
Sopimus Cambridge Ohjelma Finland Oy:n Laihduttamon käyttämisestä valmennustilana 

Laihduttamon päätavoite on toimittaa asiakkaille laadukasta, joustavaa ja saumatonta 
palvelua riippumatta siitä, kuka Laihduttamolla valmentaa. Laihduttamolla asiakas on aina 
keskiössä. Tässä sopimuksessa määritellään, miten yllä oleva toteutuu. 

 Valmentajan yksilöidyt velvoitteet ja korvaukset: 

Yrittäjän tulee viipymättä rekisteröidä itsensä verohallinnon arvonlisävero- ja 
ennakkoperintärekisteriin ja toimittaa tästä Yhtiölle todistus ilman aiheetonta viivästystä. 
Rekisteröimällä itsensä tilaajavastuu.fi -rekisteriin sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä 
rekisteriotteita. (Kyseinen rekisteri maksaa n. 115,-/vuosi.) 

Yrittäjän tulee tehdä työnsä huolellisesti ja ammattitaidolla Cambridge Ohjelman yleisten 
toiminta- ja valmennustapojen mukaisesti sekä kaikessa toiminnassaan ylläpitää Yhtiön 
liikkeen hyvää mainetta. 

Yrittäjä on velvollinen maksamaan itse verot, ennakot, mahdolliset kirjanpitokulut, alvit ja 
muut normaalit yritystoiminnan juoksevat kulut. Yrittäjä vastaa omista puhelinkuluista ja 
mahdollisen puhelimen hankinnasta.  

Yrittäjä vastaa itse henkilökohtaisesta valmentaja mainonnastaan ja niiden kustannuksista, 
kuten sosiaalisenmedian mainonta, lehtimainonta, painomateriaali kuten käyntikortit jne.   

Laihduttamon esimies (Cambridge Ohjelma Finland Oy:n Laihduttamolla organisaation 
nimeämä työntekijä) ja muilla Laihduttamoilla omistajan nimeämä henkilö vastaa siitä, että 
LIITTEEN XX* mukainen tarkistuslista toteutuu. 

1. Valmentaja käyttää tuotteita myydessään Yrityksen valitsemaa kassajärjestelmää. 
2. Yksilöity provisio on 25 % myytyjen tuotteiden arvonlisäverottomasta 

myyntihinnasta ja 50 % valmennusmaksun arvonlisäverottomasta hinnasta. Provisio 
maksetaan kalenterikuukaudelta jälkikäteen. Provisio maksetaan Yrityksen 
kassaraportin mukaisesti. Tilitys tapahtuu seuraavan kalenterikuukauden 14. päivänä 
valmentajan ilmoittamalle pankkitilille. 

3. Valmentaja kouluttautuu Master tasolle viimeistään kolmen vuoden kuluessa tämän 
sopimuksen allekirjoituspäivästä laskien. Koulutukset eli valmentajavalmennukset 
ovat valmentajalle normaalihintaisia. 

4. Asiakashankintaa tulee tehdä aktiivisesti itse. Esim. asiakashankintaan ja 
markkinointiin luetaan myös ikkunoiden pesu, joka tehdään liitteessä esitetyllä 
tavalla. 

5.  Valmentaja avaa omat päivät ja niiden varattavat ajat nettiajanvaraukseen ellei 
muuta sovita. Varauskäytännöstä (esim. peruutuksista) sovitaan valmentajien välillä 
mahdollisimman joustavan toiminnan mahdollistamiseksi. 

6. Standardin mukaiseen valmennukseen kuuluu se, että kaikkia valmennustuotteita on 
varattavissa. (vrt. Mastertason Valmentaja kts. Yhteistyösopimus) Laihduttamon 
hinnaston mukaisesti. 

7. Valmentaja on vastuussa tarkistamaan ja ottamaan käyttöön COF:n määrittelemät 
työvälineet (esim. digimarkkinointi tms). 

8. Valmentaja maksaa tilan käytöstä vuokraa 430 e/kk. Vuokra peritään 
kalenterikuukausittain kuukauden alussa riippumatta myynti- tai 
asiakaslukumääristä. 

9. Tietokone, kassajärjestelmä, Cambridge Ohjelman nettiajanvaraus ja personoitu 
uutiskirje ovat valmentajan käytössä, samoin muut kalusteet ja laitteet. Myynnissä 
olevat tuotteet ovat Yrityksen omaisuutta. 



10. Valmentajat ovat vastuussa tuotteiden tilaamisesta, tuotteiden jatkuvasta 
saatavuudesta, tuotteiden luonnollisesta rotaatiosta (vanhin myydään ensin) sekä 
menekkiin perustuvan varaston ylläpitämisestä. Laihduttamoilla tilauspäivät ovat 
esim. ma ja/tai to, silloin työvuorossa oleva Valmentaja tekee tilauksen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikilla on vastuu varaston hallinnasta ja tilauksista. (Katso liite 
XX*) 

11. Valmentaja pitää tilan siistinä päivätasolla, viikkotasolla ja kausitasolla. Liitteen 
mukainen toimintaperiaate on käytössä Laihduttamoilla. (Liite Corenerin 
avaustoimenpiteet jne.) Mikäli Laihduttamolla on käytössä logopyyhkeitä ovat 
Valmentajat yhteisvoimin vastuussa niiden pesemisestä. Pyykinpesukorvaus on xx 
sovitun raportointimetodiikan mukaisesti. 

12.  Laihduttamot ovat auki arkisin klo. 10-18. Valmentaja sitoutuu valmentamaan tilassa 
siten, että Laihduttamon aukiloloajata arkisin klo. 10-18 toteutuvat. Laihduttamon 
Valmentajat ovat itse velvollisia sopimaan vuoroistaan siten, että aukioloajat 
toteutuvat. Laihduttamoa voi pitää auki myös muina aikoina. 
 
Cambridge Ohjelma Finland Oy:n velvoitteet: 
 

1. Yritys vastaa liikkeen yleiskuluista, kuten, vuokra, vesi- ja sähkö- sekä 
pankkikorttilukijan kuluista, lehtitilausmaksuista, ajanvaraus- ja kassajärjestelmästä ja 
mahdollisesti tarvittavista Teosto- ja TV-luvista sekä liikkeen vakuutuksesta. Yhtiö 
vastaa huoneen kalusteista ja niiden hankinnasta.  

2. Yritys suorittaa valmentajan kanssa yhdessä ohjelmistojen päivitykset. 
3. Yritys tekee kassaohjelman raporttien perusteella valmentajan puolesta 

provisiolaskun. Provision alv on 24 %. 
4. Yritys vastaa Laihduttamon sisustuksesta ja ulkonäöstä. Laihduttamolle ei saa tuoda 

tai sieltä ei saa viedä pois mitään. Kaikkiin sisutusmuutoksiin tulee pyytä lupa 
Yritykseltä 

5. Yritys huolehtii valmentajan kanssa yhdessä tilan markkinoinnista.  
6. Yritys ylläpitää riittävää varastoa. 
7. Tulostepaperit ja muut vastaavat toimitilan tarvikehankinnat (esim. vessapaperi) 

hoitaa yritys. Jos valmentaja huomaa jonkun asian puuttuvan, valmentaja voi hakea 
sitä itse. Korvaus maksetaan Valmentajan toimittamien kuittien perusteella.  

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Muutoksista ilmoitetaan 14 päivää etukäteen. Sopimus 
allekirjoitetaan sähköisesti. 
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Liite 1 

- tarkista jos jotain tuotteita tarvitaan lisää 
- tarkista tilat niin, että ne ovat supersiistit seuraavaa asiakasta varten 
- Yhtiö ja Yrittäjä yhdessä huolehtivat liikkeen yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä. 

Yhtiö huolehtii, että tiloista löytyy tarvittavat siivousvälineet- ja tarvikkeet. 
- vie roskat ulos roskille varattuihin paikkoihin 
- hälytys päälle (mikäli sellainen on) ja ovi lukkoon 
- tarkista aika ajoin avaamis- ja sulkemistoimenpiteet, markkinointi ja siivousliitteet 

Avaimet: 

- Kuitataan päivämäärän kera. Hukatun avaimen valmentaja joutuu korvaamaan itse.  

Muut yleistä: 

- Laihduttamossa toimii useampi valmentaja. Laihduttamon asiakkaat ovat yhteisiä, jolloin 
asiakas otetaan vastaan hänen itsensä valitsemana ajankohtana ja häntä palvelee, silloin 
vuorossa oleva Valmentaja. 

- Kaikki Laihduttamolla valmentavat ovat vastuussa Laihduttamon toiminnasta, imagosta ja 
standardista. 

- Jokainen valmentaja pyrkii toimimaan siten, että kaikilla muilla on mahdollisimman hyvät 
oltavat Laihduttamolla. Tämä edellyttää avointa keskustelua. Lopullisen päätöksen 
esitetyistä asioista tekee Yritys.  

- Sairaustapauksissa muut Valmentajat huolehtivat siitä, että asiakas saa saumatonta 
palvelua, eikä hänelle koidu Valmentajan sairaudesta mitään haittaa.  

- Valmentajan mahdollisia sairastapauksia ei ilmoiteta asiakkaalle vaan Valmentaja huolehtii 
siitä, että sovitussa on toinen Valmentaja. Tästä toisesta Valmentajasta ei tarvitse erikseen 
asiakkaalle ilmoittaa. 

-Tärkein asia laihduttajalle on saada apua juuri silloin, kun hän itse on valinnut. Laihdutus 
keskeytyy helposti eikä se saa koskaan aiheutua Laihduttamon toiminnasta. 

- Olet siisi ja edustavan näköinen Valmentaja. Työvaatteisiin kuuluu logovaatteet ja siihen 
sopiva alaosa. 

- Huomioi, että myös vapaa-ajallasi edustat sekä Laihduttamoa ja kaikkia muita Valmentajia 
ja eritoten COF:ä 

- Laihduttamon ns. ykköstila otetaan käyttöön ensimmäisenä ja huolehditaan siitä, että se on 
käytössä koko aukioloajan.  

Liitteeksi  

Corner 

 Johanna Gonsalves-Forss: avaamislista, puutelista Laihduttamolla.  

(C4B -valmennuksia, muuta valmennusta, tarvittaessa myös myydään smoothieita voidaan 
hallinnoida Laihduttamolta. Nämä on etukäteen sovittava Cambridge Ohjelma Finland 
Oy:n kanssa.) 
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