
 KotiSaletin  Ammattijärjestäjä- palvelun sopimusehdot    2019

Sopimus ja hinta
Kohteena on asiakkaan koti, jossa tehdään kartoituskäynnin yhteydessä järjestämissuunnitelma 
asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Asiakas ei ole sitoutunut ottamaan jatkopalvelua 
kartoituskäynnin jälkeen. Tällöin on huomioitavaa kartoituskäynnin normaali laskutus. (kts. 
alempana palvelun hinta). Jos ammattijärjestäjän kanssa sovittu järjestämissuunnitelma aiotaan 
toteuttaa, tehdään toimeksiannosta erillinen sopimus yhdessä asiakkaan kanssa. Kartoituskäynti on 
50€ ( sis. alv), jonka asiakas voi maksaa käynnin jälkeen tai se laskutetaan heti. Mahdollisen 
tilauksen syntyessä tilattaessa vähintään  6 tuntia ammattijärjestäjän palveluita, vähennetään 
tutustumiskäynnin hinta laskusta. 

Ammattijärjestäjän ja sosiaalialan korkeakoulutetun eettiset ohjeet:
Ammattijärjestäjä Krista Kinnunen sitoutuu noudattamaan Suomen Ammattijärjestäjät ry:n laatimaa
eettistä ohjeistusta. Ohjeistus pitää sisällään asiakkaan etuun, auttamiseen ja kunnioittamiseen, 
luottamuksellisuuteen sekä avoimuuteen ja rehellisyyteen mutta myös totuudenmukaisuuten 
liittyviä asioita. Eettinen ohjeistus on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa: 
https:// ammattijarjestajat.fi. Lisäksi sosiaalialan korkeakoulutettuna ammattilaisena sitoudun myös 
sosiaalialan eettisiin ohjeisiin, joihin voi tutustua osoitteessa: 
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/

Ammattijärjestäjä sitoutuu:
Ammattijärjestäjä Krista Kinnunen sitoutuu noudattamaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. 
Ammattijärjestäjällä ei koskaan ole oikeutta ottaa asiakkaan tavaroita itselleen tai myydä niitä 
eteenpäin omaksi hyväkseen, eikä myöskään varastoida tavaroita. Ammattijärjestäjä toimii 
asiakkaan lähtökohdista ja hänen tahtoaan kunnioittaen. KotiSaletin ammattijärjestäjä voi toimia 
myös itsenäisesti asiakkaan valtuuttamana mutta asiakas tarkistaa aina kerätyt ja lajitellut tavarat ja 
päättää mitä niiden osalta lopullisesti tehdään. Ammattijärjestäjä ei koskaan tee lopullisia päätöksiä 
itsenäisesti. Siivous ei lähtökohtaisesti kuulu ammattijärjestäjän palveluihin mutta tietyissä 
KotiSaletin Ammattijärjestäjä+ siivous paketeissa sekä erikseen tilattaessa voidaan suorittaa myös 
siivousta. Ammattijärjestäjä on vastuuvakuutettu. KotiSaletin ammattijärjestäjäpalvelu toimii aina 
ekologisesti ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.
 
Asiakkaan velvollisuudet:
Asiakas ei saa kartoituskäynnillä eikä järjestettäessä olla alkoholin tai muun arviointikykyä 
heikentävän aineen vaikutuksen alainen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
Asiakkaan on tiedotettava yhteistaloudessa asuville tilaamastaan palvelusta. Ammattijärjestäjä ei ole
vastuussa, jos asiakas jälkikäteen katuu järjestettäessä tekemiään päätöksiä. 

Varausehdot, laskutus ja kilometrikorvaus   
Varaus voidaan perua veloituksetta vuorokausi ennen sovittua ajankohtaa. Muutoin veloitus on 50%
sovitun palvelun hinnasta.
Kertatilauksissa laskutus tapahtuu viikon sisällä palvelutapahtumasta. Vakioasiakas tai 
määräaikaissopimuksissa laskutus tapahtuu vähintään kerran kuukaudessa. Kilometrikorvaukset 
veloitetaan 0,55cnt/km ( sis alv 24%) yli  viiden kilometrin edestakaisilta matkoilta.  Viivästyneistä 
maksuista peritään viivästyslain mukaista viivästyskorkoa.
Hintaan sisältyy pieneen henkilöautoon mahtuva määrä kierrätyspisteisiin vietävää kierrätystavaraa.
 
Ammattijärjestäjän palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen 50% vuonna 2019. Lisätietoa vero.fi- 
sivuilta. Omavastuu on 100 euroa.


