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Enligt distribution INFORMATION 21.12.2021

Grundavgift för tillsyn enligt hälsoskyddslagen

Från och med början av 2022 ska en ny årlig grundavgift för tillsyn tas ut för daghem,
läroanstalter, inrättningar inom social- och hälsovården, offentliga bastur, hotell, vandrarhem
och motionslokaler. Avgiften baserar sig på den reviderade hälsoskyddslagen och dess mängd
är 150 euro per år.

Vem kommer att få grundavgiften?

Förteckningen över betalningspliktiga verksamheter finns bifogad till hälsoskyddslagen och
detta meddelande. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningspliktiga verksamheter i
samma driftställe, ska grundavgiften för tillsyn betalas endast en gång. Till exempel, om samma
verksamhetsutövare har en simhall, ett gym och andra motionslokaler i motionscentret, kommer
endast en grundavgift att tas ut. Däremot tas ut en separat grundavgift för varje verksamhet
som bedrivs på olika adresser.

Varför en grundavgift?

Grundavgiftsplikten kommer direkt från hälsoskyddslagen. Syftet med grundavgiften är att
förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala hälsoskyddstillsynen och att säkerställa
en hög kvalitet på tillsynen. Avgiften stöder framför allt den roll som utbildning, handledning och
rådgivning spelar vid tillsynen. Grundavgiften ska inte påverka de avgifter som tas ut för
inspektioner och handläggning av anmälan.

Vänligen meddela om din verksamhet har nedlagts

Vänligen meddela om din verksamhet har nedlagts eller om du vet att den kommer att
nedläggas under januari 2022, så att vi inte skickar dig en onödig faktura på grundavgiften för
tillsyn. Du kan göra en nedläggningsanmälan fritt till följande e-postadress:
kymp.ytyposti@hel.fi. Nedläggningsanmälan är avgiftsfri.

Du kan göra en anmälan om ibruktagande av lokaler, ändring av verksamhet, byte av
verksamhetsutövare samt om nedläggning av verksamhet elektroniskt via systemet ilppa.fi eller
med anmälningsblanketter som finns på stadens webbplats under Anmälningar och anvisningar
(https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/livsmedelstillsyn/halsoskydd/anmalningar-
halsoskyddslagen).

Helsingfors stads enheten för miljöhälsa

Mer information

· Mer information om årsavgiften och revideringen av lagen får du i Social- och
hälsovårdsministeriets meddelandet, webblänk till webbplatsen (https://stm.fi/-
/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin?languageId=sv_SE)

https://ilppa.fi/alkusivu-sv
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/livsmedelstillsyn/halsoskydd/anmalningar-halsoskyddslagen
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· Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), webblänk till
”Anmälningspliktig verksamhet” -webbplatsen (https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-
halsa/halsoskydd/anmalningspliktig-verksamhet),

· Helsingfors stads hälsoskyddets e-post: kymp.ytyposti@hel.fi .
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