
 

 
LUONNOS 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen 

suoritteiden maksullisuudesta  
 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 

8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:  

 

1 §  

Soveltamisala 

 

Tässä asetuksessa säädetään Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen, jäljempänä Tietolupavi-

ranomainen, maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.   

 

2 §  

Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu 

 

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, josta Tie-

tolupaviranomainen perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat sosiaali- ja ter-

veystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n 1 momentin mukainen korvaus tietoluvan ja 

tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, 

esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista.  

 

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä pe-

ritään 115 euroa työtunnilta. 

 

3 §  

Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu 
 

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tie-

tolupaviranomainen perii keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvan kiinteän maksun ovat: 

 

1) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) 49 §:n mukainen tieto-

lupa, josta Tietolupaviranomainen perii seuraavan maksun: 

 

– tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai Eta-maassa 1 000 eu-

roa; 

 

– tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on muussa kuin EU- tai Eta-maassa 3 000 euroa ja 

 

– tietoluvan muutos luvanhakijalle 350 euroa. 

 

2) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 49 §:n mukainen tietopyyntöä kos-

keva päätös, josta Tietolupaviranomainen perii seuraavan maksun: 

 

– 1 000 euroa. 

 

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tietolupaviranomainen perii valtion maksuperuste-

lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat 
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– opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös luvanhakijalle, jonka kotipaikka 

on Suomessa tai muussa EU- tai Eta-maassa 500 euroa. 

 

 

4 § 

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet 

 

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettu muu suorite, jonka Tietolupaviranomainen hinnoittelee 

liiketaloudellisin perustein, on sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n 

1 momentin mukainen tietoturvallisen käyttöympäristön käyttö. 

 

5 § 

Maksun periminen eräissä tilanteissa 

 

Jos Tietolupaviranomaiselle toimitettu hakemus peruutetaan ennen kuin asiaa on käsitelty, tämän 

asetuksen mukaisia maksuja ei peritä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä 

jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus 

 

6 §  

Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.  

 

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tä-

män asetuksen mukaisesti.   

 

Helsingissä x päivänä     kuuta 2020.  

 

Perhe- ja peruspalveluministeri 

Krista Kiuru 

Hallitusneuvos 

Joni Komulainen  

 


