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                                                                            Dnro 136/01/2019 

PÄÄTÖS                          

 
  

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00521 Helsinki – puh. 029 566 6700 (vaihde) – tietosuoja@om.fi – www.tietosuoja.fi 

26.3.2019 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston luento-, esitelmä-, konsultointi- 
ja akkreditointipalkkiot  

 

Maksujen säädösperusta 

Tietosuojavaltuutettu on päättänyt valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n ja oi-
keusministeriön asetuksen (1290/2018) 3 §:n nojalla, tietosuojavaltuutetun toimiston 
luento-, esitelmä- ja konsultointipalkkiot sekä akkreditoinnin tuntipalkkion seuraavasti: 

Luento- ja esitelmäpalkkiot 

 
Asiantuntijan pitämä luento 

Tuntipalkkio   600,00  
+ arvonlisävero   24 % 144,00 
Yhteensä   744,00 euroa 

Tietosuojavaltuutetun pitämä luento tai muu erityisen vaativa asiantuntijan pitämä lu-
ento 

Tuntipalkkio   900,00 
+ arvonlisävero 24 %  216,00 
Yhteensä                  1.116,00 euroa 

Osallistuminen asiantuntijana seminaareihin ja paneeleihin 

Tuntipalkkio  200,00 
+ arvonlisävero 24 % 48,00 
Yhteensä  248,00 euroa 

 

Valmistelutyöstä voidaan periä palkkiota seuraavasti: 

Asiantuntijan suorittama valmistelu 

Tuntipalkkio  100,00 
+ arvonlisävero 24 % 24,00 
Yhteensä  124,00 euroa 

Assistentin suorittama valmistelu 

Tuntipalkkio  60,00 
+ arvonlisävero 24 % 14,40 
Yhteensä   74,40 euroa 
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Matka- ja odotusajasta voidaan periä korvausta seuraavasti: 

 
Tuntikorvaus  100,00 
+ arvonlisävero 24 % 24,00 
Yhteensä  124,00 euroa 
 

Konsultointi 

Toimiston edustajan suorittama konsultointi lain sähköisen viestinnän palveluista 
(917/2014) 146 § - 156 §:n (18 luku) perusteella. 
 

Tuntikorvaus   100,00 
+ arvonlisävero 24 %     24,00 
Yhteensä   124,00 euroa 

 

Sertifiointielimen akkreditointia koskevan asian käsittely ja ratkaiseminen    

 
Tietosuoja-asetuksen artiklassa 43 ja tietosuojalain 14:n 4 momentissa säädetään ak-
kreditoinnista. 

 

Tuntikorvaus    62,40 
+ arvonlisävero 24 %   14,97 
Yhteensä                      77,37 euroa 

 

Vähimmäisveloitus 

Tämän päätöksen perusteella pienin laskutettava palkkio on yhden tunnin palkkio, riip-
pumatta siitä kestääkö luento tai konsultointi vähemmän aikaa kuin yhden tunnin. 
Muutoin palkkiot laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella. 

 

Luentomateriaali 

Luennon yhteydessä mahdollisesti jaettava materiaali sisältyy luentopalkkioon, eikä 
siitä peritä erikseen korvausta. Materiaali toimitetaan tilaajalle sähköisesti. 

 

Matkakustannukset, muut kulut sekä korvaus matka- ja odotusajasta   

 
Toimeksiantajan on suoritettava matkakustannukset kokonaisuudessaan, hotellikor-
vaukset sekä päivärahat ym. valtion virkamiehiä koskevan virkaehtosopimuksen muk-
aisesti. Enintään kahdeksan tunnin matka-aika luento-, esitelmä- tai kon-
sultointipaikalle voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tun-
timääriin. Pidempien matka-aikojen osalta korvausta voidaan kohtuullistaa. 
Odotusaikaan voidaan laskea myös esimerkiksi luennon ja paneeliin osallistumisen 
välinen aika. 
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Luentopalkkio 

Pääsääntöisesti maksu peritään kaikista tilatuista luennoista. Erityisestä syystä luento-
palkkio voidaan jättää perimättä. 

 

Luentotilaukset 

Tilaukset sähköpostitse osoitteella tietosuoja@om.fi      

 

Lisätiedot 

Tarkastaja Pirjo Helén, puh. 029 56 66731 

 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 1.4.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Tällä päätöksellä 
kumotaan tietosuojavaltuutetun 18.1.2018 tekemä päätös dnro 184/01/2018.  

 
 
 
 
 

Tietosuojavaltuutettu   Reijo Aarnio 

 
 
 
 

Tarkastaja    Pirjo Helén 

 
 

 

Jakelu:    

www.tietosuoja.fi 

 

Lisätietoa:  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920150                                     

http://finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20181290      

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621                          

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181382 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 

mailto:tietosuoja@om.fi
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Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Verkkosivut: www.tietosuoja.fi  

 

http://www.tietosuoja.fi/
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