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Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspalveluiden yleiset sopimusehdot
Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Poliisiammattikorkeakoulun järjestämiä maksullisia koulutuspalveluja, ellei toisin ole sovittu.
1. Määritelmät
Lähiopetus: opetustilaisuus, jossa opettaja ja oppija ovat henkilökohtaisesti vuorovaikutuksessa keskenään.
Opetusmateriaali: opettajan opetustilaisuutta varten valmistama kirjallinen tai kuvallinen esitys, jota opettaja käyttää opetuksensa tukena.
Oppitunti: oppitunnin pituus on 45 minuuttia.
2. Yhteyshenkilö
Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön seuraamaan ja valvomaan sopimuksen toteutumista sekä
tiedottamaan sopimuksen toteutumiseen liittyvistä seikoista.
Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta.
Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti (postitse tai sähköpostitse) yhteyshenkilönsä vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.
3. Alihankinta
Poliisiammattikorkeakoulu voi käyttää koulutuspalvelun tai lisäpalvelun tuottamisessa alihankkijaa. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa alihankkijan toiminnasta kuten omastaan.
4. Laatu
Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa sovitut koulutuspalvelut huolellisesti ja sellaisella ammattitaidolla, jota
voidaan kohtuudella odottaa ammattikorkeakoululta.
5. Virhe
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Jos koulutuspalvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä kirjallisesti Poliisiammattikorkeakoululle
virheen havaitsemisesta. Poliisiammattikorkeakoulu selvittää viipymättä virheen syyn ja korjaa sen
omalla kustannuksellaan, jos virhe on johtunut Poliisiammattikorkeakoulun vastuulla olevasta seikasta.
6. Hinta
Kun koulutuksen hinta on sovittu kokonaishintana, koulutukseen osallistuvien henkilöiden enimmäismäärä määritellään sopimuksessa
Kun koulutuksen hinta on sovittu opiskelijakohtaisena, koulutukseen osallistuvien henkilöiden vähimmäis- ja enimmäismäärä määritellään sopimuksessa.
7. Maksuehto
Poliisiammattikorkeakoulu laskuttaa koulutuspalvelun, kun sovittu koulutus on järjestetty. Maksuaika on
21 päivää laskun päiväyksestä
Maksun viivästyessä Poliisiammattikorkeakoululla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaan, kuitenkin vähintään kymmenen euroa.
8. Tekijänoikeudet
Opettajalla on tekijänoikeus pitämäänsä luentoon ja valmistamaansa opetusmateriaaliin. Opetusmateriaalin luovutus tilaajalle tai koulutukseen osallistuneelle ei sisällä tekijänoikeuden luovutusta, ellei siitä sovita erikseen. Opetustilaisuuden tallentaminen on kiellettyä, ellei siitä sovita erikseen.
9. Ylivoimainen este
Ylivoimaisena esteenä pidetään ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää kokonaan tai ilman kohtuuttomia kustannuksia täyttämästä sopimusvelvoitteita. Tällaisia tapahtumia ovat muiden muassa sota,
kapina, luonnonmullistus, yleisen liikenteen keskeytyminen, energian jakelun keskeytyminen tai lakko.
10. Peruutus
Koulutuspalvelun tilaajalla on oikeus kustannuksitta peruuttaa sovittu koulutus viimeistään kolmekymmentä päivää ennen koulutuksen alkua.
Koulutuspalvelun tilaajalla on oikeus peruuttaa sovittu koulutus 29–15 päivää ennen koulutuksen alkua
maksamalla 50 % sovitusta hinnasta.

3 (3)

Poliisiammattikorkeakoululla on oikeus saada sovittu hinta, jos tilaaja peruuttaa myöhemmin kuin viisitoista päivää ennen sovitun koulutuksen alkua.
Poliisiammattikorkeakoululla on oikeus peruuttaa koulutus, jos koulutuksen osallistuvien henkilöiden
sovittu vähimmäismäärä ei täyty, eikä tilaaja suostu maksamaan sovitun vähimmäismäärän mukaista
hintaa.
Molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa koulutus ylivoimaisen esteen sattuessa ja saada takaisin
maksetut suoritukset.
11. Vakuutukset
Poliisiammattikorkeakoulu ei vakuuta järjestämänsä koulutuksen osanottajia.
12. Vastuurajoitus
Poliisiammattikorkeakoulu ei ota vastuuta koulutuspalveluiden tilaajan osaamistavoitteiden saavuttamisesta, eikä myöskään tuottaman osaamisen soveltumisesta johonkin määrättyyn tarkoitukseen. Poliisiammattikorkeakoulun peruuttaessa tilatun koulutuspalvelun Poliisiammattikorkeakoulun vastuu rajoittuu
tilaajan maksaman hinnan palauttamiseen.
13. Välityslauseke
Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.
Välimiesmenettelyn paikka on Suomessa Tampereen kaupunki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.
14. Sovellettava laki
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

