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Selkeän ja yksityiskohtaisen sopimuksen luominen tilaajan ja palveluntuottajan välille palvelee
seuraavia tavoitteita:
•
•
•

osapuolten väliset velvoitteet ja tehtävät ovat yksiselitteisesti määriteltyjä
osapuolten maksama ja vastaanottama korvaus on yksiselitteisesti määritelty
sopimuksen purkamisen ehdot on yksiselitteisesti määritelty

Tämä dokumentti onn tarkoitettu ensisijaisesti palveluntuottajille, eli kerhoja toteuttavalle taholle.
Tästä tietopaketista löydät vastauksia useimpiin haasteisiin, joihin palveluntuottajat voivat törmätä
laatiessaan sopimusta kuntaorganisaation kanssa.
Valmiin sopimuspohjamallin voit ladata HSM-palvelusta täältä. Malli on SPY:n jäsenjärjestön,
Parkour Akatemia Oy:n laatima.

Sopimusprosessi
Ensimmäiseksi, varmista että kirjallinen tilaus on
tehty.

Sovi kunnan koordinaattorin kanssa käytetäänkö
kunnan vai palveluntuottajan omaa
sopimuspohjaa
Sisällytä sopimukseen tilattujen kerhojen
•
•
•
•
•
•
•

kerhojen määrä(t)
kerhokertojen määrä(t)
aloitus- ja päättymisajat eli päivämäärät ja
kellonajat
osallistujamäärät per kerho ja per ohjaaja
toteutuksen olosuhteet eli tilat, missä
kerho toteutetaan sekä välineet, jotka on
oltava tarjolla tilaajan puolesta
kulkuoikeudet toteutustiloihin eli tilaajan
velvoitteet toimittaa tiloihin kulkemiseen
tarvittavat välineet (avain, ovikoodi jne).
vakuutusasiat eli osallistujien
vakuutuksen maksaja

Kunnilta voi tulla tiedusteluja ja
ehdotuksia kerhoista, mutta ennen
sopimusvaihetta on varmistettava tilaus
kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.
Ilman tilausvahvistusta ei tule edetä
sopimus- tai toteutusvaiheeseen.
Lue tarkkaan läpi kunnan sopimuspohja.
Sopimuksessa voi olla lisäyksiä tai
muutoksia, joista ei ole aiemmin
keskusteltu
Velvoittavien aikataulujen sopiminen on
tärkeää muutosten vähentämiseksi sekä
niistä aiheutuneiden kulujen
korvaamiseksi.
Sopimukseen tulee liittää ehdoksi: mikäli
kerhokertoja jää toteutumatta tilaajasta
johtuvista syistä, ml. sopimuksen
solmimisen jälkeiset
aikataulumuutokset, tilaongelmat tai
muut palveluntuottajasta riippumattomat
syyt, palveluntuottaja veloittaa
toteutumattomista kerhokerroista
sopimuksen mukaisen hinnan.
Lisäksi: määrittele, mitkä ovat
palveluntuottajan velvoitteet, mikäli

Sisällytä sopimukseen tilaajan ja
palveluntuottajan vastuut, eli kumpi osapuoli
vastaa mistäkin tehtävästä:
• ilmoittautumisten käsittely
• yhteydenpito kouluihin
• yhteydenpito vanhempiin
• tilat
• raportointi
• tiedotustehtävät
• muut mahdolliset tehtävät
Sisällytä sopimukseen hinta (+mahdollinen ALV).
ja maksuaika- ja väli sekä laskutustapa. Laske
hinta kattamaan kaikki kulut:
•
•

•
•
•
•

ohjaajien palkat työnantajakuluineen ja
sairaslomakorvauksineen
palveluntuottajan velvoitteet, jotka
sisältävät työajan määrän tunneissa tai
alkavissa varteissa markkinointiin,
ilmoittautumisten käsittelyyn,
yhteydenpitoon vanhempiin, kuntaan,
kouluun ja koordinaattoriin
matkakulut- ja muut korvaukset (ml
päiväraha)
hallintokulut, kuten laskutus, ohjaajan
rekrytointi ja kouluttaminen/perehdytys
kerhotuottajan työaika raportointiin
työntekijöiden ja osallistujien
vakuutusmaksut, mikäli osallistujat eivät
ole vakuutettuja tilaajan puolesta

Sopimus tulee olla allekirjoitettuna ennen
toiminnan alkamista.

Sisällytä sopimukseen peruutusehdot sovituille,
käynnistetyille toiminnoille.

palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan
velvoitteitaan, esim. toimittamaan
sijaista sairastuneen ohjaajan tilalle.
Velvoitteiden yksiselitteinen määrittely
on tärkeää kerhon sujuvalle
toteutumiselle ja yhteistyölle
palveluntuottajan ja -tilaajan välille.
Tarkka määrittely takaa myös, että
lisätyöstä maksetaan korvaus.

Hinta tulee laskea tarkkaan ALV:eineen
sekä asettaa sopimukseen aikarajoite
työajalle, jota palveluntuottajalta voidaan
vaatia velvoitteiden hoitamiseen.
Erityisesti yhteydenpitoa
tilaajaorganisaatioon ei tule hinnoitella
ilmaiseksi tai rajattomaksi. Tilaajalle
tulee viestiä, ettei koordinointityötä
tehdä ilmaiseksi.

Kunta voi lähestyä kiireellä kerhon
perustamiseksi. Kiireelle ei tule
antautua, vaan vaatia kunnalta
allekirjoitettu palvelusopimus ennen
kerhotoiminnan alkamista.
Sopimuksen tulee sisältää
peruutusehdot, joissa yksiselitteisesti
määritellään, millä ehdoin tilaaja ja
palveluntuottaja voivat irtisanoa
sopimuksen kesken sopimuskauden.
Huomioi, että työnantaja on
palkanmaksuvelvollinen 14 vuorokauden
ajan toiminnan päättymisestä.

Sopimusprosessin erikoishuomioita
Kunta ei välttämättä neuvottele lainkaan
sopimuksen ehdoista.

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä
sopimusneuvotteluissa. Kunta ei
välttämättä suostu neuvottelemaan
sopimuksen ehdoista. Tällöin on syytä

tarkkaan harkita, kannattaako kerhoja
toteuttaa.

Lisätiedot: www.parkour.fi/HSM-kerhot

