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TILAUSSOPIMUS  
 
Tilaaja:  _____________________________________________________________ 
 
Tilaajan osoite:  _____________________________________________________________ 
 
Tilaajan puhelinnumero: ________________________________________________________ 
 
Toimittaja: Reminiscence - “Club-a-Duuri” 
 
Toimittajan puhelinnumero: 040-1814891  
 
Suoritettava työ: Tapahtuman tuottaminen (Musiikki- ja juontopalvelut, sekä promootio) 
 
Laskutustapa: Työsuorituksen valmistuttua.  
 
Maksuehto: 14 päivää netto   -   Viivästyskorko: 7 %.  
 
Laskutusosoite, jos muu kuin em.________________________________________________ 
  
Muut ehdot:  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Tilaaja on tutustunut liitteenä oleviin, palvelun sisältöön, sekä tilaajan vastuisiin ja etuihin.  
 
Tapahtuman toteutumisen ajankohta sovitaan tilaajan ja palvelun tarjoajan kesken.  
 
Päiväys: ____.____.________ Paikka: _________________ 
 
Allekirjoitukset ja nimenselvennys:  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________ 
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PALVELUN SISÄLTÖ 
 

 
Club-a-Duuri sitoutuu tuottamaan tapahtuman, joka pitää sisällään live-musiikkia (minimi 2x 45 
min yhtämittaista esiintymistä), sekä tietovisaa (minimi 3 kierrosta) Tämän tietovisan aihealueet 
määritellään joko etukäteen tai paikalla olevan yleisön johdosta. AIhealueiden kattavuus on 
ennestään ilmoitettu esiintyjän nettisivuilla. 
 
“Klubi-isäntä” Sakari Hukka on vastuussa tarvittavasta audiovisuaalisesta toteuttamisesta. 
Työntekijä asentaa ja purkaa tarvittavan audiotekniikan. Mikäli tilaajalla on erityisiä pyyntöjä 
koskien tekniikka, on asiasta sovittava etukäteen. Reminiscence valvoo omalta osaltaan työn 
suorittamista sopimuksen mukaisesti.  
 
Palvelun tarjoaja sitoutuu toimittamaan tapahtuman vastaanottajalle sovitut oheisrekvisiitat ja 
ilmoittamaan tapahtumasta tilaajan alueella toimiville paikallis medioille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluntarjoajan yhteystiedot: 

Reminiscence - Club-a-Duuri” - Y-tunnus - 2865612-4 

Sakari Hukka  

0401814891 

sakari.hukka@reminiscencemedia.com 

33100 

Tampere 

mailto:sakari.hukka@reminiscencemedia.com
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Tilaajan Vastuut ja Edut 
 
Tilaaja on “työsuhteessa” Club-a-Duuri:n kanssa. Club-a-Duuri huolehtii työnantajavelvoitteista. 
Tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset maksut työn suoritettua. 
 
Tilaaja sitoutuu ottamaan vastaan Club-a-Duuri:n tapahtuman ja tarjoamaan esiintyjälle minimi 3 
tuntia työaikaa.  
 
Mikäli tilaaja ei ilmoita etukäteen aloittamis tai lopetus ajankohtaa (käyttäen esim. hintalaskuria) 
tehtyjen työtuntien kirjaamiseksi ravintolan vastuuhenkilö allekirjoittaa esiintyjän saapumis-, 
sekä poistumisajat esiintyjän tuntikortille. Esiintyjällä itsellä on työnjohtovastuu, mutta tilaaja voi 
minimityön suoritettua vapauttaa työntekijän vuorostaan. 
 
Palkkaus:  
 

1. Työntekijän aika korvataan 21e tuntipalkalla  
2. Tilaajan vastuulla on myös matkakorvaukset, jotka maksetaan vuoden 2018 

kilometrikorvauksen mukaan (0.42snt/km).  
3. Mahdollinen lisäkorvaus laitteistosta sovitaan erikseen.  
4. Kaikkiin kuluihin lisätään 10% arvonlisävero. 

 
Tilaaja valvoo, että työntekijä noudattaa ravintola-alan lakeja, sekä tätä työsopimusta. 
Mahdollisista laiminlyönneistä tilaaja ilmoittaa heti palvelun tuottajalle. Mikäli esiintyjä rikkoo 
tämän sopimuksen määräyksiä tai asiaan liittyvää lainsäädäntöä on tilaajalla oikeus purkaa 
tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa. 
 
Mikäli tapahtuma on sovittu toteutettavaksi terassilla on tilaajalla oikeus sääolosuhteiden 
johdosta pyytää esityksen toteutumista toiseen ajankohtaan. Tällöin aikaisemmin sovitut ehdot 
ovat edelleen voimassa. Tapahtuman suorittaminen täytyy kuitenkin järjestää vähintään 1 
kuukauden sisällä alkuperäisestä tapahtuman ajankohdasta.  
 
 
 
 
 

 


