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Till Finlands författningssamling nr 1230/2021 
(Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i januari-mars år 2022) 

 
På sidan 6, i bilagan till förordningen (avgifstabellen) står  
 
Prestationer enligt lagen om privat 
hälso- och sjukvård (152/1990) 
  
- nytt sjukhus eller ny 
rehabiliteringsinrättning 

4 300/verksamhetsenhet eller 
verksamhetsställe 

 
3 500/verksamhetsenhet eller 

verksamhetsställe, om ansökan har 
anhängiggjorts i det elektroniska 

ärendehanteringssystemet 
- andra nya verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer 

960/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, 

dessutom 600 € för vart femte nytt 
verksamhetsställe eller var femte ny 

verksamhetsenhet eller station 
 

800/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, 

dessutom 500 € för vart femte nytt 
verksamhetsställe eller var femte ny 

verksamhetsenhet eller station, om 
ansökan har anhängiggjorts i det 

elektroniska ärendehanteringssystemet 
- inrättande av en ny verksamhetsenhet 
eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler 
som ägs av en annan privat 
serviceproducent som idkar motsvarande 
tillståndspliktig verksamhet  
 
Denna avgift tas ut också hos en 
tjänsteproducent som flyttar till nya 
lokaler tillsammans med den 
tjänsteproducent som besitter lokalerna, 
men gör en ansökan om ändring av sitt 
tillstånd senare än inom 2 månader från 
flyttningsanmälan från den 
tjänsteproducent som besitter lokalerna.  
 

600 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 300 € för 

var femte ny verksamhetsenhet eller vart 
femte nytt verksamhetsställe 

 
500 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 250 € för 

var femte ny verksamhetsenhet eller vart 
femte nytt verksamhetsställe, om ansökan 

har anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 
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Bör vara: 
Prestationer enligt lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990) 

 

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privata 
hälso- och sjukvårdstjänster 

 

- sjukhus eller rehabiliteringsinrättning 4 200/verksamhetsenhet eller verksamhetställe  
 
3 500 /verksamhetsenhet eller verksamhetsställe, 
om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 

- övrig verksamhet dygnet runt  2 400 €/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, dessutom 600 
€ för vart femte nytt verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet eller station 
 
 2 000 €/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 
€ för vart femte nytt verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet eller station, om 
ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 

- annat tillstånd 1 440 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 600 € för var femte 
ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt 
verksamhetsställe  
 
1 200 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 500 € för var femte 
ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt 
verksamhetsställe, om ansökan har 
anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 

Beslut om ändring av tillstånd som gäller 
tillhandahållande av privata hälso- och 
sjukvårdstjänster: 

 

- nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning  4 200/verksamhetsenhet eller verksamhetställe 
 
3 500/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe, 
om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 

- andra nya verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer 

960/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, dessutom 600 
€ för vart femte nytt verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet eller station  
 
800/högst 5 verksamhetsenheter, 
verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 
€ för vart femte nytt verksamhetsställe eller var 
femte ny verksamhetsenhet eller station, om 
ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 
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- inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett 
nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en 
annan privat serviceproducent som idkar 
motsvarande tillståndspliktig verksamhet 
 
Denna avgift tas ut också hos en tjänsteproducent 
som flyttar till nya lokaler tillsammans med den 
tjänsteproducent som besitter lokalerna, men gör 
en ansökan om ändring av sitt tillstånd senare än 
inom 2 månader från flyttningsanmälan från den 
tjänsteproducent som besitter lokalerna. 

600 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 300 € för var femte 
ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt 
verksamhetsställe  
 
500 €/högst 5 verksamhetsenheter eller 
verksamhetsställen, dessutom 250 € för var femte 
ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt 
verksamhetsställe, om ansökan har 
anhängiggjorts i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet 
 

 
 


