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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Hinnasto 

Hinnoitteluperiaatteet 

Akkreditointitoiminnassa hinnoittelun perusteena on kustannusvastaavuus. Akkreditointipalvelujen hinnoitte-
lussa on käytössä hakemusmaksu, arvioinnin perusmaksu ja vuosimaksu, käytettyyn työaikaan perustuva 
tuntimaksu sekä maksu teknisestä arvioinnista. Toimielimelle esitetään akkreditointikustannuksista kustan-
nusarvio. Maksut voidaan periä useammassa erässä. Keskeytyneestä arvioinnista peritään syntyneet kus-
tannukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii maksut työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaisesti 
(1283/2021, voimaan 1.1.2022). 

Hakemusmaksu 

Hakemusmaksu peritään jokaisesta ensiakkreditointia ja arviointipalvelua koskevasta hakemuksesta. Päte-
vyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista ei peritä hakemusmaksua. 

Perus- ja vuosimaksu 

Perusmaksu on akkreditointia ja arviointia hakevalta toimielimeltä perittävä arvioinnin kertamaksu. Vuosi-
maksu on kaikilta akkreditoiduilta toimielimiltä vuosittain perittävä maksu. Perus- ja vuosimaksuun sisältyvät 
arviointiin liittyvät matkakustannukset, arvioijien arviointiosaamisen ylläpito, asiakirjojen hallinnointi ja toimin-
nan harmonisoinnista sekä osittain kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja sidosryhmäyhteistyöstä 
aiheutuvat kustannukset. Ulkomaille suuntautuvien arviointien osalta laskutetaan erikseen matkakustannuk-
set siltä osin kuin ne ylittävät vastaavan kotimaassa suoritetun arvioinnin keskimääräiset matkakulut. 

Perus- ja vuosimaksu määräytyy toimielimen hintaluokan mukaan. FINAS-akkreditointipalvelu luokittelee toi-
mielimet koon sekä pätevyysalueen laajuuden (esim. menetelmät) ja vaativuuden perusteella eri hintaluok-
kiin. 

Vuosimaksun hintaluokka vahvistetaan akkreditointipäätöksessä tai muutospäätöksessä. Akkreditoidun toi-
mielimen vuosimaksu laskutetaan kunkin vuoden 1.4. voimassa olevan akkreditointipäätöksen hintaluokan 
mukaisena. 

Tuntimaksu, päätöksenteko ja tekninen arviointi 

Arviointiin käytetty työaika laskutetaan tuntilaskutuksena perustuen työajan käyttöön ja tuntimaksuun. Arvi-
ointiin sisältyy arviointiryhmän kokoaminen, arviointien valmistelu, arviointikäynnit, niiden tulosten analysointi 
ja raportointi sekä akkreditointipäätöksen valmistelu. Päätöksenteko käsittää päätösasiakirjojen laadintaan, 
päätöksen esittelyyn, käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetyn työajan. Minimilaskutus on yksi tunti. Teknisen 
arvioinnin maksu sisältää teknisen osuuden arvioijien ja mahdollisten asiantuntijoiden työpanoksesta aiheu-
tuvat kustannukset. 

Muut palvelut 

Muihin pätevyyden arviointipalveluihin sovelletaan akkreditointipalveluiden hinnastoa arvioitavan toimielimen 
tyypin mukaisesti. 

Kurssit ja koulutustilaisuudet hinnoitellaan käyttäen markkinasuoriteperustetta. Peruuttamattomasta ja käyt-
tämättömästä kurssipaikasta peritään 50 % kurssimaksusta. 
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Akkreditointi- ja arviointipalvelut  
  Perusmaksu € (Kiinteät 

maksut) 
Lisämaksu €/h (arvioin-

nin tuntimaksu) 
Tekninen arviointi € 

Laboratoriot, tarkastuslaitokset ja 
vertailumittausjärjestäjät 

    
 

Hakemusmaksu 755 - - 
Arvioinnin perusmaksu     

 

Hintaluokka L1 2 515 130 Toteutuneen mukaisesti 
Hintaluokka L2 3 455 " " 
Hintaluokka L3 4 490 " " 
Hintaluokka L4 5 520 " " 

Vuosimaksu     
 

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

Päätöksenteko -  130 - 

Sertifiointielimet ja todentajat     
 

Hakemusmaksu 755 - - 
Arvioinnin perusmaksu     

 

Hintaluokka S1 2 805 130 Toteutuneen mukaisesti 
Hintaluokka S2 4 585 " " 
Hintaluokka S3 7 445 " " 
Hintaluokka S4 10 155 " " 

Vuosimaksu     
 

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

Päätöksenteko   130   

Muut arviointipalvelut 
   

Arviointipalveluihin sovelletaan akkreditointipalveluiden hinnastoa arvioitavan toimielimen tyypin mukaisesti. 

Muut palvelut  
  Veroton hinta € Verollinen hinta €   

Asiantuntijapalvelut ja muut palvelut 130 €/h 161,20 €/h   
Arvioijakurssit 1 350 1 674   
Seminaarit ja muu koulutus  tapauskohtaisesti tapauskohtaisesti   
Matkakustannukset tapauskohtaisesti tapauskohtaisesti   
Akkreditointi- ja arviointipalvelut ovat verottomia. Muiden palveluiden maksuihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

 


