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Suomen elokuvasäätiö     

Hinnasto maksullisista palveluista 4.6.2019 alkaen  

Hyväksytty säätiön hallituksessa 4.6.2019.     

  

ASIAKIRJALUOVUTUKSET      

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34§:n mukaisesti Suomen elokuvasäätiö veloittaa 

tiedon esille hakemisesta sekä kopioiden ja tulosteiden antamisesta tämän hinnaston mukaisesti, siltä osin, 

kun nämä suoritteet eivät ole mainitun lain 34§:n mukaan maksuttomia. 

Mikäli pyydetyt asiakirjat edellyttävät salassa pidettävien tietoja poistamista (esimerkiksi julkisuuslain lain 

24§:n, 1 momentti, 20 kohta) ennen luovuttamista, hinnoitellaan tämä tiedon peittämiseksi tehty työ 

tuntiveloitushinnan mukaisesti. 

Elokuvasäätiön alkuperäisestä asiakirjasta luovutettava 
jäljennös 

1. sivu 5 € 
seuraavat sivut 0,60 € 

minimiveloitus 15 € / laskutuskerta  
(1–3 asiakirjaa) 

 

 

Tiedon esille hakeminen ja luovuttaminen 75 €  
jokaiselta alkavalta tunnilta 

 
 

Tavanomaisesta tietoluovutuksesta veloitetaan tuntihinta vain annettavien tietojen tulostamiseen ja 

kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta. Silloin kun pyydetty 

asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä elokuvasäätiön tukijärjestelmästä tai 

asiakirjarekistereistä, sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.  

   

MUUT PALVELUT  

Asiantuntijatyö 
(tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, sisällön 
tuottaminen) 
 

150 € 
jokaiselta alkavalta tunnilta 

        

MUUT MAKSUT 

Posti- ja toimituskulut 
 

postin hinnaston mukaisesti 

Saantitodistusmaksu 
 

postin hinnaston mukaisesti 
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Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteri Kino K-13  

 

TILAVUOKRAT 

Tilavuokra elokuva-alalle ja 
elokuvakulttuuritapahtumille 
 

arkisin 100 € / tunti 
viikonloppuisin ja pyhinä 200 € / tunti 

 

Tilavuokra muille arkisin 200 € / tunti 
viikonloppuisin ja pyhinä 300 € / tunti 

 

Elokuvan tarkistusajo arkisin klo 8:00–17:00 
 

150 € / näytös 

Lämpiön vuokraus ilman tekniikkaa arkisin 150 € / tunti 
viikonloppuisin ja pyhinä 250 € / tunti 

 

Elokuvavuokrat sopimuksen mukaan 
 

     

Viikonloppuisin ja pyhinä minimilaskutus on 2 ½ tuntia. 

Hintoihin sisältyy auditorion tekniikka ja tekniikkaa hoitava yksi (1) henkilö. Autamme tarvittaessa vaativien 

tilaisuuksien teknisessä suunnittelussa.  Ulkopuoliselta toimittajalta tilattavasta lisätekniikasta laskutamme 

sopimuksen mukaan. 

HENKILÖKUNTA 

Tilaisuuden tekninen suunnittelu 40 € / tunti 
 

Lisähenkilökunta  
(vahtimestari, toinen teknikko) 
 

40 € / tunti 

     

KUVAOHJELMIEN IKÄRAJALUOKITTELUA TUOTANTO- JA LEVITYSYHTIÖILLE   

Kuvaohjelmien ikärajaluokittelu 1,70 € / minuutti 
+ perusmaksu 7,25 € / kuvaohjelma 

 

    

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %     


