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YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 

 
1 § Soveltamisala 
 
Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään Sysmän kunnan alueella ympä-
ristönsuojelulain (527/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain 
(646/2011), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesilain (587/2011) sekä näiden nojalla an-
nettujen asetusten ja määräysten mukaisten lupien, ilmoitusten tai muiden asioiden käsit-
telystä ja valvonnasta, joista näiden säädösten mukaan on perittävä tai voidaan periä 
maksu. Tätä taksaa sovelletaan myös silloin, kun Sysmän kunnan ympäristönsuojelusta 
pyydetään asiantuntijalausuntoa asiassa, jossa lausunnon antamiseen ei ole lakisääteistä 
velvollisuutta. 

 
2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut vastaavat ensisijaisesti vähintään suoritteen oma-
kustannushintaa. Ympäristönsuojelulain 205 § rajoittaa maksun asettamista siten, että 
kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia. 
 
Lisäksi ympäristönsuojelulain 206 § ja jätelain 144 a § määräävät, että mikroyrityksiltä pe-
rittävien valvontamaksujen on oltava kohtuullisia ottaen huomioon toiminnan laajuus ja 
luonne. Maksujen on oltava kohtuulliset myös, jos toiminnanharjoittajan asemassa on sel-
lainen luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa. Tältä osin ympäristön-
suojeluviranomaisen valvontamaksu edustaa suoritteen omakustannushintaan nähden 
tuntuvaa korvausta, mutta on kuitenkin sitä alhaisempi. 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian kä-
sittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomai-
selle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  
 
Kokonaiskustannuksiin ja tuntitaksaan sisältyy myös käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, 
toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 53 euroa tun-
nilta. 

 
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut määräytyvät niiden 
käsittelyyn kuluneen ajan perusteella tuntitaksalla 53 €/tunti.  
 
Tästä poiketen on joillekin valvontatoimille ja vakuuspäätöksille asetettu kiinteät maksut 
liitteenä olevassa maksutaulukossa. Kiinteät maksut perustuvat tarkastuksiin ja käsittelyyn 
keskimäärin käytettävään aikaan. 
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4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
 
Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 
 

a) Mahdolliset ilmoituskulut. Ympäristölupahakemuksen vireillä olosta ja päätöksestä 
on tiedotettava sanomalehtikuulutuksella. Toiminnan laajuuden ja ympäristövaiku-
tusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä voi-
daan julkaista useammassa kuin yhdessä sanomalehdessä. 

b) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti. 
c) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti. 
d) ympäristönsuojeluasetuksen 13 § mukaisen kuulemistilaisuuden tai katselmuksen 

järjestämisestä aiheutuneet kulut. 

 
5 § Maksun alentaminen tai korottaminen poikkeustapauksissa 
 
Jos asiassa, jolle on määrätty kiinteä taksa, asian käsittelyn laajuus ja työmäärä on tavan-
omaista pienempi tai suurempi, voidaan käsittelymaksua määrätä enintään 50 % maksu-
taulukon mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi. 

 
6 § Valvontamaksu ja sen kohtuullistaminen 
 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman (sis. myös jätelain valvonnan) mukaisesta määräai-
kaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta 
sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi 
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. Jätelain 75, 
125 ja 126 §:n sekä ympäristönsuojelulain 169 §:n mukaisista tarkastuksista voidaan periä 
maksu myös silloin, kun ne johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamisien. 
 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toi-
mittaa valvontaviranomaiselle, on selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdolli-
suus periä maksu osana tarkastusmaksua. 
 
Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 
käytetyn työajan mukaan. 
 
Ympäristönsuojelulain 206 § ja jätelain 144 a §:n mukaan mikroyrityksiltä perittävien val-
vontamaksujen on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne.  
 
Maksujen on oltava kohtuulliset myös, jos toiminnanharjoittajan asemassa on sellainen 
luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa. Mikroyrityksiltä ja luonnollisilta 
henkilöiltä peritään 50 % maksutaulukon mukaisista valvontamaksuista. 

 
7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
 
Mikäli toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka 
asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen 
antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, voidaan toi-
minnanharjoittajalta periä maksu käsittelyyn käytetyn ajan mukaan. 
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8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen 
 
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan 
mukainen maksu.  

 
9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian  
tämän päätöksen mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa  
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 
 
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole 
ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudes-
saan. 

 
10 § Vakuuspäätöksen maksu 
 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huoli-
matta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään maksu nii-
den käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 
 
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava 
vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai 
sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudesta määrätään ympäristölupa-
päätöksen yhteydessä. 
 
Vakuuden (YSL § 59, 199) hyväksymistä, vaihtamista tai muuttamista koskevan asian  
käsittelystä peritään kiinteä maksu maksutaulukon mukaan. 

 
11 § Maksun periminen vireille panijalta 
 
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireille pannun 
asian käsittelystä voidaan periä vireille panijalta maksu, jos vireillepanoa on pidettävä  
ilmeisen perusteettomana. Maksu määräytyy asian käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 

 
12 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 
Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peritään  
kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan. 
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 
se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään. 
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13 § Taksan soveltaminen 
 
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille ja joista on 
kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen. 
 
14 § Voimaantulo 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1.4.2020. Taksa tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta. 
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TAKSALIITE 
 
Ympäristönsuojelu 
 
Ympäristönsuojelulain 168 § mukainen säännöllinen valvonta  

- valvontaohjelman mukainen tarkastus 
- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 

 
265 € 
53 €/h 

Jätelain 124 § mukainen säännöllinen valvonta 
- valvontaohjelman mukainen tarkastus 100 §:n mukaisiin  

keräyspaikkoihin 
- vaarallista jätettä tuottavan yrityksen tarkastus 
- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 

 
27 €/ keräyspiste 
 
265 € 
53 €/h 

Ympäristönsuojelulain 175 §, 176 § tai 181 §:n ja jätelain 75 §, 125 § 
tai 126 §:n mukaisen määräyksen valvonta  

- määräyksen antamisen jälkeen tehtävä tarkastus 
- jätelain mukaisen määräyksen antamiseen johtava tarkastus 

 
 
265 € 
265 € 

Asiantuntijalausunnot 53 €/h 
Päätös vakuuden hyväksymisestä, vaihtamisesta tai muuttamisesta 
(YSL 59 ja YSL 199 §) 

80 € 
 

 
Esimerkkejä tuntitaksalla laskutettavista töistä: 

- Ympäristölupahakemuksen käsittely 
- Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely 
- Ilmoituksen käsittely: 

o yleinen ilmoitusmenettely (eläinsuojat) 
o meluilmoitus 
o ilmoitus betonijätteen hyödyntämisestä 
o ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä  

(keräyspaikan merkitseminen jätehuoltorekisteriin) 
- Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen 

o rakennuksen hävittäminen polttamalla 
- Talousjäteveden käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 


