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1578/2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum
lyder i lag 348/1994, av 3 § i lagen av den 18 juli 2008 om koncessionsavgift för arbets-
pensionsförsäkringsbolag (523/2008), av 45 § i lagen av den 23 november 2001 om pen-
ningautomatunderstöd (1056/2001), av 16 § i lagen av den 15 juli 2005 om försäkrings-
förmedling (570/2005) samt av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälso-
vårdsministeriet uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga pre-
stationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:
a) beslut om beviljande av en ny koncession 5 200 euro;
b) beslut om ändring av en gällande koncession 4 000 euro;
2) beslut om fastställande eller ändring av stadgarna 1000 euro,
3) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensi-

onsförsäkringen 1 000 euro;
4) i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 213 § 4 moment

nämnda beslut 820 euro;
5) beslut om fastställande av grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäk-

ring 1 000 euro;
6) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas gruppliv-

försäkring 270 euro,
7) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Finansinspektio-

nens tillsynsobjekt 1000 euro;
8) del av examen som tillhör försäkringsmäklarexamen 150 euro;
9 intyg som bekräftar försäkringsmatematikers befogenhet 500 euro;
10) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 250 euro, dock i fråga om

ett lärdomsprov 100 euro.
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I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga pre-
stationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs fasta avgifter som motsva-
rar prestationens självkostnadsvärde finns uppräknade i bilagan.

Dessutom uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestatio-
nens självkostnadsvärde när arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att konstatera ett
sakkunnigorgans kompetens.

Beslut fattas separat om i vilka fall prestationer är avgiftsbelagda till social- och hälso-
vårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämnden och gentekniknämnden samt den med-
icinska forskningsetiska sektionen vid riksomfattande etiska delegationen inom social-
och hälsovården.

De utgifter som uppstått till följd av ledningen och övervakningen av en penningspels-
sammanslutning debiteras hos penningspelssammanslutningen i enlighet med de kostna-
der som totalt förorsakats staten.

De kostnader som uppstått till följd av uppföljningen av och forskningen kring spelbe-
roende uppbärs hos penningspelssammanslutningarna i enlighet med social- och hälso-
vårdsministeriets förordning.

3 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social-
och hälsovårdsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunnig-
uppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten
vid ministeriet;

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning
samt översättning och tolkning;

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till
databaser;

4) biblioteks- och informationstjänster;
5) användning av ministeriets lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings-

och kontorstjänster;
6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska data-

produkter,
7) fotostatkopior och andra avskrifter;
8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av mi-

nisteriet samt
9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §

Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt
34 § 3 mom. i samma lag beslutar social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad
som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 decem-
ber 2018.
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Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 
18 december 2012 (843/2012). Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter
får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä

Ekonomiplaneringschef Tomas Forsström
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RÄTTELSE
Det finns ett moment (2 mom.) i stället för två (tidigare 2 och 3 mom.).
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Bilaga

AVGIFTSTABELL ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGENS 
OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Fasta avgifter Avgift/euro

Tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar

1. Godkännande av examinator för examen gällande laddare.......
2. Kopia av kort för tornkransförare …………………….............

100
30

Undantagslov

3. Övriga undantagslov som nämns i författningar……………… 400

Avgifter som bestäms från fall till fall

Konstaterande av ett sakkunnigorgans kompetens

De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet.
Priset per arbetstimme är 45,43 euro för prestationer som arbetarskyddsavdelningen pro-
ducerar. 
I avgifter ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen 
samt andelen i de gemensamma kostnaderna (6,98 euro per arbetstimme).
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663
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