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Liite
MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet
Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.
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P e r u s pa l ve l ut , o i ke us t ur va ja lu vat - va s t u ua l ue e n s u o r it t ee t

1.1 Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994), yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain
(922/2011) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) nojalla perittävät maksut
€
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös:
- uuden toimintayksikön perustaminen
- muu muutospäätös
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevaan lupaan, uuden toimintayksikön perustamista koskevaan
luvan muutospäätökseen tai muuhun luvan
muutospäätökseen liittyvä toimintayksikön
tarkastus

3 000

2 250
750

1 500 € / toimintayksikkö

Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin:
- palveluasumistoiminta
- muu toiminta
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain
11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin:
- palveluasumisyksikön lisääminen
- uuden kunnan lisääminen
- muu muutos
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa:
- sairaala tai kuntoutuslaitos
- muu ympärivuorokautinen toiminta

1 200
670

750
150
370

3 500 € / toimintayksikkö tai toimipaikka
2 000 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipai-
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kalta tai asemapaikalta
1 200 € / enintään 5 toimintayksikköä tai
toimipaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta
5 toimintayksiköltä tai toimipaikalta

- muu lupa
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös:
- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos
- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai
asemapaikka

3 500 € / toimintayksikkö tai toimipaikka
800 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta

- uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista
toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin
- yksityisten terveydenhuollon palveluista
vastaavan johtajan hyväksyminen
- muu luvan muutospäätös
Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimipaikan perustamista
koskevan luvan muutospäätöksen maksu.
Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvan muutospäätöksen maksuna
250 euroa.
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin
Ilmoituksenvaraisten rekisteritietojen muutoksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin jos
kyseessä on uuden toimipaikan tai toimitilan
lisäys tai sijainnin muutos taikka palvelualojen lisäys

500 € / enintään 5 toimintayksikköä tai toimipaikkaa, lisäksi 250 € kultakin alkavalta 5
toimintayksiköltä tai toimipaikalta
240
400

240

80

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen
tuottajien vuosimaksu
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1
momentissa tarkoitetun ilmoituksen käsittely
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1
momentissa tarkoitetun ilmoituksen muutoksen käsittely
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettu
vastuuhenkilön hyväksyminen

370
200
600
200
240

Rekisteriote yksityisten sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteristä

20
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Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä aluehallintovirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.
Jos samalla hakemuksella tai ilmoituksella tehdään lupaan tai rekisteröintiin useita muutoksia,
peritään muutosten käsittelystä korkeintaan vastaavanlaista uutta lupaa tai rekisteröintiä vastaava maksu.
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta 40 % tuloutetaan
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien
vuosimaksujen tulouttamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle säädetään
yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa
(1053/2011).
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