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6175/02.04.01/2019

Tukesin muiden palveluiden hinnasto 01.11.2019
Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 § tarkoittelujen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden
maksut.
Perustuu työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1391/2018) 4 §:ään.
Nimike

Nimikenumero

Veroton
hinta €

Verollinen
hinta €

Tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat selvitykset, tutkimukset ja lausunnot
Asiantuntijapalvelu
Asiakirjan käännös
FINAS-asiantuntijapalvelu

198
3555
3703

99 €/h
99 €/h
124 €/h

122,76 €/h
122,76 €/h
153,76 €/h

Työ laskutetaan toteutuneen työajan mukaan kultakin alkavalta ½ tunnilta, ellei toimeksiannosta ja maksusta
ole erikseen muuta sovittu. Vähimmäisveloitus on tunti.
Koulutus-, suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät
Esityksen pituus ≤ 60 min.
Esityksen pituus > 60 - < 90 min.
Esityksen pituus 1½ - < 2 tuntia
Esityksen pituus 2 - < 3 tuntia
Esityksen pituus 3 - < 6 tuntia
Esityksen pituus ≥ 6 tuntia
Tilaisuuden puheenjohtajana toimiminen

3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

360
470
580
690
935
1 380
220

446,40
582,80
719,20
855,60
1 159,40
1 711,20
272,80

Hinnaston mukaisen maksun lisäksi voidaan periä suoritteeseen liittyvästä matkasta matkakustannusten
korvaus. Matkakustannusten korvaus määräytyy valtion virkamiesten matkustussäännön mukaisesti.
Maksu voidaan jättää perimättä osittain tai kokonaan, jos koulutus edistää Tukesin tehtävien toteuttamista ja
koulutuksen järjestäjänä on julkisoikeudellinen yhteisö, ammatillinen järjestö tai yleishyödyllinen yhdistys eikä
tilaisuudesta peritä osallistujilta maksua.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Nimike

Nimikenumero

Veroton
hinta €

Verollinen
hinta €

Tukesin järjestämä koulutus
Kurssimaksu
Kurssiaineisto
Ilmoittautumisen peruutus
Osallistumismaksu
Arvioijakurssi
FINAS-päivä

3542
3543
3544
3545
3546
3547

Tapauskohtaisesti
Tapauskohtaisesti
Tapauskohtaisesti
Tapauskohtaisesti
1 350
Tapauskohtaisesti

+ alv 24 %
+ alv 24 %
+ alv 24 %
+ alv 24 %
1 674
+ alv 24 %

Peruuttamattomasta ja käyttämättömästä kurssipaikasta peritään 50 % kurssimaksusta.
Kirjasto- ja tietopalvelut
Sopimuksen mukaan: lähtökohtana käytetty työaika (99 €/h) ja mahdolliset erilliskulut.

Julkaisut
Painetut julkaisut

3568

Tapauskohtaisesti + alv 24 %

3567

Julkaisukohtaisesti + alv 10 %

Ilmoitustilan myynti viraston julkaisuissa

Sopimuksen mukaan + alv 24 %

Sähköiset tietotuotteet

Sopimuksen mukaan + alv 24 %

Tukesin hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö
sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille

Sopimuksen mukaan + alv 24 %

Kopiot, tulosteet ja muut jäljennökset
Sähköisesti talletetun julkisen asiakirjan tai asiaotteen lähettämisestä sähköpostitse tiedon pyytäjälle ei peritä
maksua.
Tukes perii asiakirjojen kopioista ja tulosteista sekä niiden lähettämisestä maksun.
Kopiot ja tulosteet alkuperäisistä
259
asiakirjoista tai asiakirjarekisterin
asiakirjaluettelosta. Alkuperäisellä asiakirjalla
tarkoitetaan Tukesin laatimaa tai
Tukesille toimitettua asiakirjaa ja sen liitettä.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

0,50 €/sivu

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

ei veroa

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Nimike

Nimikenumero

Kopiot ja tulosteet muista asiakirjoista
Toimitusmaksu lähettämisestä
Toimitusmaksu lähettämisestä
Postituskulut

3565
2498
2543
3558

Veroton
hinta €

Verollinen
hinta €

1,00 €/sivu
10,00 €/lähetys
10,00 €/lähetys
Toteutuneiden
kustannusten
mukaan

+ alv 24%
ei veroa
+ alv 24 %
+ alv 24 %

Kopioista ja tulosteista voidaan jättää perimättä maksut kokonaan tai osittain, jos kyseessä on viranomaisten
väliseen yhteistoimintaan tai oppilaitoksen koulutustoimintaan liittyvä ohjaus, neuvonta tai tiedottaminen.
Edellä mainittujen kopio- ja toimitusmaksujen lisäksi peritään toteutuneen työajan mukaan maksu seuraavista
toimenpiteistä kultakin alkavalta 15 minuutilta:
- tiedon esille hakeminen, kun pyydetty asiakirja ei ole julkisuuslain 13 § 1 momentin mukaisesti riittävästi
yksilöity
- salassa pidettävien osien poistaminen silloin, kun ne eivät ole vaivatta poistettavissa.
Tiedon esille hakeminen ja
salassapidon vaatimat toimenpiteet

2564

99,00 €/h

ei veroa

3559
3560

Sopimuksen mukaan + alv 24 %
Tapauskohtaisesti
Tapauskohtaisesti

Muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut
Muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut
Läpilaskutettavat tavarat ja palvelut
Matkakustannukset
Viivästysseuraamukset
Suorituksen viivästymisestä peritään korkolain (633/1982) ja saatavien perinnästä annetun lain (513/1999)
mukaiset viivästyskorko ja kulut.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

