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Päätös
Dnro V/43127/2019
19.12.2019

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden
julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, määrää valtion maksuperustelain
(150/1992) 9 §:n, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista
suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1101/2017) 4 §:n sekä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki)
34 §:n (495/2005) nojalla seuraavat maksut viraston liiketaloudellisin perustein
hinnoitelluille suoritteille sekä eräille julkisoikeudellisin perustein hinnoitelluille suoritteille.

Alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy
1

Alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, laitteita
ja hygieniaa koskevat sertifikaatit
Sertifikaatit
Sertifikaattien ja vientitodistusten samanaikaisesti
pyydetyt kaksoiskappaleet

veroton hinta
120,00 € / kpl
20,00 € / kpl

Sertifikaatit ovat arvonlisäverottomia
Elinympäristön terveysriskien hallinta
2

Tupakkatuotteen markkinoilla oloa tai ominaisuuksia koskevat todistukset
Sertifikaatit
Sertifikaattien ja vientitodistusten samanaikaisesti
pyydetyt kaksoiskappaleet

veroton hinta
120,00 € / kpl
20,00 € / kpl

Sertifikaatit ovat arvonlisäverottomia
Ydinprosesseille yhteiset toiminnot
3

Koulutus- ja konsultointipalvelut
Henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi. ja asiantuntijatehtävissä.

Konsultointi - asiantuntijatyö
Konsultointi ja koulutus – avustava työ
Koulutus / luento/esitys (noin 45 min)
Koulutus / luento / esitys klo 16 jälkeen

veroton hinta, johon lisätään alv
150,00 € / h
90,00 € / h
208,00 € / kerta
312,00 € / kerta
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Koulutus / luento / esitys klo 18 jälkeen, viikonloppuisin
tai pyhäpäivinä

416,00 € / kerta

Mikäli luento sisältää merkittävästi uutta valmistelutyötä, luentohintaan lisätään
valmisteluun kulunut työaika konsultointituntihinnan mukaan.
Koulutus- ja konsultointipalveluista saatava palkkio maksetaan Valviralle. Matkat ja muut
kulut laskutetaan erikseen valtion matkakorvauksia koskevien perusteiden mukaan.
Maksu voidaan jättää perimättä osittain tai kokonaan, jos koulutus edistää Valviran
tehtävien toteuttamista ja koulutuksen järjestäjänä on julkisoikeudellinen yhteisö,
ammattijärjestö tai yleishyödyllinen yhdistys eikä tilaisuudesta peritä osallistujilta maksua.
Tietopalvelut - Tietojen luovuttaminen
4

Tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut sekä tietopaketit ja käännökset
Ellei toimeksiannosta ja maksusta ole erikseen muuta sovittu, työ laskutetaan toteutuneen
työajan mukaan seuraavasti
veroton hinta, johon lisätään alv
Asiantuntijatyö
225,00 € / h
Avustava työ
90,00 € / h
Maksua ei peritä silloin, kun kyseessä on vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu

5

Tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu
Mikäli Valvira tekee tietokantapoimintoja, joissa käytetään kolmannen osapuolen
omistamia tietokantoja ja / tai joista aiheutuu erillisiä kuluja Valviralle. Valvira veloittaa
muualla tässä päätöksessä mainittujen maksujen lisäksi kyseisen kolmannen osapuolen
veloittaman hinnan lisättynä 15 prosentilla.

Veloitettu haku
6
6a

hinta, johon lisätään alv
hinta + 15%

Sähköiset tietotuotteet ja toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen
Terhikki-rekisterin tietojen luovutus

Osoitetilaukset tiedostona
Osoitetilaukset paperilistana
Osoitetilaukset paperilistana ja tarroina
Perusmaksu
Nimitiedot yli 100 -sivuiset
Nimitiedot 1-100 -sivuiset
Toimitusmaksu

veroton hinta, johon lisätään alv
0,40 € / osoite
0,30 € / osoite
0,65 € / osoite
100,00 € / toimitus
0,30 € / sivu
0,65 € / sivu
6,00 € / toimitus
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6b

Alkoholielinkeinorekisterin tietojen luovutus - Suoramarkkinointiin suostuneet

Osoitetilaukset tiedostona
Perusmaksu

veroton hinta, johon lisätään alv
0,40 € / osoite
100,00 € / toimitus

Uusi anniskelu- / vähittäismyyntilupa kuukaudelta
Anniskelu- ja vähittäismyyntilupa maakunta (yksi alue)
Anniskelu- ja vähittäismyyntilupa koko maa
Tukkumyynti- ja valmistuslupa
7

60,00 €
100,00 €
750,00 €
70,00 €

Asiakirjan oikeaksi todistaminen - Julkisoikeudellinen virallinen jäljennös
Virallinen jäljennös on julkisoikeudellinen suorite, jonka maksusta on säädetty STM:n
asetuksen 2 §:n 14 - kohdassa ja laskutetaan julkisoikeudellisista annetuin perustein.

Viraston tai virastolle esitetystä
Enintään

veroton hinta
3,00 € / sivu
30,00 € / asiakirja

Virallinen jäljennös on arvonlisäveroton.
Muut tukitoiminnot
8

Valokopiot ja muut jäljennökset
Valvira perii kohdissa 8 a ja 8 b mainitut, julkisuuslain 34 §:n 2 ja 3 momentin mukaan
määräytyvät maksut alkuperäisten asiakirjojen valokopioista ja tulosteista sekä niiden
lähettämisestä telekopiona (faksilla). Alkuperäisellä asiakirjalla tarkoitetaan Valviran
laatimaa tai Valviralle toimitettua asiakirjaa ja sen liitteitä.
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8a

Tavanomaiset asiakirjapyynnöt
Yksilöity asiakirjapyyntö, joka koskee kokonaan julkista asiakirjaa tai asiakirjaa, josta
salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa

Kopiot alkuperäisistä asiakirjoista
Tuloste diaarin asiakirjaluettelosta
Toimitusmaksu lähettämisestä

veroton hinta
1,00 € / sivu
1,00 € / sivu
6,00 € / lähetys

Sähköisesti talletetun julkisen asiakirjan lähettämisestä sähköpostitse tiedon pyytäjälle ei
peritä maksua. Tiedostomuodossa olevan diaarin asiakirjaluettelon lähettämisestä
sähköpostitse tiedon pyytäjälle ei peritä maksua.
Asiakirjapyynnöt ovat arvonlisäverottomia.
8b

Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt
Edellä mainittujen kopio- ja toimitusmaksujen lisäksi peritään toteutuneen työajan mukaan
maksu seuraavista toimenpiteistä
– tiedon esille hakeminen, kun pyydetty asiakirja ei ole julkisuuslain 13 §:n 1 momentin
mukaisesti riittävästi yksilöity
– salassa pidettävien osien poistaminen silloin, kun ne eivät ole vaivatta poistettavissa.
veroton hinta
Tiedon esille hakeminen ja salassapidon vaatimat
toimenpiteet
80,00 € / h
Asiakirjapyynnöt ovat arvonlisäverottomia.
Valvira perii kohdassa 8 c mainitut maksut muista valokopioista ja tulosteista sekä niiden
lähettämisestä telekopiona (faksilla). Näitä ovat esimerkiksi kopiot Valviran hallussa
olevista kirjoista tai lehdistä tai Valviran sähköisten julkaisujen paperitulosteet.

8c

Muut jäljennökset, faksit ja tulosteet

10 ensimmäistä sivua
Seuraavat sivut, alkavalta 10 sivulta
Toimitusmaksu lähettämisestä

veroton hinta, johon lisätään alv
20,00 € / 10 sivua
10,00 € / 10 sivua
6,00 € / lähetys

Yllämainitut valokopio- ja jäljennösmaksut voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain,
jos kyseessä on viranomaisten väliseen yhteistoimintaan tai oppilaitoksen
koulutustoimintaan liittyvä ohjaus, neuvonta tai tiedottaminen.
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8d

Nimikirjanotteet
Valvira perii ulkoisen asiakkaan tilaamista nimikirjanotteista Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Valviralta perimät kustannukset ja lähetyskulut

Nimikirjanote

veroton hinta, johon lisätään alv
20,00 €/kpl
6,00 €/lähetys

Toimitusmaksu lähettämisestä
8e

Yksityishenkilön omien tietojen tarkastus
Henkilötietolain 26 §:n mukainen yksityishenkilön kerran vuodessa rekisteriin/rekistereihin
tekemä omien tietojen tarkastuspyyntö on maksuton.
veroton hinta, johon lisätään alv
Kaksi tai useampi tarkastuspyyntö vuodessa
Toimitusmaksu lähettämisestä

9

20,00 €/kpl
6,00 €/lähetys

Lähetyskulut ja viivästysseuraamukset
Postiennakolla lähetettäessä hintoihin lisätään Itella Oyj:n hinnaston mukainen
postiennakkomaksu.
Suorituksen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko, kuitenkin
vähintään 10 €.

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa toistaiseksi.
Päätös korvaa 1.2.2017 annetun hinnaston dnro 176/02.09.01.00/2017. Suoritteista
peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

