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KKV:S AVGIFTER FÖR PRESTATIONER SOM PRISSÄTTS PÅ 
FÖRETAGSEKONOMISKA GRUNDER FR.O.M. 1.1.2015 
 
Tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag och de priser som 
ska tas ut för dessa. 
 
1. Begäran av handlingar, kopior och utskrifter 

1.1 Avgiftsfria handlingar och avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (offentlighetslagen) 

Enligt 34 § (ändr. 495/2005) i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (offentlighetslagen 621/1999) tas för utlämnande av en han-
dling med stöd av 9 § (allmän rätt till information) och 11 § (rätt till infor-
mation för en part) ingen avgift ut när: 

1) uppgifter ur handlingen lämnas muntligen, 
2) handlingen läses eller kopieras hos myndigheten, 
3) en offentlig handling som lagrats i elektronisk form sänds 
per e-post till den som begärt uppgifterna, 
4) en handling som lagrats i elektronisk form sänds till en part 
per e-post, 
5) lämnandet av den begärda handlingen ingår i myn-
dighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera. 

1.2 Sedvanliga begäran om handlingar 

Med en sedvanlig begäran om en handling avses utlämnande av en han-
dling som är offentlig i sin helhet eller ur vilken de sekretessbelagda delar-
na lätt kan avlägsnas. Om uppgiften ges som en kopia eller som en utskrift, 
debiteras kopierings- eller utskriftsutgifter enligt självkostnadsvärdet. Vid en 
sedvanlig begäran om handling debiteras inte kostnaderna för att ta fram 
uppgiften och avlägsna de sekretessbelagda delarna.  

Avgift   exkl. moms moms inkl. 
moms 
Kopia eller utskrift A4*  0,50 €/sida   -  
Kopia eller utskrift A3*  1,00 €/sida   -  
 
Expeditionstiden är högst 2 veckor (offentlighetslagen 621/1999 14 §).  

1.3 Begäran om handling som kräver särskilda åtgärder  

Kostnader för framtagande av uppgifter tas ut om den begärda han-
dlingen inte kan specificeras och hittas i det dokumentregister som myn-
digheten för med hjälp av registrets dokumentklassificering eller han-
dlingens signum eller med hjälp av sökfunktionerna för ett register som förs 
elektronisk. 
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Kostnader för avlägsnande av sekretessbelagda delar tas ut då de 
sekretessbelagda delarna inte kan avlägsnas lätt.  

Därtill tar KKV ut kopierings- eller utskriftsutgifter enligt självkost-
nadsvärdet. 

Avgift   exkl. moms moms inkl. 
moms  
Framtagande av uppgift och/eller  
avlägsnade av sekretessbelagda  
delar euro 
• per varje påbörjad ½-timme 35,00 € 8,40 43,40 € 
Expeditions- och faktureringsavgift 10,00 € 2,40 12,40 € 
Kopia eller utskrift* A4    0,50 €/sida   -   - 
Kopia eller utskrift* A3    1,00 €/sida   -   - 
Styrkande av riktigheten  
hos en handling     5,00 €/sida   -   - 

* Utlämnande av en annan uppgift än en uppgift som grundar sig på 9 § 
eller 11 § i offentlighetslagen i form av utskrift eller en kopia. 

Expeditionstiden är 2 veckor/max. 1 mån. (offentlighetslagen 621/1999 
14 §). 

2. Sändning och postning av handlingar och annat material 

En ersättning enligt de postavgifter som gäller vid var tid och utgifter som 
kan jämställas med dessa tas ut för sändning av avgiftsbelagda prestation-
er per post. 

Avgift   exkl. moms  moms inkl. 
moms 
Sändning av en handling som telefax 
1. Inom Finland, för 1:a sidan 2,50 € -  

för varje följande sida  0,30 € -  
2. Till utlandet, för 1:a sidan 5,00 € -  

för varje sida därefter  1,00 € -  
 
Moms fastställs enligt skattesatsen för den produkt som säljs. Moms 
tillkommer inte på sändnings- eller postningsavgifter för kopior eller utskrift-
er som ska lämnas ut utifrån offentlighetslagen.  

3. Undersökningar och utredningar 

Avgift   exkl. moms moms inkl. 
moms  
Timtaxa för sakkunnigtjänster 150,00 €  36,00 186,00 € 
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Arbetet faktureras utifrån den faktiska arbetstiden enligt varje påbörjad ½-
timme, om inte en separat överenskommelse gjorts om uppdraget och 
avgiften. Minimidebiteringen är en timme.  

4. Publikationer 

Den avgift som tas ut för tryckta publikationer fastställs enligt publikation 
(moms 10 %). 

5. Anlitande av personal i externa utbildnings-, konsult- och andra sakkunniguppdrag 

Avgift exkl. moms    moms  inkl. 
UTBILDNING 
En föreläsning är högst 90 min. lång    410,00 €   98,40    508,40 € 
Föreläsningens längd 1½–< 3 timmar      660,00 € 158,40    818,40 € 
Föreläsningens längd 3–< 6 timmar    990,00 € 237,60 1 227,60 € 
Föreläsningens längd > 6 timmar 1 500,00 € 360,00 1 860,00 € 
 
KONSULTATION 
och andra sakkunniguppdrag    150,00 €   36,00    186,00 € 

Konsultation och andra sakkunniguppdrag faktureras utifrån den faktiska 
arbetstiden enligt varje påbörjad ½-timme, om inte en separat 
överenskommelse gjorts om uppdraget och avgiften. Minimidebiteringen är 
en timme.  

Förutom avgiften enligt prislistan är det möjligt att KKV tar ut en ersättning 
för resekostnader för en resa i anknytning till prestationen. Denna fastställs 
enligt resereglementet för statstjänstemän. 

6. Andra tjänster som beställts eller överenskommits separat  

För andra än ovan nämnda prestationer debiteras en överenskommen 
avgift (moms 24 %). 

7. Moms 

Moms tas inte ut på försäljning till en annan statlig enhet. Moms tas inte ut 
på fotokopior (HFD 10.4.1995 1534 Dnr 5566/6/94).  

8. Sökande av ändring 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift med stöd 
av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
fastställts i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992), kan den betalningsskyldige inom sex månader från det att 
avgiften fastställdes framföra en begäran om rättelse av avgiften till 
Konkurrens- och konsumentverket. Ändring i ett beslut med anledning av 
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en begäran om rättelse får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltning-
sprocesslagen genom anförande av besvär hos den förvaltningsdomstol 
som enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen är behörig i ärendet. Ändring i 
förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.  

Tvister som gäller avgifter för prestationer enligt punkterna 1.3, 3, 4, 5 i 
denna prislista behandlas som tvistemål i tingsrätten. 

9. Mer information 

Prislistan grundar sig på Arbets- och näringsministeriets förordning 
1142/2014 om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda presta-
tioner. 
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