Kurssitunnus (oppilaitos täyttää)
Opiskelijanumero
Verkatehtaankatu 4, 20100 Turku
Puh. (02) 477 8700
Sähköposti: koulu@tya.fi
www.tya.fi

ILMOITTAUTUMISLOMAKE, KOULUTUS- JA MAKSUSOPIMUS

Opiskelijan yhteystiedot:
Sukunimi:

Henkilötunnus:

Etunimet:

Sähköposti:

Lähiosoite:
Postinro ja –toimipaikka:
Puhelimet:
Osoite opiskeluaikana (jos eri kuin yllä):
Osoite:
Postinro ja –toimipaikka:

Ilmoittaudun alla rastittamaani koulutukseen _____ /_____ 20____ - _____ /_____ 20____.
Suoritan kurssipaikan varausmaksun 400 € tai lyhytkurssien kurssimaksut tässä sopimuksessa mainittujen
ehtojen mukaisesti etukäteen sekä hyväksyn tässä lomakkeessa mainitut maksu- ja peruutusehdot
allekirjoituksellani. Myös maksun suorittamisella hyväksyn maksu- ja peruutusehdot itseäni sitoviksi, mutta
ymmärrän että vain asianmukaisesti täytetyn lomakkeen palauttamalla voin varmistaa oikean varauksen
TURUN HIEROJAKOULU

□ Urheiluhieroja (50 ov)

3 500 €

(Arvonlisäverosta vapaata koulutuspalvelua)

LOUNAIS-SUOMEN KOSMETOLOGIKOULU

□

Kosmetologi (75 ov)

4 940 €
(Hinta sis. alv 24 %)

TURUN PARTURI-KAMPAAJAKOULU

□

Parturi-kampaaja (70 ov)

3 940 €
(Hinta sis. alv 24 %)

M.S.F -oppilaitos Oy Turun Hierojakoulu, Turun Urheiluhierojakoulu Y-tunnus 0871305-6
TAOK- Turun Aikuisopetuskeskus Oy Lounais-Suomen Kosmetologikoulu, Turun Parturi-Kampaajakoulu Y-tunnus 0928636-7

Hyväksymme tässä sopimuksessa mainitut ehdot, joita sitoudumme allekirjoituksin noudattamaan. Vasta
allekirjoittamalla ja postittamalla tämän sopimuksen sekä maksamalla varausmaksun varmistat opiskelupaikkasi.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUVA

Sitoudun maksamaan tähän sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteet sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutan tässä sopimuksessa antamani tiedot
oikeiksi. Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja sen ehtoihin ja hyväksyn ne. Olen saanut jäljennöksen
sopimuksesta ja sen ehdoista.

____________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys

Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys

EDUNVALVOJA TÄYTTÄÄ (mikäli opiskelijaksi ilmoittautuva henkilö on alaikäinen):

Sitoudun maksamaan tähän sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteet sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutan tässä sopimuksessa antamani tiedot
oikeiksi. Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja sen ehtoihin ja hyväksyn ne. Olen saanut jäljennöksen
sopimuksesta ja sen ehdoista. Oppilaitos edellyttää alaikäisen koulutukseen ilmoittautuvan edunvalvojan (huoltajan) sitoutuvan ylläolevaan
omavelkaiseen takaukseen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

____________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys

Edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys

____________________________________________________________________________
Postiosoite

____________________________________________________________________________
Puhelinnumerot

Sähköpostiosoite

KOULUTUKSEN HANKKIJA/MAKSAJA (jos muu kuin yllä, esim. KELA, oppisopimustoimisto, vakuutusyhtiö tms.)
____________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys

Yhteisön nimi ja virallinen allekirjoitus

____________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö

____________________________________________________________________________
Postiosoite

____________________________________________________________________________
Puhelin

Sähköposti

Mikäli koulutukseen ilmoitettu henkilö on alaikäinen tai koulutuksen hankkija/maksaja on jokin muu kuin opiskelija, esim. yhteisö:
Mitä informaatiota toivotte saavanne koulutukseen ilmoitetun henkilön opintomenestyksestä?
Esim.

□

□

Poissaolomäärät ja osallistumisaktiivisuus

□

Yleinen opintomenestys

□

Maksut

Muuta ____________________________________________________________________

OPPILAITOS TÄYTTÄÄ
___________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys

Oppilaitoksen nimi ja virallinen leima

___________________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys sekä asema oppilaitoksessa

Turun Parturi-Kampaajakoulu

Lounais-Suomen kosmetologikoulu

Turun Hierojakoulu

KOULUTUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT
1 § Opiskelija vahvistaa koulutus- ja kurssipaikan vastaanottamisen postittamalla tämän lomakkeen
allekirjoitettuna oppilaitoksen kansliaan sekä liittämällä siihen lääkärintodistuksen (T –todistus)
ja
suorittamalla varaus- tai kurssimaksun laskun viitenumerolla. Myös maksun suorittaminen tulkitaan näiden
ehtojen hyväksymiseksi.
Lyhytkursseille (yksittäiset moduulit, jaksot ja osasuoritukset) osallistuvan on maksettava koko kurssimaksu
kurssipaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Muulle kuin lyhytkursseille osallistuvan on kurssipaikan
vastaanottamisen vahvistamiseksi maksettava varausmaksuna 400 euroa, joka on osa kurssimaksua.
Koulutus-, kurssi- tai varausmaksu tulee suorittaa oppilaitoksen pankkitilille huolimatta siitä, että oppilaitos
olisi epähuomiossa jättänyt pankkisiirron lähettämättä tai pankkiviitteen ilmoittamatta. Ilman oppilaitoksen
toimittamaa pankkisiirtoa tai viitenumeroa maksettaessa on maksajan ilmoitettava maksua maksettaessa
koulutukseen osallistuvan henkilön nimi, osoite ja opinnot, joita maksu koskee. Tilinumero on FI70 5710
0420 5565 65. Turun Hierojakoulun kurssien osalta tilinumero on kuitenkin FI26 5710 0420 5565 81.
2 § Kohdassa 1 tarkoitettua varaus- ja /tai kurssimaksua ei palauteta, jos opiskelija peruuttaa
osallistumisensa myöhemmin kuin kuukausi ennen kurssin alkamista. Mikäli peruutus tehdään kaksi
kuukautta ennen koulutuksen alkua palautetaan varausmaksusta puolet (50%). Tätä ennen tehdyt
peruutukset oikeuttavat koko varausmaksun palautukseen pois lukien 100 euron suuruista erää, jolla
oppilaitos kattaa haastattelu- ja valintaprosessiin liittyviä hallintokuluja.
3 § Kurssimaksun ja/tai varausmaksun erotus on maksettava oppilaitoksen tilille ennen opintojen alkamista.
Poikkeavista maksujärjestelyistä tulee sopia TYA –oppilaitoksen kanssa ennen opintojen alkamista.
4 § Kurssimaksun maksaminen kurssin alkamisen jälkeen erääntyvinä maksuerinä on mahdollista vain
oppilaitoksen kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella, jolloin oppilaitos perii korkoa siten,
että kurssimaksun todelliseksi vuotuiseksi koroksi muodostuu noin 10 %. Maksuajan myöntäminen on
oppilaitoksen harkinnassa. Maksusopimuksen laatimista varten oppilaitoksella on oikeus tarkistaa opiskelijan
ja mahdollisesti vaadittavan takaajan luottotiedot. Opiskelijoille on lisäksi tarjolla paitsi Kelan tarjoamat
tukimuodot (opintotuki Kelan ehtojen mukaisesti) sekä myös edellä mainittua edullisempia luottomuotoja.
5 § Kurssimaksu kattaa opetuksen lisäksi pääosan opintomateriaali-, työväline- ja työasukuluista.
Opiskelijoille voi tulla joitakin lisäkuluja esim. ammattitutkintokokeista (näyttökokeet), henkilökohtaisista
työvälineistä ja työasuista. Kurssimaksu ei sisällä asumis-, ruoka- ja matkakuluja eikä vakuutuksia. Turun
Hierojakoulun maksamaton kurssimaksu on suoraan ulosottokelpoinen kuten verot ja muut julkiset maksut.
6 § Oppilaitos huolehtii päätoimisesti opintojaan suorittaville opiskelijoille lakisääteisistä vakuutuksista.
Lakisääteinen vakuutusturva ei ole kovinkaan kattava, jonka vuoksi koulutuksen järjestäjä suosittelee
opiskelijoita ottamaan itselleen vapaa-ajan vakuutuksen, joka kattaa vapaa-ajan ja koulumatkojen lisäksi
myös opiskeluajan (teoria- ja käytännön opinnot sekä työharjoittelun).
7 § Opintojen keskeyttäminen, laiminlyönti tai muu poissaolo oppilaitoksesta riippumattomista syistä ei
oikeuta opiskelijaa vapautumaan tämän sopimuksen mukaisen kurssimaksun suorittamisesta.
8 § Ensimmäisen lukukauden aikana keskeyttänyt opiskelija on kuitenkin huolimatta siitä, mitä kohdassa 7
on sanottu, oikeutettu vapautumaan kurssimaksun puoliosuuden suorittamisesta. Ennakkoon kurssimaksun
suorittaneelle kurssimaksun palautus toteutetaan erolukukautta seuraavan lukukauden ensimmäisen
opintokuukauden kuluessa.
9 § Edellä kohdassa 8 mainittu oikeus kurssimaksun palautukseen ei koske teatterialan tai liikunta-alan
koulutuksiin sekä ns. lyhytkursseille osallistuvia. Mikäli opintojen keskeyttäminen johtuu oppilaitoksesta
riippumattomista syistä, eivät em. koulutuksiin osallistuvat vapaudu sopimuksessa mainituista
maksuvelvoitteista eivätkä he ole oikeutettuja ennakkoon suoritettujen maksujen osittaiseenkaan
palautukseen.
10 § Lyhytkurssien kurssi- ja koulutusmaksujen tulee olla suoritettuina kuukausi ennen ko. koulutuksen
alkamista, ellei muusta ole erikseen koulutuksen maksajan ja koulutuksen järjestäjän välillä sovittu. Mikäli

kurssille hyväksytty opiskelija peruu osallistumisensa kurssille/opintojaksoon myöhemmin kuin kaksi viikkoa
ennen opintojen ilmoitettua aloitusajankohtaa (kun kurssi toteutetaan ennakkoon ilmoitetun ohjelman
mukaan), on hänen korvattava ko. kurssin kurssimaksu/opintojakso oppilaitokselle täysimäääräisenä. Em.
tilanteissa oppilaitos ei ole velvollinen palauttamaan ennakkoon suoritettuja maksuja.
11 § Kurssipaikasta luopumisesta ja opintojen keskeyttämisestä tulee aina ilmoittaa oppilaitokseen
kirjallisesti. Kurssipaikasta luopuminen ja opintojen keskeytys astuu voimaan sinä päivänä, jolloin kirjallinen
ilmoitus todistettavasti saapuu oppilaitokseen, ellei ilmoituksessa ole mainittu jotain myöhempää ajankohtaa,
jolloin asia halutaan ilmoittajan tahdosta saattaa voimaan.
Oppilaitos voi oman harkintansa ja käytettävissä olevien resurssien mukaan suostua pyyntöön opintojen
siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Oppilaitoksella ei ole missään oppilaitoksesta riippumattomassa
tilanteessa velvollisuutta suostua pyyntöön. Mikäli opinnot eivät oppilaitoksesta riippumattomasta syystä ala
siirrettynä alkamisaikana tai keskeytyvät, määräytyy mahdollinen oikeus maksunpalautukseen, kuten opinnot
olisivat keskeytyneet oppilaan pyynnöstä silloin kun alkuperäinen pyyntö opinto-oikeuden siirrosta on tehty.
Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa kurssiesitteessä ilmoitetun koulutuksen alkamis- ja päättymispäivän
välisenä aikana, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä tai em.
kappaleessa mainittua suostumusta opintojen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan koulutusesitteeseen kirjattuna koulutus- ja maksusopimuksessa
mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä
ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja,
riippumatta siitä onko opiskelija ilmoittanut erostaan kirjallisesti oppilaitokselle.
12 § Opintojen keskeytystilanteessa opiskelijan tulee viipymättä palauttaa tai korvata koululta saamansa
opetusmateriaalit, avaimet ja työasut.
13 § Sen varmistamiseksi, että opiskeluyhteisössä ei esiinny päihteiden vaikutuksen alaisena toimivia, ottaen
etenkin huomioon opintojen ja niiden käytännön harjoittelun liittyminen ammatteihin, joiden harjoittaminen
perustuu läheisiin fyysisiin asiakaskontakteihin, opiskelija antaa suostumuksensa siihen, että hänet voidaan
testata huumeiden käytön varalta. Huumetestin suorittamiseen käytetään terveydenhuollon
ammattihenkilöitä. Huumetestin tuloksena saatavaa tietoa ei paljasteta ulkopuolisille eikä sitä käytetä
muuhun kuin opiskelijan hoitoon ohjaamiseen. Alaikäisen opiskelijan osalta suostumuksen antaa huoltaja.
14 § Hinnat sitoumuksetta, opiskelijaksi ilmoittautuvan tulee tarkistaa voimassaolevat koulutushinnat koulun
kansliasta. Kurssien hinnat voivat poiketa lomakkeeseen merkityistä ja kurssien alkamisajan mukaan
määräytyvät hinnat vahvistetaan yleensä 2 kuukautta ennen kurssin alkamista. Kurssin hinnan kallistuessa
opiskelijalla on oikeus perua ilmoittautumisensa niin halutessaan, jolloin kurssipaikan peruuntuminen
käsitellään nk. oppilaitoksesta riippuvana syynä.
15 § Tekijänoikeus ja lähioikeus sekä muut mahdolliset immateriaalioikeudet koulun oppitunnilla tai
työharjoittelussa tai koulun tiloissa tai välineillä tehtyihin töihin tai niiden muutoksiin kuuluvat kulloinkin
kyseessä olevalle TYA--oppilaitokselle. Oppilas luopuu hänelle edellä mainituilla tavoilla mahdollisesti
syntyvistä oikeuksistaan koulun hyväksi.
16 § Hakija/opiskelija on tutustunut TYA:n voimassaolevaan Opiskelijan opas –vihkoseen ja sitoutuu
oppaaseen kirjattuja sääntöjä ja ohjeita noudattamaan. Opas on ladattavissa (pdf –dokumentti)
oppilaitoksen kotisivuilta (www.tya.fi). TYA:n opiskelijaksi hakeutumista harkitseville opas postitetaan
erikseen pyydettäessä. TYA:n Opiskelijan Opas jaetaan opintojen alussa kaikille uusille opiskelijoille.
17 § Mikäli koulutukseen osallistuva on alaikäinen, tulee hänen edunvalvojansa allekirjoittaa tämä sopimus.
18 § Mikäli koulutukseen osallistuva on erotessaan alaikäinen tai hänen koulutuksensa hankkija/maksaja on
muu kuin opiskelija, tulee hänen edunvalvojansa tai koulutuksen hankkijan/maksajan allekirjoittaa
oppilaitokseen toimittava kirjallinen eroilmoitus.

