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KKV:N SUORITTEIDEN MAKSUT LIIKETALOUDELLISIN PERUSTEIN 
HINNOITELTAVISTA SUORITTEISTA 1.1.2015 LUKIEN 
 
Tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet ja niistä perittävät hinnat. 
 
1. Asiakirjapyynnöt, kopiot ja tulosteet 

1.1 Maksuttomat asiakirjat ja tietoluovutukset (julkisuuslaki) 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki 
621/1999) 34 §:n (muut . 495/2005) mukaan asiakirjan antamisesta 9 §:n 
(yleinen tiedonsaantioikeus) ja 11 §:n (asianosaisen tiedonsaantioikeus) 
nojalla ei peritä maksua, kun: 

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti; 
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäl-
jennettäväksi; 
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon 
pyytäjälle sähköpostitse; 
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle 
sähköpostitse; 
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neu-
vonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin. 

1.2 Tavanomaiset asiakirjapyynnöt 

Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään sellaisen asiakirjan luovutta-
mista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vai-
vatta poistettavissa. Jos tieto annetaan kopiona tai tulosteena, peritään 
omakustannusarvon mukaiset kopiointi- tai tulostuskulut. Kun kyse on ta-
vanomaisesta asiakirjapyynnöstä, tiedon esille hakemisesta ja salassa pi-
dettävien osien poistamisesta aiheutuneita kustannuksia ei peritä.  

Maksu   veroton alv verollinen 
Kopio tai tuloste A4*  0,50 €/sivu -  
Kopio tai tuloste A3*  1,00 €/sivu -  
 
Toimitusaika on enintään 2 viikkoa (julkisuuslaki 621/1999 14 §).  

1.3 Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt  

Tiedon esille hakemisesta aiheutuneet kustannukset peritään, kun on 
pyydetty asiakirjaa, joka ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen 
pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä 
asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen 
hakutoimintojen avulla. 
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Asiakirjan salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuneet kustan-
nukset peritään silloin, kun salassa pidettävät osat eivät ole vaivatta pois-
tettavissa.  

Lisäksi peritään omakustannusarvon mukaiset kopiointi- tai tulostuskulut. 

Maksu   veroton alv verollinen  
Tiedon esille hakeminen ja/tai  
salaisten osien poistaminen euroa 
• jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 35,00 € 8,40 43,40 € 
Käsittely- ja laskutusmaksu 10,00 € 2,40 12,40 € 
Kopio tai tuloste* A4  0,50 €/sivu - - 
Kopio tai tuloste* A3  1,00 €/sivu - - 
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 5,00 €/sivu - - 

* Muu kuin julkisuuslain 9 tai 11 §:ään perustuva tiedon antaminen tulos-
teena tai kopiona. 

Toimitusaika on 2 viikkoa/enintään 1 kk (julkisuuslaki 621/1999 14 §). 

2. Asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus 

Maksullisten suoritteiden lähettämisestä postitse peritään kulloinkin voi-
massaolevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kulujen mukainen kor-
vaus. 

Maksu   veroton  alv verollinen 
Asiakirjan lähettäminen telekopiona 
1. Kotimaahan, 1. sivulta 2,50 € -  

jokaiselta seuraavalta sivulta 0,30 € -  
2. Ulkomaille, 1. sivulta  5,00 € -  

jokaiselta seuraavalta sivulta 1,00 € -  
 
Arvonlisävero määräytyy myytävän tuotteen verokannan mukaan. Jul-
kisuuslain perusteella luovutettavien kopioiden ja tulosteiden lähettämis- ja 
postitusmaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.  

3. Tutkimukset ja selvitykset 

Maksu   veroton alv  verollinen  
Asiantuntijapalvelun tuntihinta euroa 150,00 €  36,00 186,00 € 

Työ laskutetaan toteutuneen työajan mukaan kultakin alkavalta ½ tunnilta, 
ellei toimeksiannosta ja maksusta ole erikseen muuta sovittu. Vähimmäis-
veloitus on tunti.  
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4. Julkaisut 

Painetuista julkaisuista perittävä maksu määritellään julkaisukohtaisesti (alv 
10 %). 

5. Henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä 

Maksu   veroton alv  verollinen  
KOULUTUS 
Esityksen pituus enint. 90 min.    410,00 €   98,40    508,40 € 
Esityksen pituus 1½ - < 3 tuntia    660,00 € 158,40    818,40 € 
Esityksen pituus 3 - < 6 tuntia    990,00 € 237,60 1 227,60 € 
Esityksen pituus > 6 tuntia 1 500,00 € 360,00 1 860,00 € 
 
KONSULTOINTI 
 ja muut asiantuntijatehtävät  150,00 € 36,00    186,00 € 

Konsultointi ja muut asiantuntijatehtävät laskutetaan toteutuneen työajan 
mukaan kultakin alkavalta ½ tunnilta, ellei toimeksiannosta ja maksusta ole 
erikseen muuta sovittu. Vähimmäisveloitus on tunti.  

Hinnaston mukaisen maksun lisäksi voidaan periä suoritteeseen liittyvästä 
matkasta matkakustannusten korvaus, joka määräytyy valtion virkamiesten 
matkustussäännön mukaisesti. 

6. Muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut  

Maksu muista kuin edellä mainituista suoritteista peritään sopimuksen mu-
kaan (alv 24 %). 

7. Arvonlisävero 

Arvonlisäveroa ei peritä toiselle valtion yksikölle tapahtuvasta myynnistä. Ar-
vonlisäveroa ei peritä valokopioista (KHO 10.4.1995 1534 Dnro 5566/6/94).  

8. Muutoksenhaku 

Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksupe-
rustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia 
maksun oikaisua Kilpailu- ja kuluttajavirastolta kuuden kuukauden kuluessa 
maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 
saadaan hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään te-
kemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-
oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutos-
ta.  
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Tämän hinnaston 1.3, 3, 4, 5, kohdassa tarkoitettuja suoritteita koskevat 
maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa. 

9. Lisätietoja 

Hinnasto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön antamaan asetukseen 
1142/2014 Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista. 
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