
                Seinäjoen 4H-yhdistys ry 

 
Tilausehdot 
 
Käytäntö 

 Seinäjoen 4H-yhdistys etsii palvelutilauksen jälkeen tilaajalle sopivan 4H-työntekijän. 

 Työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen, ja sopii työn ajankohdan. 

 Työntekijä täyttää tuntilistaa, jonka tilaaja vahvistaa allekirjoituksellaan. 

 Tuntiveloituksen lisäksi tilaajalta veloitetaan matkakorvaus (verohallinnon ohjeen mukaisen 
kilometrikorvaus tai sopimuksen mukaan), laskutuslisä (ei koske 4H-työ- ja kestoapua) sekä 
mahdollinen siivousvälinekorvaus, mikäli tilaajalla ei ole siivousvälineitä. 

 Seinäjoen 4H-yhdistys laskuttaa asiakasta työtuntilistan tietojen perusteella kerran kuussa tai 
sopimuksen mukaan (Maksuehto: 14 pv netto. Muistutusmaksu 5,00 e. Viivästyskorko 8,0 %).  

 Perutusta tilauksesta veloitamme 15 euroa. 
 
Huomioitavaa 
Työntekijä on työsuhteessa 4H-yhdistykseen, joka huolehtii työnantajavelvoitteista.  
   
Tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset maksut 4H-yhdistykselle. Tehtyjen työtuntien 
tarkastamiseksi käytetään erillistä työtuntilistaa, jonka työntekijä ja tilaaja vahvistavat 
allekirjoituksillaan.  
  
Mikäli tässä sopimuksessa tarkoitettujen palveluiden kustannukset nousevat sopimusaikana 
lainsäädännön tai työehtosopimusten muuttumisen vuoksi tai palvelujen verokohtelun osalta, 
muutetaan veloitushintaa vastaavasti.  
  
Tilaaja on velvollinen suorittamaan maksuosuutensa myös työntekijälle   
maksettavasta sairasajan palkasta ns. omavastuuajalta, mikäli kyseessä on vakituinen tilaus. 
   
Tilaaja valvoo, että työntekijä noudattaa lakeja, työsopimusta ja tätä sopimusta. Mahdollisista 
laiminlyönneistä tilaaja ilmoittaa heti 4H-yhdistykselle. 4H-yhdistys valvoo omalta osaltaan työn 
suorittamista sopimuksen mukaisesti. 
 
Työntekijät ovat pääosin nuoria (kuitenkin aina yli 14-vuotiaita), eikä heillä ole työhön 
ammatillista koulutusta. He ovat saaneet 4H-yhdistykseltä yleisen perehdytyksen 
työpalvelutehtäviin, mutta vastuu työhön perehdyttämisestä, ohjeistuksesta ja valvonnasta on 
työn tilaajalla.  
  
Tilaaja huolehtii siitä, että työt suoritetaan asianmukaisilla työvälineillä ja turvallisia työtapoja 
noudattaen ja antaa riittävän työhönopastuksen sekä johtaa ja valvoo työn suorittamista. Tilaaja 
on osaltaan vastuussa työturvallisuutta koskevien säännösten noudattamisesta. Työntekijällä on 
oikeus kieltäytyä vaaralliseksi arvioimastaan työstä.   
  
Tilaaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat työvälineet, työssä mahdollisesti tarvittavat 
turvavarusteet ja materiaalit, ellei erikseen ole toisin sovittu, ja vastaa niiden turvallisuudesta 
sekä mahdollisista vahinkovakuutuksista.  
  
Mikäli tilaaja haluaa muuttaa suoritettavan työn laatua, on asiasta  
sovittava etukäteen 4H-yhdistyksen kanssa. Mikäli tilaaja rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä 
tai asiaan liittyvää lainsäädäntöä, on 4H-yhdistyksellä oikeus purkaa tämä sopimus ilman 
irtisanomisaikaa.  
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