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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2021–2023

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, mitkä Kilpailu- ja kuluttajaviraston suoritteet tai suorite-
ryhmät ovat maksullisia, mistä suoriteryhmistä maksu määrätään omakustannusarvon pe-
rusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein sekä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksullinen julkisoikeudellinen suorite ja maksu

Kilpailu- ja kuluttajaviraston valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettu
omakustannusarvon mukainen maksullinen julkisoikeudellinen suorite on vakuudenaset-
tamisvelvollisen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen, josta peritään kiinteä
maksu 150 euroa.

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemuksen käsit-
tely on aloitettu ja hakemus raukeaa tai se hylätään. Maksu ei sisällä laskutuksesta aiheu-
tuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

3 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden maksut Kilpai-
lu- ja kuluttajavirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai
muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) julkaisut, tutkimukset ja selvitykset lukuun ottamatta tapauksia, joissa suoritteet vä-
littömästi tukevat Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksutonta toimintaa;

2) henkilöstön käyttö virkatehtäviin ulkopuolisissa koulutus- ja konsultointitehtävissä
ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka tukevat Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston maksutonta toimintaa;

3) tietojen tuottaminen ja luovuttaminen tietojärjestelmistä erityisiä toimenpiteitä vaa-
tivissa tietopyynnöissä;

4) kopiot ja tulosteet;
5) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä
6) muut 1–5 kohdassa tarkoitettuihin verrattavat suoritteet.
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Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Kilpailu- ja kuluttajavirasto noudat-
taen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2023.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevat liiketaloudellisista suoritteista perittä-
vää maksua koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tämän asetuksen voimaantullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2020

Työministeri Tuula Haatainen
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