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Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 

Prislista 

Principerna för prissättningen 

Prissättningen av ackrediteringstjänsterna grundar sig på självkostnadsvärde. Vid prissättningen tillämpas 
ansökningsavgift, grund- och årsavgift, timavgift som baserar sig på den arbetstid som använts för bedöm-
ningen samt en avgift för teknisk bedömning. En kostnadskalkyl för bedömningen företes organet. Avgifterna 
kan uppbäras i flera rater. För avbruten bedömning uppbärs de kostnader som har uppstått. Säkerhets- och 
kemikalieverket fakturerar avgifterna i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- 
och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1283/2021, från 1.1.2022). 

Ansökningsavgift 

Ansökningsavgift uppbärs för varje ackrediterings- och bedömningsansökan. För utvidgning eller ändring av 
kompetens-området samt för förnyad ackreditering uppbärs ingen ansökningsavgift. 

Grund- och årsavgift 

Grundavgiften är en engångsavgift som uppbärs av alla organ som söker om ackreditering eller bedömning. 
Årsavgiften uppbärs hos alla ackrediterade organ. I grund- och årsavgiften ingår resekostnader som hänför 
sig till bedömningen, upprätthållande av bedömarnas bedömningskompetens, administration av dokument 
och harmonisering av verksamheten samt en del av de kostnader som orsakas av det nationella och inter-
nationella samarbetet och intressentsamarbetet. I fråga om bedömningar som riktar sig till utlandet fakture-
ras resekostnaderna separat till den del som de överstiger den genomsnittliga kostnaden för en bedömning 
som utförs i hemlandet. 

Grund- och årsavgiften bestäms enligt organets prisklass. Ackrediteringstjänsten FINAS indelar bedömda 
organ i olika prisklasser enligt storlek, kompetensområdets omfattning (t.ex. metoder) och kravnivå. 

Årsavgiftens prisklass fastställs i ackrediteringsbeslutet eller i ändringsbeslutet. Årsavgiften för ackrediterade 
organ uppbärs enligt den prisklass som fastställts i det ackrediteringsbeslut som är i kraft den 1.4 ifrågava-
rande år. 

Timdebitering, beslutsfattande och teknisk bedömning 

Arbetstiden, som använts för bedömningen faktureras enligt timdebitering i bedömningen ingår val av tek-
niska bedömare, förberedning av bedömning, bedömningsbesök, rapportering och analys av de resultat be-
söken lett till samt beredning av ackrediteringsbeslut. I faktureringen ingår för den tekniska bedömarens del 
eller för den sakkunniges del de kostnader som förorsakats av arbetsinsatsen. Beslutsfattandet inbegriper 
den arbetstid som används vid uppgörande av beslutsdokument, för föredragning av beslut, behandling och 
beslutsfattande. Minimidebitering är en timme. I avgiften för den tekniska bedömningen ingår kostnaderna 
för arbetsinsatsen av dem som bedömer den tekniska delen och av eventuella experter. 

Övriga tjänster 

På övriga tjänster för kompetensbedömning tillämpas prislistan för ackrediteringstjänsterna enligt den typ av 
organ som bedöms. 

Kurspriserna fastställs enligt företagsekonomiska grunder. För kursplats som inte annullerats och inte utnytt-
jats debiteras 50 % av kursavgiften. 
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Ackrediterings- och bedömningstjänster  
  Grundavgift € (fasta av-

gifter) 
Tilläggsavgift €/h (ti-

mavgift för bedömning) 
Teknisk bedömning € 

Laboratorier, kontrollorgan och ar-
rangörer av jämförelseprovningar 

    
 

Ansökningsavgift 755 - - 
Grundavgift     

 

Prisklass L1 2 515 130 enligt genomförande 
Prisklass L2 3 455 " " 
Prisklass L3 4 490 " " 
Prisklass L4 5 520 " " 

Årsavgift     
 

Prisklass L1 1 475 130 enligt genomförande 
Prisklass L2 2 050 " " 
Prisklass L3 2 670 " " 
Prisklass L4 3 310 " " 
Prisklass L5 4 040 " " 
Prisklass L6 4 690 " " 
Prisklass L7 5 350 " " 
Prisklass L8 6 010 " " 
Prisklass L9 6 660 " " 
Prisklass L10 7 320 " " 
Prisklass L11 8 190 " " 
Prisklass L12 9 065 " " 
Prisklass L13 10 050 " " 
Prisklass L14 11 140 " " 
Prisklass L15 12 230 " " 
Prisklass L16 13 435 " " 
Prisklass L17 14 520 " " 
Prisklass L18 15 610 " " 
Prisklass L19 16 710 " " 
Prisklass L20 17 800 " " 

Beslutsfattande -  130 - 

Certifieringsorgan och verifierare     
 

Ansökningsavgift 755 - - 
Grundavgift     

 

Prisklass S1 2 805 130 enligt genomförande 
Prisklass S2 4 585 " " 
Prisklass S3 7 445 " " 
Prisklass S4 10 155 " " 

Årsavgift     
 

Prisklass S1 1 610 130 enligt genomförande 
Prisklass S2 2 630 " " 
Prisklass S3 3 655 " " 
Prisklass S4 5 025 " " 
Prisklass S5 6 335 " " 
Prisklass S6 7 645 " " 
Prisklass S7 9 065 " " 
Prisklass S8 10 375 " " 
Prisklass S9 11 685 " " 
Prisklass S10 13 435 " " 

Beslutsfattande   130   

Övriga bedömningstjänster 
   

För övriga bedömningstjänster tillämpas ackrediteringens prislista enligt det bedömda organets typ. 

Övriga tjänster 
  Exkl. moms € Inkl. moms €   

Experttjänster och andra tjänster 130 €/h 161,20 €/h   
Kurser för bedömare 1 350 1 674   
Seminarier och övriga kurser beräknas individuellt beräknas individuellt   
Resekostnader beräknas individuellt beräknas individuellt   
Ackrediterings- och bedömningstjänsterna är skattefria. För övriga tjänster tillkommer moms 24 %. 

 


