Hinnasto
Tietopoiminnoista ja -palveluista veloitetaan aloitus- ja lupapäätösmaksu.
Lisäksi poimintatyöstä ja siihen liittyvästä työstä veloitetaan tuntiveloituksen
mukaisesti (taulukko 1). Hinnasto on sama riippumatta siitä, koskeeko
hakemus pelkästään HUSin aineistoja tai tuleeko toimeksianto Findatan
kautta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Päätöksissä alv on 0 %.
Taulukko 1. palveluhinnasto
Toimeksiannon
tyyppi
Aloitusmaksu3
Lupapäätösmaksu2
Tuntiveloitus
(tietopalvelun
poiminta)
Tuntiveloitus
(manuaalipoiminta)
Analytiikkatyötila4

Kaupalliset
toimijat1

Akateemiset1

EU- tai ETA-alueen
ulkopuoliset maat

3720 €
1000 €
372 €/tunti

1240 €
1000 €
86,80 €/tunti

4960 €
3000 €
372 €/tunti

300 €/tunti

230 €/tunti

300 €/tunti

alkaen 500 €/kk

alkaen 500 €/kk

+10 %

1) HUS tarjoaa tietopoiminnat- ja palvelut HUSin tutkimusryhmille toistaiseksi
maksutta. Tutkimuksen vastuullinen tutkija pitää olla HUSista ja merkittävä
osuus tutkimusryhmän jäsenistä on oltava HUSista (koskee myös AMCH =
Helsinkin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja HiLIFE).
Toisiolakitoimikunta linjaa akateemiseen hintaryhmään kuulumisen ja HUShyvityksen tarvittaessa tapauskohtaisesti.
2) Tietolupa tai tietopyyntöä koskeva päätös. Päätöksissä alv on 0 %.
3) Aloitusmaksu sisältää 3 tuntia esiselvittelytyötä.
4) Analytiikkatyötilan hinta määräytyy työtilan käytön ja ominaisuuksien
mukaan. Hinnat päivitetään syksyn 2021 aikana uusien tieturvallisten
käyttöympäristöjen käyttöönoton alettua.
Tutkijan analytiikkatyötila perusympäristöineen maksaa n. 500 € / kk, kun
taas tietoaltaan hinta on yli 3000 € / kk riippuen ominaisuuksista.
Uudet analytiikkatyötilat perustuvat käyttöveloitukseen, ja näiden alkaenhinta jää huomattavasti alle 500 € / kk (1.6.2020 alkaen).
Tietoluvan muutos (luvan voimassaoloajan pidentäminen ja/tai tietoluvan
nojalla luovutetun aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden lisääminen)
Hinta: 350,00 euroa (alv 0 %)

Raukeavan tietopyynnön tai tietolupahakemuksen käsittelykulut (käsittelyn
aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä tietopyynnöstä
ja tietolupahakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus):
Hinta: 93,00 euroa/tunti (sis. alv 24 %)

Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle,
jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
Hinta: 100,00 euroa (alv 0 %), eikä aloitusmaksua peritä.
Vaativa toimeksianto laskutetaan sopimuksen mukaan. Vaativassa
toimeksiannossa pyydetään tietoja, jotka eivät ole suoraan saatavilla. Siten
tällainen toimeksianto edellyttää kehitystyötä. Nämä aikataulutetaan ja
hinnoitellaan erikseen.
Tietojohtamisen pyynnöistä HUSin jäsenkunnilta perimme 372 euroa (sis. alv 24
%)/tunti maksun perustuen työmäärään.
Lakiperusteinen neuvonta on ilmaista. Tämä koskee neuvontaa, joka
kohdistuu itse tietopalveluun tai tietojen saatavuuteen yleisellä tasolla. Sen
sijaan toteutettavuustutkimus, niin kutsuttu feasibility-tutkimus, ei kuulu
neuvonnan piiriin, vaan on laskutettavaa työtä yllä olevan tuntihinnaston
mukaisesti. Toteutettavuustutkimukseen tehty työ vähentää tietopoimintaan
kuluvaa aikaa, jos tutkimus etenee tietopyyntöön asti.

