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1. Neuvonta 
 

Kokoukset / jäsenyhteisöt: 

Kokoukset laskutetaan aikalaskutuk-

sen mukaan sekä toimihenkilön 

matkakulut. 

Kurssit; omat kurssit: 

Kurssilaisilta peritään opetustehtävissä 

toimineiden toimihenkilöiden palkka-, 

matka- ja päivärahakustannukset sekä 

valmistelutyöt. 

Retkeilyt: järjestämiseen liittyvät kulut 

aikalaskutuksen mukaan + matka- ja 

päivärahat. 

Lausunnot: aikalaskutus ja lisäksi 

laskutetaan tietojen hankkimisesta 

aiheutuneet kulut. 

Aikalaskutus: 

Toimituksista, joista ei voida laskuttaa 

edellä mainittuja yksikköhintoja, 

peritään maksu toimitukseen käytetyn 

ajan perusteella tuntitaksana 

1) jäsenistölle: 59€/h (sis. ALV 24%; 

veroton hinta 47,58€/h), matkaku-

lut laskutetaan erikseen 

2) ei jäsenet: 90€/h (sis. ALV 24%, 

veroton hinta 72,58 €/h), matkaku-

lut laskutetaan erikseen. 

Erikseen laskutetaan matkakorvaukset 

perusteena valtion matkustusohjesään-

tö. 
 

2. Jäsenmaksu 

 osakaskunnat alle 200 ha, 

kalastusseurat, yhdistykset, 

yksityiset vesialueen omistajat 1 

ääni/25 € vuosi 
 osakaskunnat 200 - 1000 ha: 2 

ääntä, 50 €/v. 
 osakaskunnat yli 1000 ha: 3 ääntä, 

75 €/v. 
 osakaskunnat yli 2000 ha ja 

kalastusalueet: 4 ääntä, 100 €/v. 
Jäsenmaksu laskutetaan perintävuoden 

tammikuussa.  Jäsenmaksun päättää 

kalatalouskeskuksen vuosikokous. 
 

3. Suunnittelu, tutkimukset, 

toimeksiannot 
 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat, muut 

suunnitelmat ja toimeksiannot 

Suunnitelmat laaditaan tarjousten 

perusteella. Tarjousten perusteena 

käytetään aikalaskutusta sekä valtion 

matkustussäännön mukaisia 

matkakulukorvauksia. 

 

Carlin-merkintä: koskee taimenta, 

lohta, kirjolohta, kuhaa, merkintätyö: 

1,9 €/kpl + matkakulut; merkki; 

(RKTL:n hinnaston mukaan)  
 

Polttomerkintä: tarjousten pohjalta. 

Koeravustukset 1040 € / yö / 100 

mertaa; ”August” – mertatyyppi. Hinta 

sisältää mertojen laskemisen ja niiden 

nosto, koeravustuksessa yksi henkilö 

sekä ravustustulokset (merroissa on 

pakastetut syötit ja merrat on 

desinfioitu). Erikseen laskutetaan 

veneen vuokra, veneen polttoaineku-

lut, matkakulut (matkatunnit + km-

korvaukset & päivärahat). 

 

4. Erilliset hinnastot 
 

Tampereen kalamarkkinoiden 

paikkamaksuista on laadittu erillinen 

hinnasto, jonka perusteista päättää 

toiminnanjohtaja. 
 

Isännöintitehtävä tehdään tarjouksena 

käyttäen aikalaskutusta laskutuspohja-

na.  
 

Kalan- ja ravunpoikasistukkaista 

pidetään erillistä hinnastoa, jonka 

perusteista päättää toiminnanjohtaja.    

Kuljetuskulut 5-10 % istukkaiden 

arvosta; kuitenkin vähintään 25 €.  

Pakkaus (happipakkaus; tilavuus noin 

20–30 l) 6 €/pussi. 

  Kirjanpitopalvelusta tehdään 

erillinen hinnasto, jonka perusteista 

päättää toiminnanjohtaja. 

  Valvonnasta on laadittu erillinen 

hinnasto. 

  Yhdistämistyö tehdään tarjouksena 

käyttäen aikalaskutusta laskutuspohja-

na. Erikseen laskutetaan matkakorva-

ukset perusteena valtion matkustusoh-

jesääntö. 

  Sääntömuutoksesta on laadittu 

erillinen hinnasto. 

  Matkailukalastuskurssit: 

laskutuksen perusteena käytetään 

aikalaskutusta sekä valtion 

matkustussäännön mukaisia 

matkakulukorvauksia. 

   

 

 

 

 

 

 

5. Edunvalvonta 
 

Lausunnot: aikalaskutus ja lisäksi 

laskutetaan tietojen hankkimisesta 

aiheutuneet kulut.  Laskutuksen 

perusteena käytetään aikalaskutusta 

sekä valtion matkustussäännön 

mukaisia matkakulukorvauksia. 
 

6. Kalusto – muut vuokrat 
 

Vapaasti varastosta (Ylöjärvi 

Teivaala). Kuljetuskulut laskutetaan 

erikseen, niihin sisältyvät matka- ja 

palkkakulut.  Vuokrauksen alussa 

peritään takuumaksu, joka on kahden 

kuukauden vuokrasumma tai muu 

kohtuullinen takuumaksu.  Takuumak-

su vähennetään pyydyksen vuok-

rasummasta. 

 

Pyydykset: 

– raivausnuotta 50 €/kk 

– verkkoallaskalusto 250 € /kk 

- rapumerrat 100kpl/7vrk; 550 €/vrk 

Koneet/laitteet: 

– vene Buster L/Yamaha 50hv; 

200€/vrk tai tarjouksen pohjalta; 

Polttoaine sekä veneen siirto 

laskutetaan erikseen. 

Muut: 

–  toriteltta (4x4m) vuokrattavana 

kuusi telttaa 70 €/vrk; takuumaksu on 

100 €.  Pystytyksestä laskutetaan 

erikseen käytettävien tuntien 

perusteella + matkakulut. Vähimmäis-

laskutus 2vrk.  

– Asiakirjojen hyllyvuokra 14€ / 

hyllymetri/vuosi. 

– kopiohinnat: mustavalkoinen 0,20 

€/kpl + ALV; värikopio 0,25 €/kpl + 

ALV  
 

7. Yleisehdot 
 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, 

jollei toisin ole mainittu.  Postituskulut 

(päivän hinnaston mukaisesti) sekä 

matkakulut (valtion matkustusohje-

säännön mukaiset hinnat + ALV 

24%). Toimituksen kiireellisyyslisä on 

20 %:n lisäys tuntitaksaan ja asia 

neuvotellaan erikseen asiakkaan 

kanssa.  Oikeus hintojen muutoksiin 

pidätetään. 
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