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Muu asiaMnrovvvvom Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer under åren 2022 och 2023 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2021

1370/2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda presta-

tioner under åren 2022 och 2023

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i la-
gen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 47 § 3 mom. i lagen om elektronisk
behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och 14 c § i lagen
om privat hälso- och sjukvård (152/1990), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter
till staten sådan paragrafen lyder i lag 348/1994 och 14 c § i lagen om privat hälso- och
sjukvård sådan paragrafen lyder i lag 1549/2009:

1 §

Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är
1) beslut i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,
2) sakkunnigutlåtanden som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,
3) behandling av och avgöranden och beslut i andra ärenden som gäller hälso- och

sjukvård eller socialvård än de som avses i 2 §,
4) den informationstjänst enligt 4 § 4 punkten som tillhandahålls på uppdrag av social-

och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården anskaffar hos utomstående tjänsteproducenter,

5) registrering enligt 24 a § 2 mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (559/1994) av medicine, odontologie eller farmacie studerande som
genomför studier för en finländsk examen och införande av en särskild allmänläkarutbild-
ning i registret på basis av uppgifter som anmälts enligt 40 a § 2 eller 3 mom. i den lagen,

6) tillstånd för tagande av organ, vävnader eller celler från levande givare för trans-
plantation med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för
medicinska ändamål (101/2001),

7) tillstånd som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
och adoptionsnämnden med stöd av adoptionslagen (22/2012), med undantag för tillstånd
som avses i 2 § 1 mom. 14 punkten i denna förordning.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgif-
ter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut så-
dana fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar de genomsnittliga kost-
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naderna för prestationerna eller sådana avgifter till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet
som avses i 2 mom. i denna paragraf, är

1) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke samt högskolors och
läroanstalters utlåtanden om bedömning av en utbildning,

2) godkännanden som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning,
3) tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006),
4) andra beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) än såda-

na som avses i 1 § 1 punkten i denna förordning,
5) tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälso- och sjukvård och privat

socialvård och andra beslut som hänför sig till det,
6) registrering av anmälningar som gjorts med stöd av lagen om sekundär användning

av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) och behandling av ärenden
som hänför sig till det,

7) registreringar med stöd av lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom
social- och hälsovården (784/2021),

8) tillståndsbeslut enligt 68 § i läkemedelslagen (395/1987) som gäller begränsade lä-
kemedelsförråd, behandling av anmälningar om väsentliga förändringar och avslutande av
verksamhet och tillståndsbeslut som fattats med anledning av väsentliga förändringar samt
sådana i 71 § i den lagen avsedda inspektioner och beslut som hänför sig till tillsynen,

9) tillstånd och beslut med stöd av alkohollagen (1102/2017),
10) prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021),
11) prestationer enligt lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015),
12) undersökningar enligt 90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen (549/2016), verifie-

ringar enligt 2 punkten i det momentet, mottagning, lagring, hantering, analys och offent-
liggörande av uppgifter samt anknytande åtgärder enligt 3 punkten i det momentet samt
sakkunnigbedömningar enligt 4 punkten i det momentet,

13) beslut och intyg om vattenhygienisk kompetens med stöd av hälsoskyddslagen
(763/1994),

14) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen,
15) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

(621/1999), officiella avskrifter samt sådana beslut om dataanvändningstillstånd som av-
ses i den lag som nämns i 6 punkten i denna paragraf.

Av grundad anledning av orsaker som hänför sig till hälso- och sjukvård i enlighet med
6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut till ett lägre belopp
än självkostnadsvärdet för följande prestationer:

1) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke i fråga om personer som
utbildats i ett annat EU/EES-land,

2) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke i fråga om personer som
utbildats utanför EU/EES-området.

3 §

Uttagande av avgift i vissa situationer

Avgifter enligt 2 § tas ut även då en ansökan som gäller en i den paragrafen avsedd pre-
station avslås.

Om en ansökan som lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör behandlingsavgif-
ten hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden, om inte något annat
följer av den bifogade avgiftstabellen.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har
sänt tillbaka för ny behandling ska det belopp dras av som Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården tidigare har tagit ut för behandlingen av samma ärende.
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4 §

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut avgifter som bestäms på före-
tagsekonomiska grunder är

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar, samt informationspa-
ket och översättningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,
3) publikationer och elektroniska dataprodukter,
4) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, när det inte

är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,
5) kopior och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 5 §,
6) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt deras tillverk-

ningsmetoder och tillverkningsanordningar samt hygien,
7) överlåtelse för externt bruk av lokaler och anordningar som innehas av Tillstånds-

och tillsynsverket för social- och hälsovården,
8) sändande av material enligt uppdrag, om detta inte ingår i avgiften för en prestation

som avses i 1–4 punkten,
9) andra än i 1–8 punkten avsedda prestationer som grundar sig på beställningar eller

uppdrag och som anges särskilt.

5 §

Andra avgifter

Beträffande avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrif-
ter enligt 3 mom. i den paragrafen beslutar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 de-
cember 2023. Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 8 punkten träder dock i kraft först den 1 april
2022.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av
denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2021

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Direktör Jaska Siikavirta
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Bilaga  

 
 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 
 
 

1 Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg 
 

1.1 Gemensamma ansökningar, intyg och utdrag ur registret 
� intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompe-

tens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteck-
ning (Certificate of Current Professional status, EU-intyg) 

120 € 

� utdrag ur centralregistret 90 € 
 

1.2 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland) 
� legitimering av yrkesutbildad person med undantag för legitimering av far-

maceut                                                                        
4 § 2 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården (559/1994) 

100 € 

� legitimation på basis av läkarutbildning i Finland 
4 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

180 € 

� legitimation på basis av tandläkar- eller farmaceututbildning i Finland 
4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 

140 € 

� legitimering av tandläkare efter genomförd praktisk tjänstgöring 
6 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(564/1994), sådan den lyder i förordningarna 1179/2002, 1338/2007 och 
412/2010 

100 € 

� registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning)  
5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

100 € 

� registrering av skyddad yrkesbeteckning (oreglerad utbildning) (andra oste-
opater och naprapater än de som avlagt YH-examen samt yrkesbeteckningar 
med förleden sjukhus-) 
5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
2 b § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 

300 € 

 
1.3 Erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation och skydd av yrkesbe-
teckning (personer som utbildats i ett EU- eller EES-land) 

 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad per-
son  
6–8, 8 a, 10 §, 11 § 4 mom. och 12 § i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården 

600 € 

� villkorligt beslut om erkännande och beslut om genomförande av tilläggs-
studier 
10 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 
13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 

600 € 
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� erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation eller skydd av yrkesbe-

teckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov eller 
genomförda tilläggsstudier 
10 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 
13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

  150 € 

� erkännande av yrkeskvalifikationer    
13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

400 € 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning efter påvisande av språkkun-
skaper när personens yrkeskvalifikationer har erkänts 
8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

200 € 

� legitimering av läkare för viss tid 
6 a § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 

115 € 

� legitimering av läkare efter yrkespraktik som avlagts i Finland 
6 a § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 

600 € 

� beviljande av rätt att utöva specialist- eller specialtandläkaryrket, om legiti-
mering som läkare eller tandläkare beviljas på tjänstens vägnar  
6 § 1 och 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården 

800 € 

� förberedande och/eller utfärdande av europeiskt yrkeskort 
8 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
18–21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

300 € 

� villkorligt beslut om erkännande innan ett yrkeskort utfärdas 
21 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

300 € 

� registrering av utbildning 
16 § 2 och 3 mom. och 17 § 2 och 3 mom. i förordningen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården  

200 € 

� avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en ut-
ländsk utbildning 
4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

100–
400 € 

  
1.4 Godkännande av examen, legitimation och skydd av yrkesbeteckning (per-
soner som utbildats utanför EU- eller EES-området) 

 

� godkännande av examen för läkare eller tandläkare  
14 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

250 € 

� tillstånd att utöva yrke  
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården  
4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

500  

� förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva 
yrke efter beviljat tillstånd 
14 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

250 € 

� legitimering av läkare eller tandläkare 
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

1200 € 
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� legitimering av andra än läkare eller tandläkare och skydd av yrkesbeteck-

ning 
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

800 € 

� avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en ut-
ländsk utbildning 

200–
600 € 

� föreskrivande om tilläggsstudier som krävs för rätten att utöva yrke 
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

300 € 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning efter att de tilläggsstudier som 
krävs har slutförts 
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

500 € 

� registrering av utbildning 
16 § 2 och 3 mom. och 17 § 2 och 3 mom. i förordningen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården  

200 € 

 

1.5 Andra beslut om rätt till yrkesutövning och godkännande av läkare som företagslä-
kare förtrogen med effekterna av strålning 

� införande av uppgift om begränsad rätt att förskriva läkemedel eller annan 
specialistkompetens 
14, 22 a, 23 b och 23 e § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 

235 € 

� identifikationskod för optiker och munhygienist 
22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården  

100 € 

� godkännande av en utländsk utbildning som utbildning som ger specialist-
kompetens 
14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

400 € 

� identifikationskod för optiker och munhygienist på basis av utländsk utbild-
ning 
22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

400 € 

� erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare 
8 d § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

600 € 

� anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster 
9 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

200 € 

� beslut om kontroll av yrkeskvalifikationer för temporärt och sporadiskt till-
handahållande av tjänster 
9 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

400 € 

� registrering av en utländsk studerande 
3 b och 3 c § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

165 € 

� godkännande av en läkare som företagsläkare förtrogen med effekterna av 
strålning, beslut om godkännande och registrering av beslutet 
1 § i lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotill-
ståndet hos strålningsarbetare i kategori A (170/2017) 
24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

240 € 
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� införande av en höjning av utbildningsnivån i centralregistret över yrkesut-

bildade personer inom hälso- och sjukvården 
50 € 

� införande i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården av rätt att med finländsk tilläggsutbildning prova ut kontaktlin-
ser 
16 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

50 € 

� införande av rätt att med finländsk tilläggsutbildning prova ut hjälpmedel 
för personer med synnedsättning i centralregistret över yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården 
16 § 3 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården  

50 € 

� införande i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården att rätt att med finländsk tilläggsutbildning verka som special-
tandtekniker 
17 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

50 € 

 
2 Beslut om rätt att utöva yrke inom socialvården samt intyg 

 
2.1 Intyg och utdrag ur register 

� intyg över rätt att utöva yrke, registrering av skydd av yrkesbeteckning, ut-
bildning, införande av uppgift om avläggande av specialiseringsutbildning 
eller yrkesinriktad licentiatexamen inom det sociala området (Certificate of 
Current Professional Status, EU-intyg) 

120 € 

� utdrag ur centralregistret 90 € 
 
2.2 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland) 

� legitimering av yrkesutbildad person  
7 och 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)  

100 € 

� registrering av skydd av yrkesbeteckning  
3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

100 € 

� legitimering av yrkesutbildad person med stöd av behörighet enligt lagen 
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 
32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

200 € 

 
2.3 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i ett EU- eller 
EES-land) 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad per-
son 
10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

600 € 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad per-
son på basis av Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande 
10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
9 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
(153/2016) 

100 € 

� villkorligt beslut om erkännande 
10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

600 € 

� legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpass-
ningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 
10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
 

150 € 
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� avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en ut-

bildning 
4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

100–
400 € 

  
2.4 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU- eller 
EES-området) 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad per-
son 
11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

800 € 

� legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad per-
son på basis av Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande 
10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården  
9 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

100 € 

� villkorligt beslut om erkännande 
11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

600 € 

� legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpass-
ningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 
11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

200 € 

� avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en ut-
bildning 

200–
600 € 

 
2.5 Andra beslut om rätt till yrkesutövning 

� införande av uppgift om avläggande av högre yrkeshögskoleexamen, yrkes-
inriktad licentiatexamen eller specialiseringsutbildning för högskoleutbil-
dade inom det sociala området (utbildning som genomgåtts i Finland). Om 
begäran om införande görs i samband med legitimering, är prestationen av-
giftsfri. 
16 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

 80 € 

  
3 Införande av närvårdare i centralregistret över yrkesutbildade personer 
inom social- och hälsovården 

 

� Registrering av närvårdare i registret över yrkesutbildade personer inom 
social- eller hälsovården på basis av finländsk utbildning  
5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

50 € 

� Registrering av skydd av yrkesbeteckning för närvårdare i registren över yr-
kesutbildade personer inom social- och hälsovården på basis av finländsk 
utbildning  
5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

100 € 

� En närvårdare införs i enlighet med ansökan med en enda avgift i både 
centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården och central-
registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, när ut-
bildningen har genomförts i ett EU- eller EES-land eller utanför EU- eller 
EES-området. 
8 § 2 mom., 8 b § och 10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 
13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer  
10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
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4 Tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006) 

� tillstånd för lagring av könsceller och embryon och utförande av assisterad 
befruktning 
24 § i lagen om assisterad befruktning 

5 000 € 

 
5 Beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) 

� förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som 
gäller avbrytande av havandeskap 
8 § 1 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 

115 € 
 

� godkännande av sjukhus som abortsjukhus  
8 § 2 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 

1 500 € 

 
6 Tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälso- och sjukvård och privat 
socialvård och andra beslut i anslutning till detta  
Avgiftsgrund E-ansökan/e-anmälan Ansökan/anmälan på papper 
 
Nytt tillstånd för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster, 2 a och 4 § i 
lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 
 
- Sjukhus eller rehabilite-

ringsinrättning 
3 500 €/verksamhetsenhet 
eller verksamhetsställe 

4 200 €/verksamhetsenhet eller 
verksamhetsställe 

- Övrig verksamhet dyg-
net runt 

2500 €/högst 5 verksam-
hetsenheter, verksamhets-
ställen eller stationer, och 
därtill 500 € för vart femte 
nytt verksamhetsställe eller 
var femte ny verksamhets-
enhet eller station 

3 000 €/högst 5 verksamhets-
enheter, verksamhetsställen el-
ler stationer, och därtill 600 € 
för vart femte nytt verksam-
hetsställe eller var femte ny 
verksamhetsenhet eller station 

- Annat tillstånd 2 200 €/högst 5 verksam-
hetsenheter, verksamhets-
ställen eller stationer, och 
därtill 500 € för vart femte 
nytt verksamhetsställe eller 
var femte ny verksamhets-
enhet eller station 

2 640 €/högst 5 verksamhets-
enheter, verksamhetsställen el-
ler stationer, och därtill 600 € 
för vart femte nytt verksam-
hetsställe eller var femte ny 
verksamhetsenhet eller station 

 
Beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt, 9 § i 
lagen om privat hälso- och sjukvård 
 
- Nytt sjukhus eller ny re-

habiliteringsinrättning 
3 500 €/verksamhetsenhet 
eller verksamhetsställe 

4 200 €/verksamhetsenhet eller 
verksamhetsställe 

- Övrig verksamhet dyg-
net runt 

2 500 €/högst 5 verksam-
hetsenheter, verksamhets-
ställen eller stationer, och 
därtill 500 € för vart femte 
nytt verksamhetsställe eller 
var femte ny verksamhets-
enhet eller station 

3 000 €/högst 5 verksamhets-
enheter, verksamhetsställen el-
ler stationer, och därtill 600 € 
för vart femte nytt verksam-
hetsställe eller var femte ny 
verksamhetsenhet eller station 

- Andra nya verksamhets-
enheter, verksamhets-
ställen eller stationer 

800 €/högst 5 verksamhets-
enheter, verksamhetsställen 
eller stationer, och därtill 
500 € för vart femte nytt 
verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet 
eller station 

960 €/högst 5 verksamhetsen-
heter, verksamhetsställen eller 
stationer, och därtill 600 € för 
vart femte nytt verksamhets-
ställe eller var femte ny verk-
samhetsenhet eller station 

- Adressändring för en 
verksamhetsenhet som 
endast producerar di-
stanstjänster  

 
250 € 

 
300 € 
9
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- Inrättande av en ny 

verksamhetsenhet eller 
ett nytt verksamhets-
ställe i lokaler som ägs 
av en annan privat eller 
offentlig serviceprodu-
cent som idkar motsva-
rande tillståndspliktig 
verksamhet 

500 €/högst 5 verksamhets-
enheter, verksamhetsställen 
eller stationer, och därtill 
500 € för vart femte nytt 
verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet 
eller station 

600 €/högst 5 verksamhetsen-
heter, verksamhetsställen eller 
stationer, och därtill 600 € för 
vart femte nytt verksamhets-
ställe eller var femte ny verk-
samhetsenhet eller station 

- Beslut om godkän-
nande av den förestån-
dare som ansvarar för 
hälso- och sjukvårds-
tjänster, 2 a och 5 § i 
lagen om privat hälso- 
och sjukvård 

 
 
500 € 

 
 
500 € 

- Annat beslut om ändring 
av tillstånd 

400 € 480 € 

- Då flera serviceprodu-
center som är verk-
samma i samma lokaler 
flyttar till nya lokaler 
tas en avgift ut hos den 
serviceproducent som 
innehar lokalerna för 
ett beslut om ändring av 
tillstånd som gäller in-
rättande av ett nytt 
verksamhetsställe. Av 
andra tjänsteproducen-
ter som flyttar med tas 
en avgift för beslutet om 
ändring av tillstånd ut 
enligt denna prislista, 
om ansökan om ändring 
av tillståndet har gjorts 
anhängig inom 2 måna-
der från ändringen i 
fråga om den tjänstepro-
ducent som innehar lo-
kalerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
250 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
300 € 

En serviceproducents års-
avgift för tillhandahållande 
av privata hälso- och sjuk-
vårdstjänster för vart 
femte nytt verksamhets-
ställe 
 
Årsavgiften tas ut också av 
dem som har avbrutit sin 
verksamhet för viss tid eller 
tills vidare eller vars verk-
samhet har avbrutits av till-
synsmyndigheten.  

 
 
 
 
 
500 € 

Anmälan om att den av-
brutna verksamheten forts-
ätter 
Om tjänsteproducenten själv 
har avbrutit sin verksamhet 
för viss tid eller tills vidare, 
ska en anmälan om fortsatt 

 
30 procent av avgiften för ansökan om ändring av tillstånd 
för motsvarande verksamhet 
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verksamhet göras till till-
ståndsmyndigheten. Registre-
ringen av anmälan förutsätter 
också en ny bedömning av 
verksamhetsförutsättning-
arna. 
Tillstånd för tillhandahål-
lande av privat socialser-
vice dygnet runt, 7 § i lagen 
om privat hälso- och sjuk-
vård (922/2011) 

 
3 500 €/högst 5 verksam-
hetsenheter, och därtill 600 
€ för var femte ny verksam-
hetsenhet 

4 200 €/högst 5 verksamhets-
enheter, och därtill 720 € för 
var femte ny verksamhetsenhet 

 
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dyg-
net runt, 7 § i lagen om privat socialservice 
 
- Inrättande av en ny 

verksamhetsenhet 
2 500 € 3 000 € 

- Andra beslut om ändring 1 000 € 1 200 € 
En serviceproducents års-
avgift för tillhandahållande 
av privat socialservice för 
var femte ny verksamhetsen-
het 
 
Årsavgiften tas ut också av 
dem som har avbrutit sin 
verksamhet för viss tid eller 
tills vidare eller vars verk-
samhet har avbrutits av till-
synsmyndigheten. 
 

 
 
500 € 

Registrering av anmälan i 
registret över privata soci-
alserviceproducenter 

  

- Serviceboendeverksam-
het 

1 380 € 1 650 € 

- Annan verksamhet 1 000 € 1 200 € 
 
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över pri-
vata socialserviceproducenter 
 
- Tillägg av en enhet för 

serviceboende 
1 000 € 1 200 € 

- Tillägg av en ny kom-
mun 

180 € 220 € 

- Annan ändring 430 € 480 € 
Anmälan om att den av-
brutna verksamheten forts-
ätter 
Om tjänsteproducenten själv 
har avbrutit sin verksamhet 
för viss tid eller tills vidare, 
ska en anmälan om fortsatt 
verksamhet göras till till-
ståndsmyndigheten. Registre-
ringen av anmälan förutsätter 
också en ny bedömning av 
verksamhetsförutsättning-
arna. 
 

 
 
 
30 procent av avgiften för ansökan om ändring av tillstånd 
för motsvarande verksamhet 
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Inspektion, som regionför-
valtningsverket utför på 
begäran av Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- 
och hälsovården i en verk-
samhetsenhet som tillhan-
dahåller socialservice dyg-
net runt, 9 § i lagen om pri-
vat socialservice 
Om en ansökan som gäller 
tillhandahållande av social-
service dygnet runt återtas el-
ler annars förfaller innan 
ärendet har behandlats, men 
när regionförvaltningsverket 
redan på begäran av Till-
stånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården har 
inspekterat den verksamhets-
enhet som avses i ansökan, 
tas inspektionsavgiften enligt 
denna förordning ut i dess 
helhet av sökanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 500 € 

Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovår-
dens inspektion av en verk-
samhetsenhet som tillhan-
dahåller socialservice dyg-
net runt, 9 och 33 § i lagen 
om privat socialservice 
Om en ansökan som gäller 
tillhandahållande av social-
service dygnet runt återtas el-
ler annars förfaller innan 
ärendet har behandlats, men 
Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården 
har inspekterat den verksam-
hetsenhet som avses i ansö-
kan, tas inspektionsavgiften 
enligt denna förordning ut i 
dess helhet av sökanden 

 
 
 
 
 
 
 
1 500 € 

Registerutdrag ur registret 
över privata serviceprodu-
center inom social- och häl-
sovården 

 
50 € 

Hos en ny serviceproducent 
som beviljats tillstånd tas det 
inte ut någon årsavgift under 
det första kalenderåret.  
 
Om en serviceproducent har 
lagt ned sin verksamhet och 
senast den 31 mars samma år 
meddelat detta till Tillstånds- 
och tillsynsverket för social 
och hälsovården, tas ingen 
årsavgift ut för det året.. 
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7 Registreringar som gjorts med stöd av lagen om sekundär användning av personupp-
gifter inom social- och hälsovården (552/2019)  

� registrering av intyg som utfärdats av ett bedömningsorgan för informat-
ionssäkerhet 
50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och 
hälsovården 

1 200 €  

� registrering av ändring eller komplettering av intyg som utfärdats av ett 
bedömningsorgan för informationssäkerhet 
50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och 
hälsovården 

750 € 

� registrering av återkallande av intyg som utfärdats av ett bedömningsorgan 
för informationssäkerhet eller förvägran av ett sådant intyg   
50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och 
hälsovården 

500 € 

� registrering av en uppmaning eller begränsning meddelad av ett bedöm-
ningsorgan för informationssäkerhet  
50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och 
hälsovården 

300 € 

 
 
 
 
 
 

 
9 Prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987) som gäller begränsade läkemedelsför-
råd för gemensamt bruk som inrättas vid enheter för serviceboende inom socialvården  

� Nytt tillståndsbeslut för en privat tjänsteproducent för upprätthållande av 
ett begränsat läkemedelsförråd  
68 § 3 mom. i läkemedelslagen 

1100 € 
 

� Nytt tillståndsbeslut för en privat tjänsteproducent för upprätthållande av 
ett begränsat läkemedelsförråd, inklusive inspektion  
68 § 3 mom. i läkemedelslagen 

2160 € 

� Tillståndsbeslut med anledning av en väsentlig förändring som gäller upp-
rätthållande av ett begränsat läkemedelsförråd  
68 § 5 mom. i läkemedelslagen 

500 € 

� Behandling av anmälan om väsentliga förändringar som gäller upprätthål-
lande av ett begränsat läkemedelsförråd, när förändringen inte förutsätter 
tillståndsbeslut   
68 § 5 mom. i läkemedelslagen 

300 € 

� Behandling av anmälan om att upprätthållandet av ett begränsat läkeme-
delsförråd upphör 
68 § 5 mom. i läkemedelslagen 

80 € 

� Inspektion och beslut i anslutning till tillsynen över ett begränsat läkeme-
delsförråd 
71 § i läkemedelslagen 

1800 € 

� Beslut i anslutning till tillsynen över ett begränsat läkemedelsförråd 
71 § i läkemedelslagen 

960 € 

8 Registreringar som gjorts med stöd av 30 § i lagen om elektronisk behandling av 
kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021)  

� första registrering av informationssystem som hör till klass A (inbegriper 
välbefinnandeapplikationer)  
 

1200 €  

� första registrering av informationssystem som hör till klass B  
 

600 € 

� registrering av anmälan om ändringar i informationssystem  
 

300 € 
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10 Tillstånd och beslut med stöd av alkohollagen (1102/2017) 

 
10.1 Serveringsärenden och detaljhandelsärenden 

� anmälan om detaljhandel med och/eller servering av alkoholdrycker på 
fartyg i utrikestrafik 
47 § i alkohollagen 

500 € 
 

� anmälan om detaljhandel med och/eller servering av alkoholdrycker på 
flygplatser  
48 § i alkohollagen 

300 € 

 
10.2 Tillverkningsärenden 

� tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit  
14 § 1 mom. i alkohollagen 

2800 € 
 

� tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- eller forsk-
ningsändamål  
14 § 3 mom. i alkohollagen 

600 € 

 
10.3 Partihandelsärenden 

� partihandelstillstånd för alkoholdrycker  
16 § i alkohollagen 

2400 € 
 

� tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för alkoholdrycker, högst en 
månad 
14 § i alkohollagen 

 
300 € 

� anmälan om försäljning av lindrigt denaturerad etanol  
� 53 § i alkohollagen 

500 € 

 
10.4 Import- och exportärenden 

� importtillstånd och/eller partihandelstillstånd för sprit  
15 § i alkohollagen  

1 500 € 
 

� behandling av importanmälan  
29 § i alkohollagen 

500 € 
 

� behandling av exportanmälan 
� 29 § i alkohollagen 

500 € 

 
10.5 Användningstillståndsärenden 

� användningstillstånd för sprit (skattefri eller skattepliktig) och skattefria 
alkoholdrycker  
15 § 2 mom. i alkohollagen 

300 € 
 

� behandling av importanmälan 
15 § 3 mom. i alkohollagen 

70 € 

 
10.6 Andra ärenden som ska behandlas med stöd av alkohollagen 

� beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med 
anledning av en begäran om omprövning av alkoholbolagets beslut  
80 § i alkohollagen 

440 € 

� ändring av tillstånd eller godkännande eller villkor för tillstånd  
� ändring av tillstånd eller godkännande eller villkor för tillstånd, genom 

syn 
11 § i alkohollagen 

180 € 
600 € 
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11 Prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021) 

 
11.1 Registrering av livsmedelsverksamhet 

� registrering av livsmedelsverksamhet (ny verksamhet, väsentlig förändring 
av verksamheten, byte av företagare) 
10 § i livsmedelslagen 

150 € 

 
11.2 Inspektioner enligt livsmedelslagen  

Lager för alkoholdrycker, < 200 m², partihandel  150 € 
 

Lager för alkoholdrycker, < 200 m², partihandel och import  200 € 

Lager för alkoholdrycker, > 200 m², partihandel och import  300 € 

Ställe för tillverkning av alkoholdrycker, tillverkning under 1 mn l  200 € 
 

Ställe för tillverkning av alkoholdrycker, tillverkning 1–10 mn l  300 € 

Ställe för tillverkning av alkoholdrycker, tillverkning över 10 mn l  
 
artikel 9 i (EU) 2017/625  
10 och 28 § i livsmedelslagen 

400 € 

 
12 Prestationer enligt lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 

 
12.1 Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion 

� antagande av en tillverkare av alkoholdrycker i kontrollsystemet för ekolo-
gisk produktion  
7, 18 och 20 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

500 € 

� godkännande av en partihandlare i kontrollsystemet för ekologisk produkt-
ion i fråga om alkoholdrycker  
7, 18 och 20 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

400 € 

 
12.2 Kontroller enligt lagen om tillsyn över ekologisk produktion  

� kontrollavgift  
35 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

200 € 

 
13 Prestationer enligt tobakslagen (549/2016) 

� undersökning av förbjudna tillsatser  
90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen  

300 € / 
under-

sökt till-
sats 

� verifiering av mätningar av utsläppsnivåer 
90 § 3 mom. 2 punkten i tobakslagen 

1 500 € / 
produkt 

� anmälningar som lämnats med stöd av tobakslagen, produktanmälningar, 
anmälningar gällande marknadsundersökningar 
90 § 3 mom. 3 punkten i tobakslagen 

150 € / 
anmälan 

� anmälningar som lämnats med stöd av tobakslagen, rapporter om försälj-
ningsvolymer 
90 § 3 mom. 3 punkten, 16 § 2 mom. och 27 § 1 mom. 1 punkten i tobaksla-
gen 

75 € / 
anmälan 
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� sakkunnigbedömning enligt 18 § i tobakslagen (tillsats/bedömning) 

90 § 3 mom. 4 punkten i tobakslagen 
4000–
8000 € 

 
14 Prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994) 

� intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens  
20 b § i hälsoskyddslagen 

15 € 

� intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens  
28 a § i hälsoskyddslagen 

15 € 

� beslut om godkännande som testare  
59 a § i hälsoskyddslagen 

300 € 

 
15 Tillstånd enligt adoptionslagen (22/2012) 

� tillstånd att driva adoptionsbyrå  
87 § i adoptionslagen 

� förnyande av ett gällande tillstånd 

810 € 
 

140 € 

� tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 
87 § i adoptionslagen 

� förnyande av ett gällande tillstånd  

810 € 
 

140 € 

� tillstånd till samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan  
90 § i adoptionslagen  

� förnyande av ett gällande tillstånd 

350 € 

100 € 

 
16 Tillstånd för forskning, officiella avskrifter och beslut om dataanvändningstillstånd 
enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården 
(552/2019) 

� tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar  250 € 
 

� tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar i lärdomsprov  
28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

80 € 
 

� avskrift av verkets handlingar eller handlingar som lagts fram till det och 
bestyrkande av handlingens riktighet per sida, dock högst 30 € per hand-
ling 

3 € 

� avgifter för beslut om dataanvändningstillstånd enligt lagen om sekundär 
användning av personuppgifter inom social- och hälsovården 
6 § 4 punkten, 44 § och 49 § i lagen om sekundär användning av person-
uppgifter inom social- och hälsovården 

250 € 

� avgifter för beslut om dataanvändningstillstånd enligt lagen om sekundär 
användning av personuppgifter inom social- och hälsovården i samband 
med lärdomsprov 

� 6 § 4 punkten, 44 § och 49 § i lagen om sekundär användning av person-
uppgifter inom social- och hälsovården 

80 € 
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