BILAGA TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OM
PRESTATIONSAVGIFTER 8.1.2021
Regionförvaltningsverket har fastställt följande prestationsavgifter med stöd av 9 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten och 5 § i statsrådets förordning om prestationsavgifter:

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

-

Kopior av en handling som förvaras hos regionförvaltningsverket och som ersätter ett ursprungligt
beslut, intyg eller liknande dokument
sida 1: styrkta kopior 6,50 euro, övriga 5,00 euro
följande sidor: styrkta kopior 1,10 euro, övriga 0,60 euro

-

Framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
samt utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag (förutsatt att dessa
prestationer inte är avgiftsfria enligt 34 § i samma lag)
80 euro/h och kopior enligt prislistan ovan

-

Om materialet som ska kopieras innehåller sekretessbelagda uppgifter som inte enkelt kan avlägsnas,
prissätts arbetet som görs för att dölja dessa uppgifter enligt timdebiteringen med stöd av 34 § 4
mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
80 euro/h och kopior enligt prislistan ovan
Avgift tas inte ut för prestationer som med stöd av 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) är avgiftsfri tjänsteutövning.
Det minsta beloppet som faktureras för alla prestationer är 10 euro.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER
I priserna nedan ingår inte moms. Moms (24 %) tillkommer när kunden är någon annan än en statlig
myndighet. Timdebiteringen för en företagsekonomisk prestation kan av motiverad anledning också
vara en annan än 86 euro/h.
1.

Utbildningsuppgifter som inte direkt hör till regionförvaltningsverkets verksamhet
- föreläsningsarvode 172 euro/h
- förberedelser och arrangemang inför utbildningar (som debiteras separat) 86 euro/h
En utbildningsdag prissätts så att priset täcker åtminstone de uppskattade totalkostnaderna.
Föreläsnings- eller utbildningsersättning kan också tas ut som deltagaravgift enligt beräknat antal
deltagare.

2.

Postningstjänster
- 86 euro/h + portoavgift och materialkostnader

3.

Sådana utredningar, undersökningar, elektroniska informationsprodukter, konsulteringar och annat
sakkunnigarbete som utförts på beställning
- 86 - 172 euro/h + övriga kostnader el. enl. överensk.
Omfattande informationssökningar eller statistiksammanställning ur register och databaser i
samband med informationstjänsten
- 86 - 172 euro/h + övriga kostnader el. enl. överensk.
Kopiering till USB-minne
- 20 euro + priset för USB-minnet

4.

Publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverkens publikationer
- åtminstone basavgiften på 20 euro + 0,25 euro/sida
Publikationens pris fastställs när den är klar.

5.

6.

Förvaring av sådana skyddsdokument som avses i lagen om bostadsköp (843/1994) och sådana
handlingar om gruppbyggande som avses i lagen om gruppbyggande (190/2015)
- 86 euro/h, minst 1 850 euro

Kopior och utskrifter
Andra kopior än kopior enligt detta besluts prislista över offentligrättsliga prestationer:
- svartvita 0,90 euro/sida
- färgkopior 2,70 euro/sida
Kopior till projekt, avtalskunder o.d. specialgrupper:
- svartvita 0,10 euro/sida
- färgkopior 0,95 euro/sida
Utskrifter från kunddator :
- sidorna 1 - 5 avgiftsfria
- sidorna 6 - ... 0,90 euro/sida
7.

Adressfiler
- basavgift 25,00 + tilläggsavgift 0,15 euro/adress

8.

Kontorstjänster
- 86 euro/h + materialkostnader eller enl. överensk.

9)

Hyra av lokaler.
När priserna fastställs ska förutom självkostnadsvärdet också områdets allmänna prisnivå och
marknadssituationen beaktas.
Det minsta beloppet som faktureras för alla prestationer är 10
euro.

