
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvsosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2018

755/2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n ja työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta annetun lain (523/2008)
3 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista ja
niiden perusteista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suorittei-
ta, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:
a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 5 300 euroa;
b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 4 000 euroa;
2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 1 000 euroa;
3) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätös 1 000

euroa;
4) työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 213 §:n 4 momentissa tarkoitettu vah-

vistamispäätös ja Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain (461/2016) 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu vahvistamispäätös 830 euroa;

5) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteiden vahvistamispäätös 1 000 eu-
roa;

6) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätös 280 euroa;
7) muu Finanssivalvonnan valvottavan pyynnöstä annettava ministeriön lupa tai päätös

1 000 euroa;
8) vakuutusmeklaritutkintoon kuuluva tutkintomaksu 150 euroa;
9) vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistamisesta annettava todistus 500 euroa;
10) tutkimuslupa 250 euroa; jos lupa koskee opinnäytettä, 100 euroa.
Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista julkisoikeudellisista suorit-

teista, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaavat
kiinteät maksut ovat:

11) säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite:
a) panostajan tutkinnon kuulustelijan hyväksyminen 100 euroa;
b) torninosturinkuljettajan korttijäljennös 30 euroa;
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12) muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 400 euroa;
13) tapauskohtaiset maksut, kuten asiantuntijayhteisön pätevyyden toteaminen. Ta-

pauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan. Työtunnin hinta-
na on työ- ja tasa-arvo-osaston tuottamien suoritusten osalta 65 euroa.

Lisäksi suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut peritään, jos
työsuojeluviranomaisen tehtävänä on asiantuntijayhteisön pätevyyden toteaminen.

Erikseen päätetään ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja
geenitekniikan lautakunnan sekä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvot-
telukunnan lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä ta-
pauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;
3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;
4) kirjasto- ja tietopalvelut;
5) ministeriön toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;
6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;
7) valokopiot ja muut jäljennökset;
8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa; sekä
9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen jäljennösten ja tu-
losteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sosiaali- ja terveysministeriö noudat-
taen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista an-
nettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1578/2015).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

Taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström
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