
RYHMÄOPETUSTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 
(YRITYKSET) 

1. SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO 

Palveluehtoja sovelletaan kouluttajan tuottamaan pienryhmäopetukseen. 

Palveluehdot ja sen mahdolliset myöhemmät muutokset julkaistaan kouluttajan verkkosivuilla. 

Nämä tarkennetut palveluehdot tulevat voimaan 1.5.2019 lukien. Kouluttaja pidättää oikeuden 

muuttaa palveluehtoja. 

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SISÄLTÖ 

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun koulutuksen ostaja (jäljempänä “Asiakas”) ja 

kouluttaja sopivat opetuksen aikataulusta. 

3. KOULUTTAJAN PALKKIO 

3.1. Kouluttajan palkkio kattaa kaikki näiden ehtojen mukaiset oikeudet. 

3.2. Palkkio suoritetaan kouluttajan pankkitilille laskun mukaan asiakkaan kanssa sovituin 

laskutusjaksoin. 

3.3. Mahdollinen maksumuistutus lähetetään sähköpostitse. Viivästyneestä maksusta 

asiakas maksaa kouluttajalle lain mukaisen perittävän viivästyskoron. 

4. OPETUKSEN AIKATAULU, SIIRTÄMINEN JA PERUUTTAMINEN 

4.1. Kouluttaja sovittaa opetuksen aikataulun asiakkaan kanssa ennen opetuksen alkua. 

4.2. Opetuksen aikataulun voi tarvittaessa muuttaa sopimuksen voimassaoloon astumisen 

jälkeen. 

4.3. Sopimuksen voimassaolon aikana asiakkaalla on oikeus siirtää tai peruuttaa kukin 

sovittu opetuskerta vähintään 24 tuntia ennen sovittua opetuskertaa. 

4.4. Mikäli asiakas haluaa siirtää sovitun opetuskerran tai korvata peruutetun 

opetuskerran, hänen on sovittava kaikille osapuolille sopivimmasta uudesta 

tapaamisajasta kouluttajan kanssa erikseen. 
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4.5. Kouluttajalla on oikeus siirtää tai peruuttaa kukin sovittu opetuskerta. Tarvittaessa 

kouluttaja korvaa peruutetun opetuskerran asiakkaalle tämän kanssa sovitussa 

aikataulussa. 

5. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

5.1. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle 

osapuolelle, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti kielikoulutusta koskevia 

ehtoja. 

5.2. Mikäli kouluttaja rikkoo olennaisesti kielikoulutusta koskevia ehtoja, asiakkaalla on 

oikeus purkaa tämä sopimus. Mikäli sopimus puretaan meneillään olevan 

opetuskauden sisällä, kouluttajalla on velvollisuus palauttaa asiakkaan maksama 

maksu kaikista järjestämättä jääneistä opetuskerroista. Maksua pidetyistä 

opetuskerroista ei palauteta. 

5.3. Mikäli asiakas rikkoo olennaisesti kielikoulutusta koskevia ehtoja, kouluttajalla on 

oikeus purkaa tämä sopimus. Mikäli sopimus puretaan meneillään olevan 

opetuskauden sisällä, kouluttajalla on oikeus pitää asiakkaan maksama maksu kaikista 

järjestämättä jääneistä opetuskerroista. 

5.4. Mikäli asiakas laiminlyö velvollisuutensa maksaa kouluttajalle sopimuksen tekemisen 

yhteydessä sovittu palkkio, kouluttajalla on oikeus peruuttaa opetuskerrat tilapäisesti. 

Tällöin asiakkaalla on velvollisuus maksaa kouluttajalle kaikki maksamatta jääneet 

maksut viivästyskorolla ennen kuin kouluttaja voi jatkaa opetusta. Mikäli näin ei 

menetellä, kouluttaja purkaa sopimuksen asiakkaan kanssa. 

5.5. Mikäli asiakas purkaa tämän sopimuksen meneillään olevan opetuskauden sisällä  

muusta syystä kuin kouluttajan sopimuksen ehtojen rikkomisesta, kouluttajalla on 

oikeus pitää asiakkaan maksama maksu kaikista järjestämättömiksi jääneistä 

opetuskerroista. 

5.6. Sopimuksen päättymisen jälkeen mitään opetusta ei enää järjestetä. 
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6. YLIVOIMAINEN ESTE 

6.1. Ylivoimaisella esteella tarkoitetaan sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja 

ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen 

tekemisen. 

6.2. Osapuolet eivät ole velvollisia täyttämään sopimusta, jos sota, luonnonmullistus, 

liikennelakko tai muu sellainen este, jota osapuolet eivät voi voittaa, estää 

opetuskerran suorittamisen. 

Helsingissä 1. päivänä toukokuuta 2019 


