Terveydensuojelulain 734/1994 liite valvonnan perusmaksusta.
VELVOLLISUUS ILMOITTAA TOIMIPAIKAN KÄYTTÖÖNOTOSTA TAI TOIMINNONALOITTAMISESTA SEKÄ
VELVOLLISUUS SUORITTAA VALVONNAN PERUSMAKSU
Toimipaikka tai toiminto
Velvollisuus ilmoittaa
Velvollisuus
toimipaikan
suorittaa valvonnan
käyttöönotosta tai
perusmaksu 50 §:n
toiminnon aloittamisesta nojalla
13 §:n nojalla
1) majoitustoimintaan tarkoitettu tila
Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli,
Kyllä
Kyllä
kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotelli,
motelli ja matkustajakoti
Lomakeskuksen ja leirintäalueen
Kyllä
Kyllä
majoitushuoneisto
Majoituskasarmi
Kyllä
Kyllä
Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto,
Kyllä
Ei
loma-asunto tai tila (aamiaismajoitus siihen
tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja,
vastaanottokeskus sekä muut vastaavat)
2) yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna,
kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
Urheiluhalli tai jäähalli
Kyllä
Kyllä
Yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila, jossa on
Kyllä
Kyllä
enemmän kuin yksi liikuntatila
Yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan
Kyllä
Ei
yksi liikuntasali
Yleisölle avoin sauna (pääasiallinen
Kyllä
Kyllä
käyttötarkoitus)
Kylpylä, uimahalli, maauimala sekä uimaveden
Kyllä
Kyllä
laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukainen
yleisölle avoin uimaranta
Muu yleisölle avoin uimaranta
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
Päiväkoti
Kyllä
Kyllä
Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa tilassa
Kyllä
Ei
Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä
Kyllä
Ei
toiminnan järjestämispaikka
Esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta,
Kyllä
Kyllä
lukio-opetusta ja korkeakoulutusta järjestävä
oppilaitos
Taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä
Kyllä
Ei
järjestävä oppilaitos
Opetuksen järjestämispaikka
Kyllä
Ei

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon
toimintayksikkö
Tehostetun palveluasumisen yksikkö tai
laitoshoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö
Lastensuojelulaitos
Ensi- ja turvakoti
5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja
erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
Solariumpalvelu
Ihoa rikkova toiminta
Erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
6) sellainen muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu
huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista
voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne
huomioon ottaen terveyshaittaa
Talousvettä toimittava laitos
18 §:n mukainen talousvettä toimittava laitos
18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos,
jonka toimittaman veden määrä on vähintään 10
kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50
henkilön tarpeisiin
18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos,
jonka toimittaman veden määrä on vähemmän
kuin 10 kuutiometriä vuorokaudessa ja alle 50
henkilön tarpeisiin
Muu talousveden otto ja käyttö
18 a §:n mukainen talousveden otto omilla
laitteilla käytettäväksi osana julkista tai
kaupallista toimintaa
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

Kyllä

Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Ei
Ei

(Luvanvarainen 18 §:n
nojalla)
Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

