5.4.2022

Päätös
Dnro FIMEA/2022/001982

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi tuottaa sidosryhmilleen asiantuntijapalveluita, jotka eivät suoraan liity viranomaiselle laissa
määrättyihin tehtäviin. Nämä asiantuntijapalvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ja niiden yksikköhinnat löytyvät alla olevasta hinnastosta.
Fimean tuottamat asiantuntijapalvelut perustuvat Fimean osaamiseen koko
lääkealan ja etenkin sen turvallisuuden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrää valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (437/2021, 4 §) sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 34 nojalla seuraavat maksut:

Hinnasto 1.5.2022
Koulutuspalvelut
Veloitetaan toteutuneiden tuntien mukaan (min 1 h). Hinta sisältää koulutuksen tavanomaisen valmistelun ja siihen mahdollisesti liittyvät oheismateriaalit. Mikäli koulutuksen järjestäminen vaatii tavanomaisesta poikkeavaa valmistelua (tietojen hankintaa ja muokkausta, uuden asiakokonaisuuden valmistelua, luennointia vieraalla kielellä tms.), laskutetaan valmisteluun käytetty aika avustavan työn tuntiveloituksen mukaan.
Hinnasto: Koululutuspalvelut
Veroton/verollinen hinta
Asiantuntijatyö
Avustava työ

alv 0 %
210,00 €/h
90,00 €/h

alv 24 %
260,40 €/h
111,60 €/h

Koulutuspalveluista saatava palkkio maksetaan Fimealle. Matkakulut laskutetaan erikseen valtion matkakorvauksia koskevien perusteiden mukaan.
Maksu voidaan jättää perimättä osittain tai kokonaan, jos koulutus edistää
Fimean tehtävien toteuttamista ja koulutuksen järjestäjänä on julkisoikeudellinen yhteisö, ammattijärjestö tai yleishyödyllinen yhdistys eikä tilaisuudesta peritä osallistujilta maksua.
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Konsultointipalvelut
Veloitetaan toteutuneiden tuntien mukaan (min 1 h)
Hinnasto: Konsultointipalvelut
Veroton/verollinen hinta
Asiantuntijatyö
Avustava työ

alv 0 %
210,00 €/h
90,00 €/h

alv 24 %
260,40 €/h
111,60 €/h

Konsultointipalveluista saatava palkkio maksetaan Fimealle. Matkakulut
laskutetaan erikseen valtion matkakorvauksia koskevien perusteiden mukaan.
Tilauksesta tehdyt tiedonhaut sekä tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu lukuun ottamatta vähäistä opastus- ja neuvontapalvelua (mm. tutkimusluontoiset selvitykset)
Ellei toimeksiannosta ja maksusta ole erikseen muuta sovittu, niin työ veloitetaan toteutuneen työajan (min 0,5 h) sekä mahdollisten asiakirjajäljennösten perusteella:
Hinnasto: Tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu lukuun ottamatta vähäistä opastus- ja
neuvontapalvelua (mm. tutkimusluontoiset selvitykset)
Veroton/verollinen hinta
alv 0 %
alv 24 %
Asiantuntijatyö
80,00 €/h
99,20 €/h
Avustava työ
40,00 €/h
49,60 €/h

Tavanomaiset asiakirjapyynnöt
Kopiot alkuperäisistä asiakirjoista
Tuloste diaarin asiakirjaluettelosta
Toimitusmaksu lähettämisestä

1,00 € / sivu
1,00 € / sivu
6,00 € / lähetys

Asiakirjapyynnöt ovat arvonlisäverottomia.
Sähköisesti talletetun julkisen asiakirjan lähettämisestä sähköpostitse tiedon pyytäjälle ei peritä maksua. Tiedostomuodossa olevan diaarin asiakirjaluettelon lähettämisestä sähköpostitse tiedon pyytäjälle ei peritä maksua.
Jos asiakirjapyynnön toteuttaminen vaatii asiakirjojen pyytämistä Kansallisarkistosta, peritään pyytäjältä myös maksu, jonka Kansallisarkisto perii
asiakirjan toimittamisesta Fimeaan.
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Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt
Tiedon esille hakeminen ja salassapidon vaatimat toimenpiteet 80,00 € / h
Edellä mainittujen kopio- ja toimitusmaksujen lisäksi peritään toteutuneen
työajan mukaan maksu seuraavista toimenpiteistä:
•
•

tiedon esille hakeminen, kun pyydetty asiakirja ei ole julkisuuslain
13 §:n 1 momentin mukaisesti riittävästi yksilöity
salassa pidettävien osien poistaminen silloin, kun ne eivät ole vaivatta poistettavissa.

Yllämainitut valokopio- ja jäljennösmaksut voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kyseessä on viranomaisten väliseen yhteistoimintaan
tai oppilaitoksen koulutustoimintaan liittyvä ohjaus, neuvonta tai tiedottaminen.
Asiakirjapyynnöt ovat arvonlisäverottomia.
Tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, tarkastukset ja analyysit
Hinnasto: Tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, tarkastukset ja analyysit
Veroton/verollinen hinta
alv 0 %
Laboratorion asiantuntijatyö
180,00 €/h
Laboratorion avustava työ
90,00 €/h

alv 24 %
223,20 €/h
111,60 €/h

Laboratorion tilaustyöt
Hinnasto: Tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, tarkastukset ja analyysit, laboratorion tilaustyöt
Veroton/verollinen hinta
alv 0 %
alv 24 %
Steriiliystesti (kalvosuodatus)
351,00 €/näyte
435,24 €/näyte
Steriiliystesti (suoraviljely)
202,00 €/näyte
250,48 €/näyte
Kokonaismikrobimääritys
216,00 €/näyte
267,84 €/näyte
Spesifiset mikrobit
338,00* €/näyte
419,12 €/näyte
Bakteeriendotoksiinit: gel-clot
358,00 €/näyte
443,92 €/näyte
Bakteeriendotoksiinit: Kineettinen kromogeeninen
271,00** €/näyte
336,04 €/näyte
Bakteeriendotoksiinit: Kineettinen turbidimetrinen
279,00 €/näyte
345,96 €/näyte
Partikkelilaskenta (Subvisible particles, LO-menetelmä) 191,00*** €/näyte
236,84 €/näyte
* Mikäli näyte kasvaa, tunnistettavista mikrobeista ja hinnoista sovitaan
erikseen asiakkaan kanssa
** Sisältää kaikki mahdolliset tarvittavat uusinnat ja niihin tarvittavat laimennokset
*** Sisältää puhtauskontrollin ja erityiset lasiastiat
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Lähetyskulut ja viivästysseuraamukset
Maksuehto: 21 pv / netto
Suorituksen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Postiennakolla lähetettäessä hintoihin lisätään Posti Group Oyj:n hinnaston mukainen postiennakkomaksu.
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022 ja on voimassa
toistaiseksi. Päätös kumoaa 1.6.2020 annetun hinnaston dnro
FIMEA/2020/003612. Suoritteista peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Esko Kiiski
Talousjohtaja
Rauli Nylander
Controller
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Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia / Ärende / Case:
FIMEA/2022/001982
Fimean liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto 2022
Asiakirja / Dokument / Document:
FIMEA/2022/001982-1
Fimean liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto 1.5.2022 alkaen
Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:
Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by
Rauli Nylander

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature
2022-04-05T15:29:23

Esko Kiiski

2022-04-05T15:55:43

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by
C=FI,
O=Vaestorekisterikeskus CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for
Organisational Certificates G3\
OK
C=FI,
O=Vaestorekisterikeskus CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for
Organisational Certificates G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
3157835c49fe819c5f14ed0c66f13c27eb565d3bfea41b1f7d4d183f7b36a06b
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