
Konsultointipalvelun yleiset ehdot ja hinnat 

Asiakas maksaa konsultointipalkkion Oy SecVeto Ab:lle toimeksiannon perusteella. Kunkin 
toimeksiannon osalta sovitaan maksujärjestelmästä. Pääsääntöisesti ratkaisu löytyy seuraavista 
kolmesta mahdollisesta palkkiojärjestelmästä: 

▪ Tuntipalkkiojärjestelmä - suosittelemme tätä maksujärjestelmää Asiakkaillemme, jos 
toimeksianto ei mahdollista etukäteen laskea työn määrää tai työn määrä on pieni. Kun 
kyseessä on tuntipalkkiojärjestelmä, lähetämme laskun yhteydessä Asiakkaan pyynnöstä 
raportin tehdystä työstä, jotta Asiakas saa selkeän katsauksen suoritetun työn määrästä sekä 
voi esittää meille tarkentavia kysymyksiä. Konsultointiajan nykyinen hinta on 250 € / h. 

 
▪ Projektipohjainen kiinteä palkkio - suosittelemme tätä maksujärjestelmää, jos toimeksianto on 

riittävän selvä ja Oy SecVeto Ab voi etukäteen laskea tarvittavan työn määrän. Kiinteä maksu 
takaa selkeyden molemmille osapuolille, ja Asiakas tietää tarkalleen, kuinka paljon laskutus 
tulee konsultointipalvelusta, riippumatta todellisesta työmäärästä. 
 

▪ Yhdistetty palkkiojärjestelmä - tilanteissa, joissa tuloksen saavuttaminen Asiakkaalle riippuu 
suurelta osin työmme suorituksesta, olemme valmiita sopimaan erilaisista palkkiomuodoista. 
Tässä tapauksessa esimerkiksi kiinteää palkkiota voidaan soveltaa tulospalkkion tai rajoitetun 
tuntipalkkion kanssa. 

 

Ellei toisin ole sovittu, Asiakkaan on maksettava Oy SecVeto Ab:lle tuntipalkkio sopimuksen 
mukaisesti. Tuntipalkkion vähimmäislaskutusyksikkö on 15 minuuttia. Oy SecVeto Ab:lla on oikeus 
muuttaa konsultoinnin tuntihintaa, ilmoittamalla siitä Asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen. 
Mikäli Asiakas ei suostu tuntipalkkion muuttamiseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus.  

Jos kyseessä on kiireellinen tehtävä, joka edellyttää muiden tehtävien keskeyttämistä, tehtävien 
suorittamista normaalin työajan ulkopuolella, vapaapäivien ja pyhänpäivien aikana, tuntihintaa 
korotetaan 50 prosenttia. Tuntipalkkion korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen. 

Konsultointimaksun lisäksi Asiakas korvaa konsultointipalveluun liittyvät välittömät kustannukset 
(esimerkiksi mahdolliset valtiolle menevät maksut, kopiot, käännökset, virkamatkakulut), ellei toisin 
ole sovittu.  

Oy SecVeto Ab lähettää Asiakkaalle laskun yleensä heti toimeksiannon suorittamisen jälkeen. Laskun 
yhteydessä lähetämme tarvittaessa myös työraportin (konsultointipalveluun kulunut aika, suoritetut 
tehtävät ja muut palvelukustannukset).  

Asiakas sitoutuu maksamaan laskun 14 päivän kuluessa laskuun merkitystä päiväyksestä. 

Asiakkaan on ilmoitettava Oy SecVeto Ab:lle samaan määräaikaan mennessä kommentit koskien 
laskua tai suoritettuja töitä. Jos kommentteja ei ole, laskun katsotaan olevan Asiakkaan hyväksymä. 

Oy SecVeto Ab lähettää laskut sähköpostilla tai muulla sovitulla tavalla.  

 

 



Jos Asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, Oy SecVeto Ab:llä on oikeus vaatia korkolain 
mukaista viitekorkoa lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla 
maksamattomasta määrästä jokaisesta viivästyspäivästä ja säilyttää Asiakkaan antamat materiaalit ja 
/ tai asiakkaalle tehdyn työn tai kerätyt materiaalit, kunnes lasku on maksettu kokonaisuudessaan.  

Asiakas on velvollinen korvaamaan Oy SecVeto Ab:lle kaikki Oy SecVeto Ab:lle aiheutuneet 
lisäkustannukset (mukaan lukien oikeusavun kustannukset) erääntyneiden summien 
takaisinperinnässä. 

 


