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Terveydensuojelulain mukaisten valvontakohteiden perusmaksu  

 

Päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille ja lii-

kuntapaikoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen uusi vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. 

Perusmaksuvelvoite tulee suoraan uudistetusta terveydensuojelulaista ja sen suuruus on 150 € vuodes-

sa. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään vuosittain. Perusmaksulla ei ole vaikutusta tarkastuksista, 

ilmoitusten käsittelystä ja näytteenotoista perittäviin maksuihin. 

Kenelle perusmaksu tulee? 

Luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain ja tämän tiedotteen liitteenä. Mikäli 

samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan pe-

rusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos samalla toimijalla on liikuntakeskuksessa 

uimahalli, kuntosali ja muita liikuntatiloja, peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri osoitteissa 

sijaitsevista toiminnoista peritään jokaisesta oma perusmaksunsa. 

Ilmoita, jos toimintasi on loppunut 

Ilmoitathan, jos toimintasi on loppunut tai tiedät sen loppuvan tammikuun 2022 aikana, jotta emme 

lähetä turhaan laskua valvonnan perusmaksusta.  Laskutettua vuosimaksua ei palauteta. Lopetusilmoi-

tuksen voit tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: terveystarkastajat@kalliopp.fi. Toiminnan 

lopettamiseen liittyvä ilmoitus on maksuton.  

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopetta-

misesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta tai toimittamalla kirjallinen ilmoituslo-

make terveysvalvontaan.  

 

Lisätietoa: 

Lisätietoja vuosimaksusta ja lain muutoksesta löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

verkkosivuilta (https://stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin) 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilta, 

(https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/ilmoituksenvarainen_toiminta)  

 

Voitte ottaa myös yhteyttä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvontaan, mikäli tarvitsette asi-

asta lisätietoja.  

 

Terveysvalvonnan yhteystiedot 

 

Terveysinsinööri Piia Junnikkala 044 419 5823 

Terveysinsinööri Heli Kurko 044 419 5826 

 

terveystarkastajat@kalliopp.fi 

https://stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/ilmoituksenvarainen_toiminta
mailto:terveystarkastajat@kalliopp.fi
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Luettelo maksuvelvollisista toiminnoista 

 

Toimipaikka tai toiminto Velvollisuus ilmoittaa 

toimipaikan käyt-

töönotosta tai toimin-

non aloittamisesta 13 

§:n nojalla 

Velvollisuus suorittaa 

valvonnan perusmak-

su 50 §:n nojalla 

1) majoitustoimintaan tarkoitettu tila   

Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli, 

kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotelli, 

motelli ja matkustajakoti 

Kyllä Kyllä 

Lomakeskuksen ja leirintäalueen majoitushuo-

neisto 

Kyllä Kyllä 

Majoituskasarmi Kyllä Kyllä 

Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, 

lomaasunto tai tila (aamiaismajoitus siihen tar-

koitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja, vas-

taanottokeskus sekä muut vastaavat) 

Kyllä Ei 

   

2) yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, 

kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta 

  

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 

Yleisölle avoin sauna (pääasiallinen käyttötarkoi-

tus) 

Kyllä Kyllä 

Kylpylä, uimahalli, maauimala sekä uimaveden 

laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY ku-

moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukainen ylei-

sölle avoin uimaranta 

Kyllä Kyllä 

Muu yleisölle avoin uimaranta Kyllä Ei 

   

3) päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumi-

seen liittyvän toiminnan järjestämispaikka 

sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista kou-

lutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, 

taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä 

järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjes-

tämispaikka 

  

Päiväkoti Kyllä Kyllä 

Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa tilassa Kyllä Ei 

Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toi-

minnan järjestämispaikka 

Kyllä Ei 

Esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, 

lukio-opetusta ja korkeakoulutusta järjestävä 

oppilaitos 

Kyllä Kyllä 
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Taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä 

järjestävä oppilaitos 

Kyllä Ei 

Opetuksen järjestämispaikka Kyllä Ei 

   

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toi-

mintayksikkö 

  

Tehostetun palveluasumisen yksikkö tai laitos-

hoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö 

Kyllä Kyllä 

Lastensuojelulaitos Kyllä Kyllä 

Ensi- ja turvakoti Kyllä Ei 

   

5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja 

erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola 

  

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 

   

Talousvettä toimittava laitos   

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 

18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos, 

jonka toimittaman veden määrä on vähemmän 

kuin 10 kuutiometriä vuorokaudessa ja alle 50 

henkilön tarpeisiin 

Kyllä Ei 

   

Muu talousveden otto ja käyttö   

18 a §:n mukainen talousveden otto omilla lait-

teilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista 

toimintaa 

Kyllä Ei 

18 a §:n mukainen yhteisessä käytössä oleva ve-

denottamo tai vesisäiliö, kun vettä otetaan ve-

denkäyttäjien omilla laitteilla vähintään 50 henki-

lön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuo-

rokaudessa 

Kyllä Ei  

 


