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Koneturvallisuuden konsultointi- ja tarkastuspalvelut  
Koneturvallisuuden asiantuntijapalvelut 150€/tunti 

Turvakartoitus (sisältää käynnin kohteessa, tarkastuksen sekä raportoinnin) alkaen 2000€ 

Riskin arviointi (osallistuminen riskin arviointiin asiantuntijana) 1500€/päivä 

Suunnittelupalvelut 125€/tunti 

Käyttöönottopalvelut (Suomessa) 125€/tunti 

SICK-turvalaitteiden tarkastuspalvelut laitekohtainen hinta 

Koneen pysähtymisajan mittaus (sisältää yhden vaarallisen liikkeen) 150€/kpl + 125€/tunti 

- saman koneen muut vaaralliset liikkeet, lisähinta 100€/kpl + 125€/tunti 

Laitehuolto laitekohtainen hinta 

Koneturvallisuuskoulutukset 1500€/päivä 

SICK laitekoulutukset (esim. Flexi Soft, valoverhot ja – skannerit) 1200€/päivä 

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset  koulutuskohtainen hinta 

Laitekoulutus käyttöönoton yhteydessä 125€/tunti 
 

Logistiikan- ja teollisuusautomaation anturit ja järjestelmät  
Konenäkölaitteiden ja -järjestelmien asiantuntijapalvelut 150€/tunti 

Suunnittelupalvelut 125€/tunti 

Käyttöönottopalvelut (Suomessa) 125€/tunti 

SICK-laitteiden tarkastuspalvelut 125€/tunti 

Laitehuolto laitekohtainen hinta 

SICK laitekoulutukset (esim. skannerit, viivakoodinlukijat ja konenäkölaitteet) 1200€/päivä 

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset koulutuskohtainen hinta 

Laitekoulutus käyttöönoton yhteydessä 125€/tunti 
 

Prosessiautomaation laitteet ja järjestelmät   

Laitehuolto 135€/tunti 

Vuosihuollot (yleensä AST-tarkastusten yhteydessä) laitekohtainen hinta 

AST-tarkastukset, sisältää lineaarisuustarkastukset laitekohtainen hinta 

Konsultointi 150€/tunti 

Suunnittelupalvelut projektikohtainen hinta 

Varalaitepalvelut laitekohtainen hinta 

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset koulutuskohtainen hinta 

Laitekoulutus käyttöönoton yhteydessä 135€/tunti 
 

Muut kustannukset  
Matka-aika 85€/tunti 

Kilometrikorvaus 0,60€/km 

Päiväraha (Suomessa) 45€/päivä 

Hotellimajoitus (Suomessa) 140€/vrk 

Pikapalvelulisä 300€ 

Muut kulut toteutuneen mukaisesti + 10 % 
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Palveluiden saatavuus ja hinnoittelu 
Palvelumme ovat saatavilla työaikana arkisin 08:00…16:00 sekä mahdollisuuksien mukaan myös normaalin 
työajan ulkopuolella. Työajan ulkopuolella tehtävissä töissä sovelletaan korotettuja tuntihintoja sekä 
pikapalvelulisää. 
 
Pienin veloitusyksikkö on yksi tunti. Työajan ulkopuolella tehtävistä töistä laskutetaan 50 % lisäkorvaus. 
Viikonloppuisin lisäveloitus on 100 % ja juhlapyhinä 200 % kaikilta tunneilta. 
 
Matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat lisätään palveluiden hintoihin. 
 
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Laskutuksessa hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva 
arvonlisävero. 
 

Pikapalvelulisä  
Pikapalvelulisää sovelletaan sellaisten töiden osalta, joissa työtilaus on tehty aikaisintaan 24 tuntia ennen 
töiden aloittamista tai työ aloitetaan tilaajan pyynnöstä varsinaisen työajan ulkopuolella.  
 

Matkakustannukset 
Matka-ajaksi luetaan matkustamiseen kuluva aika toimittajalta tilaajan osoittamalle työn suorituspaikalle ja 
takaisin. Mikäli tilaajan kanssa ei erikseen muuta sovita, kotimaassa matkat tehdään henkilöautolla, jonka 
käytöstä veloitetaan toteutuneiden ajokilometrien mukaan. Muista matkustustavoista ja niistä syntyvistä 
kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti tilaajan kanssa ennen matkan aloittamista. 
 

Varaosat ja tarvikkeet 
Työn yhteydessä tarvittavat varaosat veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Työn yhteydessä 
käytettävät pientarvikkeet sisältyvät palveluiden tuntiveloitushintaan. 
 

Maksuehdot 
Työ laskutetaan kokonaisuudessaan työn päätyttyä tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Muut maksuehdot 
määräytyvät asiakaskohtaisesti. 
 

Muut ehdot  
Muilta osin palvelussa noudatetaan SICK Oy:n yleisiä sopimusehtoja. 
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