toteutuman mukaan.
8.1.7. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntilupamaksu
Nikotiinivalmisteiden myyntilupamaksu on 165 € ja luvan vuotuinen valvontamaksu on 75 €.
8.1.8. Kotieläintilan hygieniatarkastus
Eläinlääkärin suorittamasta kotieläintilan hygieniatarkastuksesta peritään käytetyn työajan mukaan
55 € / tunti. Kunnaneläinlääkärin suorittaessa tarkastuksen eläinlääkärille maksetaan 55 € / tunti.
8.1.9. Ylä-Savon eläinklinikalla perittävät maksut

Klinikkamaksu
Leikkaussalimaksu
Hammashoitomaksu
Laboratoriomaksu
Kuvantamismaksu
Päivystysaikana paikalle kutsuttu eläinlääkärin avustaja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella asuvilta asiakkailta
15 €
15 €
10 €
5€
10 €
25 €/alkava tunti

Maksuihin sisältyy arvonlisävero 24 %.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntien ulkopuolelta
tulevilta asiakkailta
25 €
15 €
10 €
5€
10 €
25 €/alkava tunti
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Eläinklinikan henkilökunta perii pääsääntöisesti klinikkamaksun jokaisesta käynnistä, jossa asiakkaalla on hoidettava eläin mukanaan. Maksua ei kuitenkaan peritä seuraavissa tapauksissa:
 hoidettaessa lainsäädännöllä vastustettavia epäiltyjä tai todettuja eläintauteja,
joiden rajoittamisella on kansanterveydellinen merkitys
 hoidettaessa luonnonvaraisia eläimiä
 toimenpiteet eläimillä, joiden omistajaa ei saada selville. Tällaisia ovat esimerkiksi löytöeläimille eläinsuojelulainsäädännön perusteella tehtävät toimenpiteet
sekä lopetukset omistajaa vailla olevilla eläimillä
 opaskoirien hoidot ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Seuraavissa tapauksissa peritään vain yksi klinikkamaksu:
 rokottamattoman eläimen perusrokotusten yhteydessä peritään klinikkamaksu
vain ensimmäiseltä käynniltä
 saman sairauden vuoksi kahden kuukauden sisällä tehtävät käynnit, esimerkiksi perättäisinä päivinä annettavat lääkitykset
 hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla käyntikerralla. Myös
pentuetarkastuksesta peritään vain yksi klinikkamaksu.
8.1.10. Eläinlääkäripäivystyksen puhelunpalvelun asiakasmaksu (ppm:n lisäksi)
Eläinlääkäripäivystys on arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin seuraavaan arkiaamuun klo 8
saakka.



Läntinen (Kiuruvesi, Vieremän pohjois- ja länsialueet, Iisalmen länsialue) puh. 0600 11677
Itäinen (muut kuntayhtymän alueet), puh. 0600 11678

Puhelun hinta 1,12 €/min (sis.alv. 24 %)
8.1.11. Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
Toiminnanharjoittajan pyynnöstä klo 18.00 jälkeen tehdyistä terveysvalvonnan tarkastuksista peritään maksu 50 % korotettuna.
8.1.12. Maksusta luopuminen
Maksu saadaan jättää kokonaan perimättä, jos maksu olisi toiminnan vähäisyydestä johtuen tai
muusta syystä kohtuuton.
8.1.13. 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 maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
8.1.14. Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.
Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
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8.1.15. Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään
tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut
hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
8.1.16. Maksun suorittaminen ja periminen
1. Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.
2. Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
3. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle
määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan
mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
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 täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EtL (23/2006) 72 §, TsL
(763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 § ja LääkeL (395/1987) 54d §.)
5. Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain 1.2. voimassa olevilta myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen
lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä maksuja ei palauteta.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
8.2.1. Soveltamisala
8.2.1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun
ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. Lisäksi maksu peritään ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.
8.2.2. Maksujen määräytymisperusteet
8.2.2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
8.2.2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten
kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut lukuun otta-
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matta lehtikuulutusten kustannuksia ja aineiston sähköiseen muotoon muuttamisen kustannuksia. Hakemuksesta ja päätöksestä sanomalehdessä julkaistavien kuulutusten kustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.
8.2.2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa
tunnilta.
8.2.3. Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
8.2.3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä
olevassa maksutaulukossa.
8.2.4. Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
8.2.4.1 Edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a)

asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä vähintään 100
euroa lausunnolta
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden
tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 100 euroa tilaisuudelta

8.2.5. Maksun alentaminen ja yhdistetty maksu
8.2.5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 35 prosenttia maksutaulukon mukaista maksua pienemmäksi.
8.2.5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 30 prosenttia maksutaulukon mukaista
maksua pienemmäksi.
8.2.5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten
vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 75 prosenttia maksutaulukon mukaista maksua
pienemmäksi.
8.2.5.4 Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty
maksu siten, että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden
toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta

8.2.6. Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
8.2.6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään
maksutaulukon mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut menettelyn laajuudesta
johtuvat lisämaksut.
8.2.7. Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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8.2.7.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, 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 70 prosenttia maksutaulukon mukaista maksua pienemmäksi.
8.2.7.2 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
8.2.8. Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
8.2.8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.
8.2.8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei
ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
8.2.9 Maksu ympäristöluvan rauettamisesta
8.2.9.1 Ympäristöluvan rauettamista koskevasta päätöksestä voidaan periä 50 prosenttia maksutaulukon maksusta. Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan edellä oleva käsittelymaksu määrätä 35 prosenttia pienemmäksi. Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on erittäin vähäinen, voidaan maksu jättää perimättä.
8.2.10. Vakuuspäätöksen maksu
8.2.10.1 Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 15 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta maksutaulukon mukaisesta maksusta.
8.2.11. Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa
8.2.11.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja
merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä maksutaulukon mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut ja
sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia maksutaulukon mukaisesta maksusta lukuun ottamatta ympäristöluvan rauettamista, mistä on määrätty kohdassa 8.2.9.1.
8.2.11.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä maksutaulukon mukaisesta maksuista poiketen 50 % korotettuna.
8.2.12. Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
8.2.12.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä
määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva
päätöskin.
8.2.13. Maksun suorittaminen ja periminen
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8.2.13.1 Maksu on suoritettava laskun mukaisena eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään
kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
8.2.13.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan
se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä mitä verojen ja maksujen perimisen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
8.2.14. Valvontamaksut
8.2.14.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan
perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.
8.2.14.2 Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä
tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen
valvomiseksi peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
8.2.14.3 Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
8.2.14.4 Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta
ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta
selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.
8.2.14.5 Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta on mahdollisuus
periä maksu käytetyn työajan mukaan.

8.2.15. Taksan soveltaminen
8.2.15.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista
on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.
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MAKSUTAULUKKO
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta
Käsittelyaika
(h)

Maksu
(€)

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat
Metsäteollisuus (YSA 2 §, kohta 1)
Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

70

3850

Pohjavesialueelle sijoittuva sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti
on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa

70

3850

Metalliteollisuus (YSA 2 §, kohta 2)
Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos

70

3850

70

3850

70

3850

50

2750

50
50

2750
2750

50
50

2750
2750

70

3850

50

2750

50
50

2750
2750

Energian tuotanto (YSA 2 §, kohta 3)
Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai
useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää
polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen
kaikkien energiatuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia
Pohjavesialueelle sijoitettava energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään 1 MW:n energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5 MW, mutta alle
50 MW ja jossa kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 MW
Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely (YSA 2 §, kohta 4)
Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
Pohjavesialueelle sijoittuva nestemäisten polttoaineiden jakeluasema
Muu polttonesteiden jakeluasema
Pohjavesialueelle sijoittuva vaarallisen nestemäisen kemikaalin
varasto
Kivihiilivarasto
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta (YSA 2§, kohta 5)
Pohjavesialueelle sijoittuvat toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten
otto (YSA 2§, kohta 6)
Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
kivenlouhinta
Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
kalkkikiven jauhatus
Pohjavesialueelle sijoittuva asfalttiasema
Maa-ainesluvan käsittelystä peritään aina maa-ainestaksan mukainen maksu, lupien yhteiskäsittelyn maksuista määrätään
maa-ainestaksassa
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Mineraalituotteiden valmistus (YSA 2 §, kohta 7)
Keramiikka- tai posliinitehdas
Kevytsoratehdas
Pohjavesialueelle sijoittuva kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (YSA
2 §, kohta 8)
Tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistuslaitokset, joiden jätevettä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle tai laitos sijoittuu pohjavesialueelle (YSA 2 §, kohta
9, YSL 28 §)
Teurastamo
Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos
Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos
Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä
tai jalostava laitos
Muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava laitos
Panimo
Siiderin tai viinin valmistus käymisteitse
Muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava tehdas
Jäätelötehdas tai juustomeijeri
Einestehdas
Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
Makeistehdas
Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo
Eläinsuojat ja kalankasvatus (YSA 2 §, kohta 10, YSL 28 §)
Turkistarha
Kalankasvatus
Eläinsuojat, jotka vaativat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölupapäätöksen
Liikenne (YSA 2 §, kohta 11)
Muu lentopaikka kuin lentoasema
Pohjavesialueelle sijoittuva linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely (YSA 2 §,kohta 12)
Maankaatopaikka
Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- ja tiilijätteen tai
muun pysyvän jätteen tai asfalttijätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely
Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen muu kuin tilapäinen varastointipaikka tai
vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkajätteiden muu kuin tilapäinen
varastointipaikka

50
50

2750
2750

50

2750

30

1650

50
40
40
40

2750
2200
2200
2200

40
40
50
50
50
40
50
40
50
40
40

2200
2200
2750
2750
2750
2200
2750
2200
2750
2200
2200

35
35

1925
1925

35

1925

60

3300

40
60

2200
3300

60

3300

60

3300

40

2200
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Autopurkamo
Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
Muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai
käsittely
Muu toiminta (YSA 2 §, kohta 13)
Ulkona sijaitseva ampumarata (yli 100 000 laukausta vuodessa)
Ulkona sijaitseva ampumarata (10 000-100 000 laukausta vuodessa)
Ulkona sijaitseva ampumarata (alle 10 000 laukausta vuodessa)
Kiinteä ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka
Pohjavesialueelle sijoittuva eläintarha tai huvipuisto
Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos
Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 momentti, kohta 2),
Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27 §, 2 momentin kohta 2)
Pohjavesialueelle sijoittuva toiminta (YSL 28 §)
YSL:n liitteessä 1 tai 2 tarkoitettu, mutta niitä vähäisempi toiminta
Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaiset ilmoitukset
Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3
sahatavaraa vuodessa
Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin
varasto, jonka kapasiteetti on vähintään 100 m3 mutta alle 1000
m3
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistuslaitokset, joiden jätevesi johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
Teurastamo
Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos
Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos
Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä
tai jalostava laitos
Muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava laitos
Panimo
Siiderin tai viinin valmistus käymisteitse
Muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava laitos
Jäätelötehdas tai juustomeijeri
Einestehdas
Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
Makeistehdas
Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo
Eläinsuojat
Lypsylehmät 540 – 1600 eläinyksikköä
Lypsylehmät yli 1600 eläinyksikköä
Lihanaudat 570 – 1700 eläinyksikköä

60
60

3300
3300

60

3300

80

4400

60
40
30
40
50

3300
2200
1650
2200
2750

20

1100

30

1650

35

1925

70

3850

50

2750

50
40
40
40

2750
2200
2200
2200

40
40
50
50
50
40
50
40
50
40
40

2200
2200
2750
2750
2750
2200
2750
2200
2750
2200
2200

35
45
35

1925
2475
1925
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Lihanaudat yli 1700 eläinyksikköä
Emolehmät 569 -1700 eläinyksikköä
Emolehmät yli 1700 eläinyksikköä
Emakot porsaineen 250 – 779 eläinyksikköä
Emakot porsaineen yli 779 eläinyksikköä
Lihasiat 250 – 1199 eläinyksikköä
Lihasiat yli 1199 eläinyksikköä
Hevoset tai ponit
Uuhet tai vuohet
Munituskanat
Broilerit
Yleinen luparaja eläinsuojille, yli 250 eläinyksikköä

45
35
45
35
45
35
45
35
35
35
35
35

2475
1925
2475
1925
2475
1925
2475
1925
1925
1925
1925
1925

Linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko

40

2200

Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi
enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa

40

2200

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto

40

2200

35

1925

25
25
35
20
25

1375
1375
1925
1100
1375

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
Tilapäinen melua tai tärinää aiheuttava toiminta
Koeluontoinen toiminta
Poikkeukselliset tilanteet

5
10
10

275
550
550

Ympäristönsuojelulain 156 d §
Poikkeamishakemusten käsittely

3

165

Ympäristönsuojelulain 158 §
Jäteveden johtaminen toisen alueella

20

1100

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen
Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen

5
2

275
110

Vesiliikennelain mukaisen luvan käsittely (106 §)

10

550

Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely
Jätteenkeräystoiminnan merkitseminen rekisteriin

4

220

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti
Energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen
kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään 1 MW:n energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on
vähintään 5 MW, mutta alle 50 MW ja jossa kiinteää polttoainetta
käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 MW
Asfalttiasema
Polttonesteiden jakeluasema
Toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
Kemiallinen pesula
Kiinteä betoniasema ja betonituotetehdas

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi · www.ylasavonsote.fi
IISALMI
·
KIURUVESI
·
SONKAJÄRVI
·
VIEREMÄ

33
Jätelain mukainen valvonta
Jätelain 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelman
mukainen määräaikaistarkastus (JL 144§)
Jätelain 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon muu valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta (JL 144§)
Jätelain 75, 125 tai 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi tehty tarkastus (JL 144§)
Vesilain mukaisten asioiden käsittely
Vesialueen veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2§)
Ojitusasiat (VL 5:5§, 5:9§, 5:14§)
Erilliset korvausasiat (VL 13:8 §)
Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut
Valvontaohjelman mukainen tarkastusmaksu (mikroyritykset)
Valvontaohjelman mukainen tarkastusmaksu (muut yritykset)
Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen (YSL 64 ja
65 §)
Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:ssä tarkoitetun kiellon
tai määräyksen noudattamisen taikka toiminnan keskeyttämisen
valvomiseksi tehty tarkastus
Ympäristönsuojelulain 169 §:n mukainen onnettomuus-, haittaja rikkomustilanteen valvonta
Muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta
Muiden asioiden käsittely
Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille
paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely
Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä
Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, 55 € / tunti

6

330

2

110

5

275

5
15
15

275
825
825

4
6

220
330

3

165

5

275

5
4

275
220

10
3

550
165

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN
VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA
Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja yhteisen ympäristö- ja maa- aineslupahakemuksen käsittelystä, ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n, ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kuntayhtymälle
tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
8.3.1. Tarkastusmaksu
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kuntayhtymälle seuraavat maksut:
8.3.1.1 Suunnitelmaa kohti 250 €
sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi
esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,009 €/m3
siten, että maksun kokonaismäärä on vähintään 400 €
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä on luvan hakijan suoritettava kuntayhtymälle edellä olevan ottamissuunnitelman tarkastamista koskevan maksun lisäksi:
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a) louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1650 €
b) murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1650 €
c) louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1925 €
8.3.1.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän
muutosta kohti 250 €
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,009 €/m3
siten, että maksun kokonaismäärä on vähintään 400 €
8.3.1.3 Voimassa olevan maa-ainesluvan lupa-ajan jatkaminen maa-aineslain 10.3 §:n mukaisesti tai
laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa
250 €
8.3.1.4

Maa-aineslain 21 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa koskevan erillisen hakemuksen ja
siihen liittyvän vakuusasian käsittely
250 €

8.3.1.5 Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 500.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.
8.3.1.6 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %, kuitenkin vähintään 250 €
8.3.1.7 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt
olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään maksusta 50 %.
8.3.1.8 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävä maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava
osa.
8.3.1.9 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa,
tarkastusmaksua ei palauteta.
8.3.1.10 Hakijan on suoritettava kohdan 8.3.1 mukainen maksu, kun päätös on annettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa korkolain mukaisesti.
8.3.2. Valvontamaksu
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
8.3.2.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,035
€/m3 kuitenkin vähintään 180 €.
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää
50.000 m3, otetaan 50.000 m3 ylittävältä osalta huomioon puolet vuotuista valvontamaksua
määrättäessä.
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuista maa-ainesten ottomääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettavan maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen
perusteena.
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Mikäli lupa on voimassa osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus
otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottomäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 8.3.2.4 mukaisesti.
Valvontamaksu peritään, kunnes lupaan liittyvät velvoitteet on täytetty ja asia on todettu valvovan viranomaisen suorittamassa loppukatselmuksessa.
8.3.2.2 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen 31.3. mennessä,
ettei maa-aineksia ko. vuotena oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.
8.3.2.3 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainestenoton ja maa-ainesasetuksen 10 § mukainen loppukatselmus on pidetty ja lupavelvoitteet on täytetty, tai lupa on peruttu maa-aineslain 16 § perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään kohdan 8.3.2.4 mukaan.
8.3.2.4 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
8.3.3. Katselmukset ja kuuleminen
8.3.3.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25 €/ kuultava
8.3.3.2 Kuulutusmaksut (lehti-ilmoitus) peritään todellisten kulujen mukaan.
8.3.4. Vakuudet
Lupamääräysten noudattamiseksi on hakijan annettava hyväksyttävä vakuus ennen ottamistoiminnan
aloittamista.
Vakuudeksi hyväksytään vakaavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus
tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan
allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.
Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen. Vakuuden määrän perusteena on lupaan sisältyvästä maisemointityöstä aiheutuvat kustannukset. Jollei tarkempaa perustetta ole esitetty,
määrätään vakuuden määrä seuraavasti:
Louhinta 5 000 €/ha
+ 0,05 €/k-m3
Kaivutyö 2 500 €/ha
+ 0,05 €/k-m3
Mullanotto tasasyvyydellä 2 000 €/ha
+ 0,05 €/k-m3
Savenotto 2 000 €/ha
+ 0,05 €/k-m3
Luokitellulla pohjavesialueella edellä olevaan vakuuteen lisätään 1 000 €/ha.
Vakuus voidaan hyväksyä hakemuksessa esitetyn kokonaispinta-alan mukaan tai hakijan esityksestä
osa-alueelle. Mikäli vakuus hyväksytään osa-alueelle, tämä alue on maisemoitava lupaehtojen mukaisesti ja hyväksyttävä ennen vakuuden siirtämistä seuraavalle osa-alueelle.
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8.3.4.1 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen 40 € /vakuus
8.3.5. Pakkotoimenpiteisiin ryhtyminen
8.3.5.1 Päätös velvoitteiden noudattamisesta tai toimenpiteen keskeyttämisestä 200 €
8.3.5.2 Uhan asettamispäätös 200 €
8.3.5.3 Uhan tuomitsemispäätös 200 €
8.3.6. Luvan velvoitteista vapautuminen
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen (MAL 13 a §),
peritään velvoitteista vapautetulta 100 €.
Mikäli maa-aineslain 12 § mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 8.3.4.1
kohdan mukainen maksu.
8.3.7. Maksuperusteita
8.3.7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää, k-m3) kuitenkin siten, että 500 000 m3 ylittävältä
osalta otetaan huomioon vain puolet.
8.3.7.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.
8.3.7.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvaraisesta toimenpiteestä
taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset
kulut.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle peritään laillinen viivästyskorko eräpäivästä.
8.3.7.4 Kuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.
8.3.7.5 Tarkastusmaksu määrätään lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan
mukaan. Vuotuinen valvontamaksu määrätään kulloinkin maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
Tämä taksa on voimassa 1. päivästä tammikuuta 2021 alkaen.
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9. Hallinto- ja tukipalveluiden maksut
Mustavalkokopio A4

0,20 € kpl (sis. alv 24 %)

Mustavalkokopio A3

0,40 € kpl (sis. alv 24 %)

Värikopio A4

1,00 € kpl (sis. alv 24 %)

Värikopio A3

1,50 € kpl (sis. alv 24 %)

Telefaxin lähettäminen

1,00 € kpl (sis. alv 24 %)

Taksin tilaus puhelu

3,00 € kpl (sis. alv 24 %)

Tilavuokrat
Tila
Käyttömaksu
Yhteyshenkilö
Esittelytilan vuokra
100,00 € sis. alv 24 %
ao. toimipisteestä
Ohje: Kuntayhtymän toimitiloissa ainoastaan omaan toimialaan liittyviä tuote-esittelyjä. Esimerkiksi
työkenkä-, sukka- ja muut vastaavat tuote-esittelyt. Esittelytilaksi on aina varattava kokoustila.
Virranranta/Kiuruvesi
Juhlasali / vuokra 1-3 h
Jumppasali / vuokra 1-3 h
Päiväkeskus / vuokra 1-3 h

64,60 € sis. alv 24%
21,50 € sis. alv 24 %
21,50 € sis. alv 24 %

Kati Huttunen
Kati Huttunen
Kati Huttunen

Kirkonsalmi/Iisalmi
Päiväsali / vuokra 1-3 h

20,90 € sis. alv. 24 %

Henna Rytkönen

Ohje: Tiloja käytetään maksutta asukkaiden henkilökohtaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Kuntalaisille merkittävää vapaaehtoistoimintaa järjestävät yhdistykset ja järjestöt voivat käyttää tiloja maksutta
silloin, kun se ei häiritse yksiköiden omaa toimintaa.
Päivystysasunnot
Riistakatu 19 A 5, B 11

22 €/yö sis. alv 24 %

Riitta Komulainen
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Asuinhuoneistojen vuokrat
osoite
vuokra
vesimaksu
Riistakatu 19 (42,5 m²)
512,25 €/kk (506,00 v.2020)
18,50 €/hlö/kk
Riistakatu 19 (29,5 m²)
406,95 €/kk (402,00 v.2020)
18,50 €/hlö/kk
Pohjoinen Otavankatu 4 (54,0 m²)
605,40 €/kk (598,00 v.2020)
18,00 €/hlö/kk
Ohje: Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen laskentaperusteista. Kutakin verovuotta
koskeva luontoisetupäätös annetaan kyseistä vuotta edeltävän vuoden loppupuolella. Kuntayhtymä
vahvistaa asuinhuoneistojen vuokrat verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaisiksi takautuvasti vuoden alusta alkaen, jotta vältytään takaisin perimiseltä palkasta.
Muut maksut
Henkilökunnan omat kopiot A4
0,20 €/kpl sis. alv. 24 %
Henkilökunnan omat kopiot A3
0,30 €/kpl sis. alv 24 %
Autopaikka
50,00 €/v sis. alv 24 %
Autopaikka, sähkö-/hybridiauto
50,00 €/v sis. alv 24 % (maksu autopaikasta)
- Autopaikan soveltuvuus sähköMaksu auton lataamiseen käytettävästä sähköstä verohal/hybridiauton lataamiseen selvilinnon päätöksen luontoisetu § 25 mukaan
tettävä teknisen huollon lähiesimieheltä
- Kun palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton
käyttöedun perusteena olevan
auton lataamiseen, käytöstä
muodostuvan edun raha-arvo on
30 € kuukaudessa. Verohallinnon
päätös luontoisetu § 25
Autopaikka työntekijöille, joilta edellytemaksua ei peritä työntekijältä
tään työssä omaa autoa
Ohje: Oman auton käytön säännöllinen tarve työssä on tilanteessa, jossa työntekijä tarvitsee autoaan
työtehtävien suorittamiseksi useita kertoja päivittäin.
Päätöksen oman auton käytön säännöllisestä tarpeesta työssä ja maksuttomasta autopaikasta tekee
työntekijän lähiesimies (päätökseen on merkittävä po. työntekijän kustannuspaikka). Päätös on toimitettava palkkatoimistoon sekä po. toimipaikan autopaikkojen hallinnoijalle. Maksuttoman autopaikan
maksu suoritetaan työntekijän kustannuspaikalta.
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Maksu kadonneesta
Avain
Esmi-tunniste
Matkapuhelin

Maksun määrä
100,00 € sis. alv 24 %
20,00 € sis. alv 24 %
jälleenhankintahinta

Siivouspalvelut
Tuntihinta

Maksun määrä
26,60 €/h + alv 24 %

Sairaalatekninen huolto
Perustuntihinta
Vaativat sairaalatekniset työt
Erityisen vaativat työt
Toimikortti, ulkopuolisille tahoille

Maksun määrä
40,00 €/h + alv 24 %
45,00 €/h + alv 24 %
60,00 €/h + alv 24 %
25,00 €/kuvaus + alv 24 %

Yksityisvastaanotto-toiminta
Korvaus
Toimistomaksu

Maksun määrä
16,00 €/h + alv 24 % (14,60 €/h + alv 24%v. 2020)
16,50 €/potilas + alv 24 % (16,50 €/potilas + alv 24 %
v. 2020)
Ohje: Tuntihintaan perustuva korvaus sisältää tilan vuokran, koneiden ja laitteiden vuokran sekä instrumenttien huollon. Avustavan henkilöstön käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään
potilaskohtainen toimistomaksu.
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