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1. Aikalaskutus 
 

Kalatalouskeskuksen palvelut, jota ei 

ole jäljempänä tai erillisissä 

hinnastoissa erikseen hinnoiteltu, 

laskutetaan tehtävään käytetyn ajan 

perusteella seuraavasti: 

 

1) jäsenistö: 62 €/h (50 € ALV 0) 

 

2) ei jäsenet: 90 €/h (72,58 € ALV 0) 

 

Aikalaskutusta käytetään tapauskoh-

taisesti soveltaen kalatalouskeskuksen 

tarjoamiin palveluihin, kuten 

suunnitelmat, tutkimukset ja 

selvitykset; kokoukset, kurssit ja 

opintomatkat; lausunnot ja muu 

edunvalvonta sekä asiantuntijapalve-

lut. 

 

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 perintävuo-

den tammikuussa.  Jäsenmaksun 

päättää kalatalouskeskuksen 

vuosikokous. 

 

3. Seuranta ja selvitykset 
 

Koeravustukset: 1 040 € / yö / 100 

mertaa; ”August” – mertatyyppi. 

Hinta sisältää mertojen laskemisen ja 

noston ‒ sisältäen yhden kalatalous-

keskuksen toimihenkilön työpanoksen 

‒ sekä ravustustulokset (merroissa on 

pakastetut syötit ja merrat on 

desinfioitu). Mikäli käytetään 

kalatalouskeskuksen venettä, 

laskutetaan erikseen veneen vuokra ja 

veneen polttoainekulut. 

 

Iänmääritys suomuista sisältäen 

takautuvan kasvunmäärityksen 10 € / 

kpl. 

 

Siikamuodon määritys siivilähampais-

ta 10 € /kpl. 

 

Koekalastukset, kalastustiedustelut, 

kalanmerkinnät, kalastuskirjanpidon 

järjestäminen, geneettiset tutkimukset 

ja muut kalastus- ja kalastoselvitykset 

hinnoitellaan tapauskohtaisesti 

asiakkaan tarpeiden ja kustannusten 

perusteella.  

 

4. Kalapassin luvanmyynti 
 

Kalapassin verkkokaupan ja Kalapassi 

+ -palvelun myyntiprovisio on 10 %, 

palvelumaksu 1,5 €/ostotapahtuma ja 

pyydysmerkkien postitus säänkestä-

välle materiaalille tulostettuna 4 

€/lähetys.   

 

Kalapassin viehelupien kuittivihko-

myynnin myyntiprovisio on 15 %. 

Hintoihin lisätään kirjoitusmaksu. 

 

5. Erilliset hinnastot 
 

Seuraavista palveluista ja tuotteista 

kalatalouskeskuksella on erillishinnas-

toja: 

 

Tampereen kalamarkkinat. 

 

Kalan- ja ravunpoikasistukkaat.  

 

Kalastuksenvalvoja-palvelu. 

 

Kalastuksenvalvonta. 

 

Kirjanpitopalvelut. 

 

Kalapassi-esitteen ja internet-sivujen 

ilmoitustila. 

 

Ansiomerkit, viirit, kirjat, toimistotar-

vikkeet, kuittivihkot, KTJ:n otteet tms. 

 

Erillishinnastojen perusteista päättää 

toiminnanjohtaja.   

 

   6. Kalusto – muut vuokrat 
 

Vapaasti varastosta (Ylöjärvi 

Teivaala). Kuljetuskulut laskutetaan 

erikseen. Vuokrauksen alussa voidaan 

periä takuumaksu, joka vähennetään 

loppulaskusta, kun vuokrauksen 

kohde on palautettu. 

Pyydykset: 

– raivausnuotta 100 €/kk 

– rapumerrat 100 kpl/7vrk; 550 €/vrk 

Koneet/laitteet: 

– vene Buster L/Yamaha 50 hv; 200 

€/vrk tai tarjouksen pohjalta; 

Polttoaine sekä veneen siirto 

laskutetaan erikseen. Vene on 

käytettävissä tilattavien palvelujen 

yhteydessä (venettä kuljettaa 

kalatalouskeskuksen henkilökuntaan 

kuuluva). 

Muut: 

–  toriteltta (4x4 m) vuokrattavana 

kuusi telttaa a´70 €/vrk; takuumaksu 

on 100 €.  Pystytyksestä laskutetaan 

erikseen käytettävien tuntien 

perusteella + matkakulut. Vähimmäis-

laskutus 2 vrk.  

– Asiakirjojen hyllyvuokra 14 € / 

hyllymetri/vuosi. 

 

7. Tarjoukset 
 

Kalaistukkaista, kalatalousalueiden 

toiminnanjohtaja- ja osakaskuntateh-

tävien hoidosta, kirjanpidosta, 

osakaskuntien yhdistämisestä, 

kalastuksenvalvonnasta, suunnitelmis-

ta, tutkimuksista ja erityisasiantuntija-

palveluista sekä muista laajoista 

toimeksiannoista ja palvelukokonai-

suuksista tehdään tarvittaessa 

tarjouksia. 

 

8. Yleisehdot ja muut kulut 
 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, 

jollei toisin ole mainittu.  Kopiohin-

nat: mustavalkoinen 0,12 €/kpl + 

ALV; värillinen 0,22 €/kpl + ALV. 

Postituskulut postin hinnastoon ja 

postikonevuokraan perustuen.  

 

Palveluihin liittyvät matkakulut 

laskutetaan valtion matkustusohje-

säännön mukaisesti, majoituskulut 

majoitusliikkeen hinnan perusteella ja 

vuokra-auton kulut auton käytöstä 

aiheutuvien kulujen mukaisesti. 

 

Toimituksen kiireellisyyslisä on 20 

%:n lisäys tuntitaksaan (sovitaan 

etukäteen asiakkaan kanssa).   

 

Muut palvelut ja tuotteet, joita ei ole 

mainittu näissä toimitusmaksuissa, 

hinnoitellaan erikseen.  

 

Oikeus hintojen muutoksiin 

pidätetään. 
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