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Dnr
001792/02.09.01/2015

Prislista för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas företagsekonomiskt prissatta prestationer
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kan för sina intressentgrupper producera sakkunnigtjänster som inte har direkt anknytning till de i lagen fastställda uppgifterna. Sakkunnigtjänsterna prissätts
enligt företagsekonomiska grunder och deras enhetspriser ingår i prislistan nedan. De sakkunnigtjänster som
Fimea producerar grundar sig på Fimeas expertis inom uppgifter som hänför sig till läkemedelsbranschen som
helhet och särskilt utvecklingen av dess säkerhet.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea fastställer med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 4 § i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer (346/2015) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet följande avgifter:

PRISLISTA 1.4.2015

Utbildningstjänster
Debiteras utifrån förverkligade timmar (min 1 h). Priset inkluderar normal förberedelse av utbildningen och eventuellt stödmaterial. Om utbildningen kräver förberedelser som avviker från det normala (insamling och bearbetning av data, beredning av en ny ämneshelhet, föreläsning på främmande språk etc.), faktureras tiden som
använts för förberedelserna enligt timdebiteringen för assisterande arbete.
(moms 0 %)

(moms 24 %)

Sakkunnigarbete

210,00 € / h

260,40 € / h

Assisterande arbete

90,00 € / h

111,60 € / h

Arvodet för utbildningstjänster betalas till Fimea. Resekostnader faktureras separat enligt grunderna för statens
reseersättningar.
Det är möjligt att låta bli att debitera en del av eller hela avgiften om utbildningen främjar genomförandet av
Fimeas uppgifter och utbildningen ordnas av ett offentligrättsligt samfund, en fackorganisation eller en allmännyttig förening och det inte uppbärs en avgift av deltagarna.
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Konsulttjänster
Debiteras utifrån förverkligade timmar (min 1 h).
(moms 0 %)

(moms 24 %)

Sakkunnigarbete

210,00 € / h

260,40 € / h

Assisterande arbete

90,00 € / h

111,60 € / h

Arvodet för konsulttjänster betalas till Fimea. Resekostnader faktureras separat enligt grunderna för statens
reseersättningar.

Informationstjänst i anslutning data- och informationssystem, med undantag av handledning och rådgivning i liten skala (bl.a. utredningar av undersökningskaraktär).
Om inte annat har avtalats separat om uppdraget och avgiften debiteras arbetet utifrån förverkligad arbetstid
(min 0,5 h) och eventuella dokumentkopior:
(moms 0 %)

(moms 24 %)

Sakkunnigarbete

180,00 € / h

223,20 € / h

Assisterande arbete

90,00 € / h

111,60 € / h

Utredningar, undersökningar, inspektioner och analyser som gjorts på beställning
(moms 0 %)

(moms 24 %)

Sakkunnigarbete som utförs av laboratoriet

180,00 € / h

223,20 € / h

Assisterande arbete som utförs av laboratoriet

90,00 € / h

111,60 € / h

Sterilitetstest (membranfiltrering)

276,00 € / prov

342,24 € / prov

Sterilitetstest (direktodling)

191,00 € / prov

236,84 € / prov

Fastställande av total mikrobmängd

213,00 € / prov

264,12 € / prov

Specifika mikrober

335,00* € / prov

415,40 € / prov

Bakterieendotoxiner: gel-clot

230,00 € / prov

285,20 € / prov

Bakterieendotoxiner: Kinetisk kromogen

245,00** € / prov

303,80 € / prov

Arbeten som laboratoriet utför på beställning
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*Om provet växer ingås ett separat avtal med kunden om vilka mikrober som ska identifieras och priserna
**Inkluderar alla nödvändiga repetitioner och utspädningar som behövs för dem

Kopior på övriga dokument och publikationer
Pappersutskrifter av material som Fimea publicerat på webben och motsvarande material som Fimea besitter,
exempelvis kopior av böcker och tidningar som Fimea besitter.

För varje påbörjade 10 sidor

(moms 0 %)

(moms 24 %)

7€

8,70 €

Leveranskostnader och dröjsmålspåföljder
Betalningsvillkor: 21 dgr/netto
En dröjsmålsränta enligt räntelagen uppbärs för en försenad betalning.
Vid leverans mot postförskott tillkommer en postförskottsavgift enligt Posti Group Oyj:s prislista.

IKRAFTTRÄDANDE
Detta beslut träder i kraft den 1 april 2015 och gäller tills vidare. Genom beslutet hävs prislistan utfärdad
9.1.2012 dnr 127/02.01.01/2012. För prestationerna uppbärs gällande mervärdesskatt.

Förvaltningsdirektör

Soile Lahti

Ekonomidirektör

Esko Kiiski

