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koulutuksen

SOVELTAMISALA,
SOPIJAPUOLET
JA
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Näitä yleisiä sopimusehtoja käytetään LABammattikorkeakoulun (jäljempänä LAB) sekä siltä
koulutusta
organisaatiolleen,
yksittäiselle
organisaation jäsenelle tai itselleen tilaavan
osapuolen
(jäljempänä
Asiakas)
välisessä
sopimussuhteessa.
Koulutuksen sisältö ja aikataulu, hinnoittelu ja
maksuaikataulu
sekä
muut
mahdolliset
projektikohtaiset
ehdot
sovitaan
erillisessä
sopimuksessa, joka yhdessä näiden yleisten
sopimusehtojen kanssa muodostaa Asiakkaan ja
LABin välisen koulutussopimuksen (jäljempänä
”Koulutussopimus”).
Koulutussopimus katsotaan syntyneeksi,
a) kun LAB ja Asiakas ovat allekirjoittaneet erillisen
koulutussopimuksen tai
b) kun LAB on vastaanottanut Asiakkaalta
kirjallisen
ilmoituksen
tarjouksen
hyväksymisestä tai
c) kun LAB on Asiakkaan pyynnöstä kirjallisesti
vahvistanut Asiakkaan tilauksen ja koulutuksen
järjestämisen.
Mikäli koulutukseen on erillinen ilmoittautuminen,
Asiakas
sitoutuu
maksamaan
koulutuksen
lähettäessään ilmoittautumislomakkeen sähköisenä
tai paperisena LABille.
LABin kirjallinen tarjous on voimassa kuukauden sen
päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.
Koulutussopimuksen voimassaolo päättyy, kun
koulutussopimuksen mukaiset toimet on suoritettu,
kuitenkin viimeistään kolme kuukautta koulutuksen
päättymisen jälkeen, ellei toisin ole kirjallisesti
sovittu. Ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu,
koulutussopimus on kuitenkin voimassa enintään
kolme (3) vuotta sen viimeisestä allekirjoituksesta.
Mikäli koulutusta ei tänä aikana ole saatu toteutettua
suunnitellusti Asiakkaasta johtuvasta syystä, on
Asiakkaalla
velvollisuus
maksaa
Koulutussopimuksen mukaiset suoritukset eikä niitä
palauteta.
Jos koulutus on suunniteltu kestämään yli kaksi
vuotta, Koulutussopimus Asiakkaan ja LABin välillä
päättyy viimeistään silloin kun Asiakas ei ole yhteen
vuoteen osallistunut mihinkään koulutusmoduuliin /
opintojaksolle. Sopimuksen päättyminen ei vaikuta
Asiakkaan velvollisuuteen maksaa koulutusmaksut.
Koulutussopimusta tai sen mukaisia velvoitteita ei
voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen
sopijapuolen kirjallista suostumusta.
TULKINTAJÄRJESTYS
Mikäli Koulutussopimuksen ja sen liitteiden välillä on
ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja
toissijaisesti näitä yleisiä sopimusehtoja.
Näiden yleisten sopimusehtojen edellä 1.3.b kohdan
tarkoittamissa
tilanteissa
tulkintajärjestys
on
seuraava:
1) tilausvahvistus
2) LABin yleiset sopimusehdot
3) tarjous.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

1/2

VELOITUSPERUSTEET JA LASKUTUS
Koulutuksen laskutus ja maksuaikataulu on sovittu
Koulutussopimuksessa.
LABilla
on
oikeus
ennakkoveloitukseen koulutuksen alkaessa, mikäli
Koulutussopimuksessa on näin sovittu.
Mikäli koulutuksen sisältöä muutetaan sovitusta,
koulutuksen kustannukset ja maksut tarkistetaan
muutoksia vastaaviksi.
Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun
päiväyksestä. Viivästyneestä maksusta peritään
korkolain mukainen viivästyskorko. Mahdolliset
perimiskulut laskutetaan erikseen.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukainen arvonlisävero.
TAUSTA-AINEISTON JA KOULUTUSAINEISTON
OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET
Näissä yleisissä sopimusehdoissa tausta-aineistolla
tarkoitetaan kaikenlaista tietoa ja aineistoa sekä
niihin liittyviä immateriaalioikeuksia, jotka sopijapuoli
omistaa jo ennen koulutusta tai jotka se hankkii tai
tuottaa koulutuksen aikana sen ulkopuolella, ja jotka
sopijapuoli tuo koulutuksen osaksi. Tausta-aineisto ei
ole osinkaan tässä tarkoitettua koulutusaineistoa.
Näissä
yleisissä
sopimusehdoissa
koulutusaineistolla
tarkoitetaan
koulutuksessa
käytettyä tietoa ja aineistoa sekä niihin liittyviä
immateriaalioikeuksia.
Koulutusaineistoa saa käyttää vain koulutukseen
osallistuneet henkilöt. Koulutuksessa saavutettua
tietotaitoa
saa
käyttää
vapaasti.
Missään
tapauksessa koulutusaineistoa ei saa käyttää
Asiakkaan kaupallisiin tarkoituksiin eikä Asiakkaan
sisäisiin koulutuksiin.
Tausta-aineisto on ja pysyy yksinomaan sillä
sopijapuolella, joka on sen tuonut osaksi koulutusta.
Kumpikin sopijapuoli antaa toiselle sopijapuolelle
ilmaisen ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää taustaaineistoa
sopimuksen
mukaisten
tehtävien
suorittamiseen, mutta ei mihinkään muuhun
tarkoitukseen.
LABilla ja sen koulutustoimintaan osallistuneella
henkilöstöllä on oikeus käyttää hyväkseen
koulutuksen yhteydessä saatua ammattitaitoa ja
kokemusta myös muussa kuin koulutussopimuksen
tarkoittamassa toiminnassa.
SALASSAPITO
Sopijapuolet eivät käytä omaksi tai kolmannen
hyväksi eivätkä luovuta kolmannelle koulutuksen
suorittamisen
yhteydessä
saamiaan
luottamuksellisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakas on
velvollinen merkitsemään tai muutoin tiedon
luovuttamisen
yhteydessä
nimenomaisesti
määrittelemään, mitä luovutettuja tietoja se haluaa
käsiteltävän luottamuksellisina. Salassapito ei koske
luottamuksellista tietoa, jonka tiedon vastaanottanut
sopijapuoli voi osoittaa:
- olleen julkinen tai yleisesti saatavilla tiedon
luovutushetkellä;
- tulleen julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi
tiedon luovuttamisen jälkeen muutoin kuin tiedon
vastaanottaneen sopijapuolen vastuulla olevasta
syystä;
- olleen sopijapuolen hallussa tiedon luovuttamisen
hetkellä;
- saaneensa haltuunsa kolmannelta ilman
salassapitovelvollisuutta;
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- kehittäneensä itsenäisesti tai yhdessä kolmannen
osapuolen kanssa rikkomatta tässä sopimuksessa
asetettuja salassapitovelvoitteita;
- olevansa velvoitettu luovuttamaan tai julkistamaan
lainsäädännön, viranomaisen sitovan määräyksen
tai tuomioistuimen ratkaisun perusteella.
LABin salassa pidettävää tietoa ovat mm. tarjous,
tämän sopimuksen sisältö ja koulutuksen hinta.
Tässä kohdassa säädetty salassapitovelvoite on
voimassa viiden (5) vuoden ajan kyseisten tietojen
luovuttamisesta.
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KOULUTUKSEEN POHJAUTUVA TUTKIMUS
LABilla on oikeus käyttää tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnassaan koulutuksen yhteydessä
saamaansa tietoa sellaisessa muodossa, ettei
tutkimusta julkaistaessa siitä ilmene Asiakkaan
yritys- tai liikesalaisuudet.
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SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET JA VASTUUT
Asiakas toimittaa veloituksetta LABin käyttöön
koulutuksessa tarvittavan asiakasta koskevan
tarpeellisen tausta-aineiston sekä tarvittavat,
koulutussopimuksessa erikseen sovitut muut
resurssit.
Asiakas
vastaa
tausta-aineiston
oikeellisuudesta ja siitä, että LAB voi käyttää niitä
koulutussopimuksen mukaisesti.
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava toisilleen
seikoista, jotka saattavat vaarantaa koulutuksen
suorittamisen
tai
aiheuttaa
tarpeettomia
kustannuksia.
LABilla
on
oikeus
käyttää
alihankkijoita
suorituksessaan.
LABilla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä ja tietoa
järjestetyn koulutuksen nimestä referenssinään.
LABilla on halutessaan aina oikeus tulla mainituksi
koulutuksen
järjestäjänä
koulutuksesta
tiedotettaessa, jos muuta ei ole sovittu.
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LABIN VASTUU
LAB
vastaa
koulutuksen
toteuttamisesta
Koulutussopimuksen mukaisesti. LAB vastaa
alihankkijan työstä kuin omastaan sekä huolehtii
omien
salassapitoa
käsittelevien
sopimusvelvoitteidensa
sisällyttämisestä
alihankintasopimukseen.
LAB pyrkii siihen, että koulutusaineisto on
mahdollisimman virheetöntä eikä loukkaa kolmannen
oikeuksia. LAB ei kuitenkaan anna mitään takuuta
tästä ja koulutusaineiston sekä siihen liittyvien
immateriaalioikeuksien tämän sopimuksen mukainen
käyttö tapahtuu yksin Asiakkaan vastuulla.
LABin taloudellinen vastuu rajoittuu kaikissa
tapauksissa
enintään
Asiakkaan
Koulutussopimuksen perusteella LABille suorittaman
maksun määrään. LAB ei vastaa välillisestä
vahingosta.
YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka
estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimuksen
mukaisen suorituksen, ja jota sopijapuoli ei ole voinut
kohtuudella ennakoida tai välttää. Tällaisia ovat sota,
kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun
keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, valtiovallan
asettama oleellinen rajoitus sopijapuolen toiminnalle
tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen
sopijapuolesta riippumaton syy. Ylivoimaiseksi
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esteeksi katsotaan myös LABin kouluttajan
sairastuminen.
Alihankkijan viivästys edellä mainitusta syystä
katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.
Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa toiselle
sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä johtuvista
vahingoista tai viivästyksistä. Sopijapuolen tulee
ilmoittaa
ylivoimaisesta
esteestä
toiselle
sopijapuolelle viipymättä kirjallisesti.

10.
KOULUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
10.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus päättää
Koulutussopimus päättymään välittömästi, jos
sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen tai sen
jatkumisen johdosta tulee mahdottomaksi tai
viivästyy oleellisesti.
10.2 Mikäli
koulutusta
ei
voida
toteuttaa
Koulutussopimuksen
mukaisena
ajankohtana
kouluttajan esteen takia, ensisijaisesti LAB pyrkii
ehdottamaan uutta ajankohtaa koulutukselle.
Toissijaisesti LAB pyrkii ehdottamaan kouluttajan
vaihtamista. Vasta jos LAB ei pysty kumpaakaan
näistä perustellusta syystä toteuttamaan tai
Asiakkaalla on hyväksyttävä ja perusteltu syy
kieltäytyä
muutoksesta,
on
kummallakin
sopijapuolella oikeus päättää tämä Koulutussopimus
päättymään välittömästi.
10.2 Sopijapuolella on oikeus päättää sopimus
päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli
oleellisesti rikkoo sopimuksen ehtoja eikä korjaa
toimintaansa 60 päivän kuluessa siitä, kun toinen
sopijapuoli
on
kirjallisesti
huomauttanut
sopimusrikkomuksesta. Päättymisilmoitus on tehtävä
toiselle sopijapuolelle viivytyksettä ja kirjallisesti.
Mikäli
sopimusrikkomus
on
jatkuva,
on
päättämisoikeus voimassa joka tapauksessa niin
kauan kuin sopimusrikkomus jatkuu.
10.3. LABilla on oikeus päättää Koulutussopimus
päättymään välittömästi myös, jos Asiakas on
ilmeisesti
käymässä
maksukyvyttömäksi
tai
asetetaan
selvitystilaan,
velkajärjestelytai
yrityssaneerausmenettelyyn tai konkurssiin.
10.4. LABilla on Koulutussopimuksen päättämisen sijasta
myös oikeus keskeyttää työt väliaikaisesti, kunnes
nähdään,
johtaako
sopimusrikkomus
Koulutussopimuksen päättämiseen.
10.5. Mikäli Koulutussopimus päätetään tässä luvussa
kerrotusta syystä, maksaa Asiakas suoritetusta
koulutuksen osasta sovitun veloitusperiaatteen
mukaisen korvauksen päättämispäivään saakka tai,
mikäli töitä sovitaan tehtäväksi päättämispäivän
jälkeen, töiden lopettamishetkeen saakka. Mikäli
Koulutussopimus päättyy muusta kuin tässä luvussa
kerrotusta
syystä,
on
Asiakas
velvollinen
maksamaan kaikki Koulutussopimuksen mukaiset
suoritukset.
10.6. Jos Koulutussopimuksen päättäminen johtuu
Asiakkaasta tai tämän vastuulla olevasta muusta
syystä, LABilla on oikeus saada korvaus sopimuksen
purkamisesta
aiheutuneista
kustannuksista,
taloudellisista
menetyksistä
ja
välittömistä
vahingoista.
11.
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
11.1. Koulutussopimuksen
tulkinnassa
sovelletaan
Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista
ei
päästä
neuvottelemalla
yksimielisyyteen,
käsitellään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa, ellei
toisin sovita.

