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Palvelun
tarjoaja

Simo Hillo, Pedart Oy

Palvelun
ostaja  Henkilöasiakas                                    Yritysasiakas                     Muu. Mikä: _______________

Asiakas                                                                               Syntymäaika

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Maksava taho

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero asiakas                                                   Puhelinnumero yhteyshenkilö

Sähköposti (asiakas)

Sähköposti (yhteyshenkilö)

Muita tietoja

Valmennus /
Ohjaus

Neuropsykiatrinen valmennus

   Muu yksilövalmennus

   Ryhmävalmennus

   Koulutustapahtuma

    Lukitestaus

   Muu. Mikä _______________________________________

Kesto                        Yhteensä ___________ istunto á _______ minuuttia

                                  ajalla ____.____.______ - ____.____.______

                                  kerran    ___ viikossa   ___ kahdessa viikossa  ___ kuussa

Paikka
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Tavoite

Muuta

                           ( jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä )
Kustannukset

Neuropsykiatrinen valmennus / h                                    _____ €
Yksilövalmennus / h                                                            _____ €
Ryhmävalmennus / h                                                          _____ €
Koulutustapahtuma / h                                                      _____  €
Esiarviointi                                                                            _____  €
Lukitestaus                                                                           _____  €
Raportit ja lausunnot valmennuksesta                           _____  €
Matkakustannukset (valtion matkustussääntö)            _____  €
Asumiskustannukset (valtion matkustussääntö)           _____  €
Päiväraha (valtion matkustussääntö)                              _____  €
Muu                                                                                       _____  €

Maksuehdot
Laskutus               ___ istuntokohtainen
                              ___ kuun 15. päivä
                              ___ kuukauden lopussa
                              ___ sopimuskohtainen maksu ohjauksen päätyttyä

Maksuaika           14 vrk netto, 8% korko
Muut
sopimusasiat Salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus. Palvelun tarjoaja sitoutuu pitämään salassa

toimeksiannon yhteydessä ja sitä toteutettaessa tietoonsa tulleet henkilö- ja liikesalaisuudet ja muut
luottamukselliset asiat.

Valmennusmateriaalin tekijänoikeudet. Ohjauksessa, valmennuksessa ja koulutuksessa käytettävän
materiaalin tekijäoikeudet kuuluvat kaikilta osin palveluntarjoajalle. Palvelun ostaja sitoutuu
noudattamaan näitä tekijänoikeuksia.



Laadun kontrollointi ja vaikuttavuuden seuranta. Osapuolet sopivat erillisellä asiakirjalla laatu- ja
vaikuttavuustavoitteista, näiden arvioinnista sekä seurantatoimenpiteistä.

Sopimuksen irtisanominen. Molempia sopimusosapuolia koskevana vapauttamisperusteena toimii
force majeure eli molmmilla on oikeus vedota vapauttamisperusteisiin, jotka estävät sopimuksen
täyttämisen heistä riippumattomista syistä. Näitä ovat muun muassa luonnonmullistus, sota,
tulipalo, liikekannallepano, saarto tai vastaava viranomaisten antama kielto tai rajoitus, joka estää
asianosaisia täyttämästä valvollisuuksiaan. Lisäksi palvelun tarjoaja varaa subjektiivisen oikeuden
sanoa sopimus irti kahden viikon irtisanomisajalla. Sopimus sanotaan irti kirjallisesti.

Rekalmaatiot. Mahdolliset valitukset tehdään kirjallisina ja alistetaan molempien sopimusosapuolien
hyväksymän neutraalin kolmannen osapuolen käsiteltäviksi tai kuluttajalautakunnalle.

Vastuuvapaus. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista palvelun aiheuttamista
liiketoiminnallisista tai henkilöstöhaitoista tai menetyksistä.

Sopimuskappaleet. Sopimus tehdään kahtena kappaleena: yksi palvelun tarjoajalle ja yksi palvelun
ostajalle.

Allekirjoitus Päiväys ja paikka

Palvelun tarjoaja                                                                Palvelun ostaja

Nimenselvennys                                                                 Nimenselvennys
Simo Hillo, Pedart Oy

Annan suostumukseni siihen, että valmentajani voi antaa valmennustani koskevia tietojani tässä määritellyille muille
osapuolille:

_______________________________________________________________________________________________
Päiväys ja paikka

_______________________________________________________________________________________________
Allekirjoitus, alle 18 –vuotias holhoojan allekirjoitus

Kyllä Ei
KELA
sosiaalivirasto
koulu
vanhemmat
poliisi
jokin muu taho, mikä _____________________________


