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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, alkoholilain (1102/2017) 74 §:n, tupakkalain (549/2016) 90 §:n
3 momentin ja terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat
valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja terveydensuojelulain 50 § laeissa
129/2009, 327/2012, 553/2014, 1237/2014 ja 860/2018:
1§
Maksuttomat suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992) 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:
1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;
2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;
3) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös;
4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta;
5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin
5 kohdassa tarkoitettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian suomalaiseen tutkintoon opiskelevan opiskelijan rekisteröinti sekä 40 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
yleislääketieteen erityiskoulutuksen merkitseminen;
6) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain
(101/2001) nojalla annettu lupa elimien, kudosten ja solujen irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten;
7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja adoptiolautakunnan adoptiolain
(22/2012) nojalla myöntämät luvat lukuun ottamatta 2 §:n 10 kohdassa mainittuja lupia.
2§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut,
ovat seuraavat suoritteet:
1) ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset sekä korkeakoulun tai oppilaitoksen koulutuksen arvioinnista antama lausunto;
2) hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi;
3) hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat;
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4) raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset;
5) yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle
myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset;
6) Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) annetun lain nojalla
tehtyjen ilmoitusten rekisteröinti ja siihen liittyvien asioiden käsittely;
7) alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset;
8) tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tutkimukset,
2 kohdassa tarkoitetut varmistamiset sekä 3 kohdassa tarkoitetut vastaanottamiset, tallentamiset, käsittelyt, analysoinnit ja julkaisemiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet;
9) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettavat vesihygieenistä osaamista koskevat päätökset ja todistukset;
10) adoptiolain 87 ja 90 §:ssä tarkoitetut luvat;
11) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa sekä virallinen jäljennös.
3§
Maksun periminen eräissä tilanteissa
Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.
Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus peruutetaan
tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta,
joka hakijalta olisi muutoin peritty, ellei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman asian käsittelystä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on aikaisemmin peritty.
4§
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävän maksun, ovat
1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut, sekä tietopaketit ja käännökset;
2) koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;
4) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei
ole vähäinen opastus- ja neuvontapalvelu;
5) valokopiot ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 5 §:ssä tarkoitettuja kopiota ja tulosteita;
6) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä,
-laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;
7) terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset
(sertifikaatit) ja samanaikaisesti pyydetyt kaksoiskappaleet;
8) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;
9) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1–4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan;
10) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.
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5§
Muut maksut
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja
tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2021.
Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Krista Kiuru

Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg

3

1498/2019

Liite 1
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset
1.1. Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet
x oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä
x ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus (EU-todistus)
x keskusrekisterin ote
1.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
x ammattihenkilön laillistaminen (paperihakemus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 4 §:n 2 momentti ja 5
§:n 1 momentti
x ammattihenkilön laillistaminen (sähköinen hakemus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 1 momentti
x laillistaminen suomalaisen lääkärikoulutuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 §
x laillistaminen suomalaisen hammaslääkärikoulutuksen tai farmaseuttikoulutuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 5 §
x nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus) (paperihakemus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 2 momentti
x

nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 2 momentti

x

nimikesuojauksen rekisteröinti (sääntelemätön koulutus) (muut kuin AMKtutkinnon suorittaneet osteopaatit ja naprapaatit sekä sairaala-alkuiset
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 2 momentti
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 2 b §, sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010

1.3. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Pohjoismaissa koulutetut)
x ammattihenkilön laillistaminen
x nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)
x laillistaminen pohjoismaisen lääkärikoulutuksen perusteella
x sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §
asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (2/1994, SopS 2/1994)
1.4. Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen ja nimikesuojaus
(EU/ETA maassa koulutetut)
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40 €
90 €
45 €

100 €

80 €
300 €
235 €

100 €

80 €

300 €

400 €
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x

EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6–8, 8 a, 10 §, 11 §:n 4 momentti
ja 12 §, sekä EU-oikeuden yleiset periaatteet
ehdollinen tunnustamispäätös
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015) 13 §:n 2 momentti

400 €

x

ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen tai nimikesuojaus sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 §:n 2 momentti

150 €

x

ammattipätevyyden tunnustaminen
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 §
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b §
laillistaminen ja nimikesuojaus kielitaidon osoittamisen jälkeen, kun henkilön ammattipätevyys on tunnustettu
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b §
lääkärin määräaikainen laillistaminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a §:n 1 momentti
lääkärin laillistaminen Suomessa suoritetun harjoittelun jälkeen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a §:n 3 momentti
eurooppalaisen ammattikortin valmistelu ja/tai myöntäminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 c §
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 18−21 §
ehdollinen tunnustamispäätös ennen ammattikortin myöntämistä
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 21 §:n 1 momentti
koulutuksen rekisteröinti
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 §
ulkomaisen koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu

300 €

x

x
x
x
x
x
x
x

1.5. Tutkinnon hyväksyminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETAalueen ulkopuolella koulutetut)
x lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hyväksyminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 c §
x toimilupa
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 §
x

400 €

100 €

100 €
400 €
300 €

300 €
200 €
100–
400 €

200 €
500 €

aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen
lääkärin tai hammaslääkärin laillistaminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §

250 €

x

muun kuin lääkärin tai hammaslääkärin laillistaminen ja nimikesuojaus
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §

700 €

x

ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun
tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu

200—
600 €

x

määräys ammatinharjoittamisoikeuden edellyttävistä lisäopinnoista
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 §

300 €

x
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x

laillistaminen ja nimikesuojaus vaadittujen lisäopintojen suorittamisen jälkeen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 §

400 €

x

koulutuksen rekisteröiminen
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 §

200 €

1.6. Muut ammattioikeuspäätökset
x rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen tai muun erikoispätevyyden merkitseminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 ja 22 a §, 23 b ja 23 e
x yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a §
x yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille sähköisen hakemuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a §
x ulkomaisen koulutuksen hyväksyminen erikoispätevyyden edellyttämäksi
koulutukseksi
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 §
x yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille ulkomaisen koulutuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a §
x ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminen
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 d §
x ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisesta
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9 §:n 1 momentti
x väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen liittyvä ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätös
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9 §:n 3 momentti
x ulkomaisen opiskelijan merkitseminen rekisteriin
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 b ja 3 c §
x lääkärin hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminen
laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden
terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi (170/2017) 1 §
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a §
x koulutuksen tason korotuksen merkitseminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
x suomalaisena lisäkoulutuksena piilolinssien sovitusoikeuden merkitseminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 16 § 2 momentti
x suomalaisena lisäkoulutuksena heikkonäköisten apuvälineiden sovitusoikeuden merkitseminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 § 3 momentti
x suomalaisena lisäkoulutuksena erikoishammasteknikon oikeuden merkitseminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 17 § 2 momentti

2. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuspäätökset ja todistukset

6

235 €

140 €
80 €

400 €

400 €

400 €
200 €
400 €

165 €
240 €

50 €
50 €

50 €

50 €
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2.1. Todistukset ja rekisteriotteet
x ammatinharjoittamisoikeudesta, nimikesuojauksen rekisteröinnistä, koulutuksesta, erikoistumiskoulutuksen tai sosiaalialan ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisen merkitsemisestä annettu todistus (EU-todistus)
x oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä
x keskusrekisterin ote

90 €

40 €
45 €

2.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
x ammattihenkilön laillistaminen (paperihakemus)
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 ja 8 § (817/2015)
x ammattihenkilön laillistaminen (sähköinen hakemus)
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 ja 8 §
x nimikesuojauksen rekisteröinti (paperihakemus)
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §
x nimikesuojauksen rekisteröinti (sähköinen hakemus)
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §
x ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn kelpoisuuden
perusteella
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 32 §
2.3. Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU-ETA-maassa koulutetut)
x EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §
x EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus opetushallituksen antaman tunnustamispäätöksen perusteella
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §, asetus sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä (153/2016) 9 § 2 momentti
x ehdollinen tunnustamispäätös
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §:n 3 momentti
x laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai
kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §:n 3 momentti
x koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen
lausunnosta peritty maksu

100 €
80 €
100 €
80 €
200 €

400 €

100 €

400 €
150 €

100—400 €

2.4. Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
x EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja
nimikesuojaus
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 §
x EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja
nimikesuojaus opetushallituksen antaman tunnustamispäätöksen perusteella
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §
asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 9 §:n 2 momentti
x ehdollinen tunnustamispäätös
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 §:n 3 momentti
x laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai
kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 §:n 3 momentti

7

700 €

100 €

500 €
200 €
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x

koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen
lausunnosta peritty maksu

2.5. Muut ammattioikeuspäätökset
x Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen
lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Suomessa suoritettu koulutus)
x Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen
lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Ulkomailla suoritettu koulutus)
3. Lähihoitajien merkitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
x Lähihoitajan nimikesuojauksen rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin suomalaisen koulutuksen perusteella
(paperihakemus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 2 momentti
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §
x Lähihoitajan nimikesuojauksen rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin suomalaisen koulutuksen perusteella
(sähköinen hakemus)
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 §:n 2 momentti
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §
x Lähihoitajan nimikesuojauksen rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin EU tai ETA-maassa suoritetun koulutuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 § 2 momentti ja 10 § sekä
EU-oikeuden yleiset periaatteet
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §
x Lähihoitajien merkitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin EU tai ETA-alueen ulkopuolella suoritetun koulutuksen perusteella
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 §
x Lähihoitajan merkitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 §:n 2 momentti
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b §
laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 §:n 3 momentti

200–600 €

80 €

80 €

100 €

80 €

400 €

700 €

150 €

4. Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat
x

lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen
laki hedelmöityshoidoista 24 §

5 000 €

5. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset
100 €
x määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa
laki raskauden keskeyttämisestä 8 §:n 1 momentti
1 500 €
x sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi
laki raskauden keskeyttämisestä 8 §:n 2 momentti
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6. Yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajille myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset
Maksun peruste
Sähköinen hakemus/ ilPaperinen hakemus/ ilmoitus
moitus
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva uusi lupa, laki yksityisestä
terveydenhuollosta (152/1990) 2 a ja 4 §
-

Sairaala tai kuntoutuslaitos
Muu ympärivuorokautinen toiminta

-

Muu lupa

3500 € / toimintayksikkö
tai toimipaikka
2500 € /enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa
tai asemapaikkaa, lisäksi
500 € kultakin alkavalta
viideltä toimintayksiköltä,
toimipaikalta tai asemapaikalta
2200 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa
tai asemapaikkaa, lisäksi
500 € kultakin alkavalta
viideltä toimintayksiköltä,
toimipaikalta tai asemapaikalta

4200 € / toimintayksikkö tai
toimipaikka
3000 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai
asemapaikkaa, lisäksi 600 €
kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta
tai asemapaikalta
2640 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai
asemapaikkaa, lisäksi 600 €
kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta
tai asemapaikalta

Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta 9 §
-

Uusi sairaala tai kuntoutuslaitos
Muu ympärivuorokautinen toiminta

-

Muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai
asemapaikka

-

Ainoastaan etäpalveluja
tuottavan toimintayksikön osoitteenmuutos
Uuden toimintayksikön
tai toimipaikan perustaminen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen tai
julkisen palveluntuottajan toimitiloihin
Päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestä, laki yksityisestä terveydenhuollosta
2 a ja 5 §
Muu luvanmuutospäätös

-

-

-

3500 € / toimintayksikkö
tai toimipaikka
2500 € /enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa
tai asemapaikkaa, lisäksi
500 € kultakin alkavalta
viideltä toimintayksiköltä,
toimipaikalta tai asemapaikalta
800 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa
tai asemapaikkaa, lisäksi
500 € kultakin alkavalta
viideltä toimintayksiköltä,
toimipaikalta tai asemapaikalta

4200 € / toimintayksikkö tai
toimipaikka
3000 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai
asemapaikkaa, lisäksi 600 €
kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta
tai asemapaikalta

250 €

300 €

500 €/enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa
tai asemapaikkaa, lisäksi
500 € kultakin alkavalta
viideltä toimintayksiköltä,
toimipaikalta tai asemapaikalta

600 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai
asemapaikalta

500 €

500 €

400 €

480 €
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-

Usean samassa tilassa
toimivan palveluntuottajan muuttaessa uusiin
toimitiloihin, peritään
tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden
toimipaikan perustamista koskevan luvan
muutospäätöksen
maksu. Muilta mukana
muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvanmuutospäätöksen
maksu tämän hinnaston
mukaisesti, jos luvanmuutosta koskeva hakemus on laitettu vireille 2
kuukauden kuluessa tiloja hallitsevan palveluntuottajan muutosta
Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta
viideltä toimipisteeltä
Vuosimaksu peritään myös
niiltä, jotka ovat keskeyttäneet toimintansa määräajaksi
tai toistaiseksi, tai joiden toiminta on keskeytetty valvontaviranomaisen toimesta
Ilmoitus keskeytetyn toiminnan jatkamisesta,
Jos palveluntuottaja on itse
keskeyttänyt toimintansa
määräajaksi tai toistaiseksi,
tulee toiminnan jatkamisesta
tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle. Ilmoituksen rekisteröinti edellyttää myös toimintaedellytysten uudelleen
arviointia.
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
antamista koskeva lupa,
laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 7 §

300 €

250 €

500 €

30 prosenttia vastaavaa toimintaa koskevan muutoslupahakemuksen maksusta

3 500 € / enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 600 €
kultakin alkavalta viideltä
toimintayksiköltä

4 200/enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 720 € kultakin
alkavalta viideltä toimintayksiköltä

Päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta, laki yksityisistä sosiaalipalveluista 7 §
-

Uuden toimintayksikön
perustaminen
- Muu muutospäätös
Luvan saaneen yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan
vuosimaksu kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä

2500 €

3000 e

1000 €

1200 €

500 €

Vuosimaksu peritään myös
niiltä, jotka ovat keskeyttäneet toimintansa määräajaksi
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tai toistaiseksi, tai joiden toiminta on keskeytetty valvontaviranomaisen toimesta
Ilmoituksen rekisteröinti
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin
- Palveluasumistoiminta
- Muu toiminta

1380 €
1000 €

1650 €
1200 €

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin
-

Palveluasumisyksikön
lisääminen
- Uuden kunnan lisääminen
- Muu muutos
Ilmoitus keskeytetyn toiminnan jatkamisesta,
Jos palveluntuottaja on itse
keskeyttänyt toimintansa
määräajaksi tai toistaiseksi,
tulee toiminnan jatkamisesta
tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle. Ilmoituksen rekisteröinti edellyttää myös toimintaedellytysten uudelleen
arviointia.
Aluehallintoviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston pyynnöstä
suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja
antavan toimintayksikön
tarkastus, laki yksityisistä
sosiaalipalveluista 9 §
Jos ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja koskeva hakemus peruutetaan tai se muuten raukeaa ennen kuin asia
on käsitelty, mutta aluehallintovirasto on Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastanut hakemuksessa tarkoitetun
toimintayksikön, hakijalta
peritään tarkastuksesta tässä
asetuksessa säädetty tarkastusmaksu kokonaisuudessaan
Valviran suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastus, laki yksityisistä sosiaalipalveluista 9 ja
33 §
Jos ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja koskeva hakemus peruutetaan tai se muuten raukeaa ennen kuin asia
on käsitelty, mutta Valvira
on tarkastanut hakemuksessa
tarkoitetun toimintayksikön,

1000 €

1200 €

180 €

220 €

430 €

480 €

30 prosenttia vastaavaa toimintaa koskevan muutoslupahakemuksen maksusta

1500 €

1500 €
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hakijalta peritään tässä asetuksessa säädetty tarkastusmaksu kokonaisuudessaan
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteristä
Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä
vuosimaksua ensimmäisenä
kalenterivuotena.

50 €

Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lopettamisvuonna
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.
7. Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) nojalla tehdyt rekisteröinnit
1200 €
x tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen rekisteröinti
laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 50 §
x tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen muutoksen
750 €
tai täydennyksen rekisteröinti

laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 50 §
x

tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen peruuttamisen tai epäämisen rekisteröinti
laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 50 §

500 €

x

tietoturvallisuuden arviointilaitoksen antaman kehotuksen tai rajoituksen
laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 50 §

300 €

8. Alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset
8.1. Anniskelu- ja vähittäismyyntiasiat
x ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja/tai anniskelusta kansainvälisessä liikenteessä
alkoholilaki (1102/2017) 47 §
x ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja/tai anniskelusta lentoasemalla
alkoholilaki 48 §
8.2. Valmistusasiat
x alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa
alkoholilaki 14 § 1 momentti
x alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen
alkoholilaki 14 § 3 momentti
x alkoholijuomien valmistajan hyväksyminen luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään
laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta (294/2015) 7, 18 ja 20 §
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8.3. Tukkumyyntiasiat
x alkoholijuoman tukkumyyntilupa
alkoholilaki 16 §
x määräaikainen enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuoman
tukkumyyntilupa
alkoholilaki 14 §
x lievästi denaturoidun etanolin myynti-ilmoitus
alkoholilaki 53 §
x alkoholijuomien tukkumyyjän hyväksyminen luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään
laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 7, 18 ja 20 §
8.4. Maahantuonti- ja maastavientiasiat
x väkiviinan maahantuonti- ja/tai tukkumyyntilupa
alkoholilaki 15 §
x maahantuonti-ilmoituksen käsittely
alkoholilaki 29 §
x maastavienti-ilmoituksen käsittely
alkoholilaki 29 §

8.5. Käyttölupa-asiat
x väkiviinan (veroton tai verollinen) ja verottoman alkoholijuomien käyttölupa
alkoholilaki 15 § 2 momentti
x maahantuonti-ilmoituksen käsittely
alkoholilaki 15 § 3 momentti

8.6. Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat
x Valviran päätös oikaisuvaatimukseen alkoholiyhtiön päätöksestä
alkoholilaki 80 §
x
x

luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos
luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos, katselmuksella

9. Tupakkalain (549/2016) mukaiset suoritteet
x kiellettyjen lisäaineiden tutkiminen
tupakkalaki 90 §:n 3 momentin 1 kohta

2 000 €

250 €
500 €
400 €

1 500 €
500 €
500 €

255 €

60 €

440 €
150 €
500 €

300 €/
tutkittava lisäaine
1500 €
/tuote

x

päästömittausten varmistaminen
tupakkalaki 90 §:n 3 momentin 2 kohta

x

tupakkalain nojalla toimitetut ilmoitukset, tuoteilmoitukset, markkinatutkimuksia koskevat ilmoitukset
tupakkalaki 90 §:n 3 momentin 3 kohta

150 € /
ilmoitus

x

tupakkalain nojalla toimitetut ilmoitukset, myyntimääräilmoitukset

75 € / ilmoitus
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tupakkalaki 90 §:n 3 momentin 3 kohta, 16 §:n 2 momentin ja 27 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaiset ilmoitukset
10. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset suoritteet
x todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta
terveydensuojelulaki 20 b §
x todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta
terveydensuojelulaki 28 a §
x päätös testaajaksi hyväksymisestä
terveydensuojelulaki 59 a §

11. Adoptiolain (22/2012) mukaiset luvat
x lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseen
adoptiolaki 87 §
x voimassa olevan luvan uusiminen
x lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen
adoptiolaki 87 §
x voimassa olevan luvan uusiminen
x lupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa
adoptiolaki 90 §
x voimassa olevan luvan uusiminen

12. Tutkimusluvat ja viralliset jäljennökset
x lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön
x lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §
x viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen sivulta, kuitenkin enintään 30 € asiakirjalta
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