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Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmennepalveluhinnasto

Tuote / Palvelu

Laskutusperuste

Hinta

1. Organisaatiovarmenne

Vuosimaksu

6,90 € / vuosi

Varmennelisenssi, kortinlukijaohjelmiston käyttöoikeus ja varmenteen
ylläpito (hakemisto- ja sulkulistapalvelu)
2. Tilapäisvarmenne

hinta/varmennehaku

10,00 € / kpl

3. Varakortti

kertamaksu

30,00 € / kpl

4. Korttikonseptit
DVV tarjoaa useita eri korttikonsepteja erilaisiin asiakastarpeisiin. Korttikonseptien hintoihin vaikuttavat korttiaihiomateriaali, tulostus- ja painatustekniikka sekä painatuksessa ja yksilöinnissä käytettävien värien määrä. Kaikkiin vakio-organisaatiokorttikonsepteihin liittyvät korttityypin perustaminen
sekä korttityypin ylläpitomaksut.

5. Muut varmennepalvelutuotteet

Laskutusperuste

Hinta

5.1 Palvelinvarmenne
Lisenssi ja ylläpitopalvelu

1 - 10 kpl / vuosimaksu
11 - 50 kpl / vuosimaksu
yli 50 kpl / vuosimaksu

300,00 €
225,00 €
175,00 €

5.2 Sähköpostivarmenne
Lisenssi ja ylläpitopalvelu

1 - 10 kpl / vuosimaksu
11 - 50 kpl / vuosimaksu
yli 50 kpl / vuosimaksu

300,00 €
225,00 €
175,00 €

Käyttäjäkohtainen lisenssi

5.3 Järjestelmäallekirjoitusvarmenne
Lisenssi ja ylläpitopalvelu

kappale / vuosi
1 - 6 käyttäjää
yli 6 käyttäjää

+ 50,00 € / lisenssi
+100,00 €/ lisenssi

1 - 10 kpl / vuosimaksu
11 - 50 kpl / vuosimaksu
yli 50 kpl / vuosimaksu

300,00 €
225,00 €
175,00 €

Palvelin-, sähköposti- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteita voidaan tilata 1 - 2 vuodeksi kerrallaan.

5.4 Aktivointitunnuksen/PUK avaustunnusluvun uudelleentulostus

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Kappalehinta
18,00 €

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi
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6. Muut palveluihin liittyvät maksut
•
•

Organisaatiokorttien käsittelykulut ovat 15 EUR toimitettavaa erää kohden.
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

7. Julkisoikeudellisten tuotteiden ja palvelujen hinnat
Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden
yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992).
Digi- ja väestötietoviraston julkisoikeudellisten tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin
voimassa olevan valtiovarainministeriön asetuksen Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista mukaisesti.
Edellä mainitussa asetuksessa säädetään kansalaisvarmenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
varmenteiden hinnoittelusta.

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi

