
EASEL Training Oy:n PALVELUJEN HINNASTO VUONNA 2022 

Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Emme tee 
organisaatiokohtaisia tarjouksia, vaan asiakkaan laskutus rakentuu tilattavan työn luonteen ja 
toivotun sisällön, toiston/keston sekä lähivalmennuksissa kouluttajan matkakulujen perusteella. 
Useamman samanaikaisen valmentajan tarpeesta ja hinnasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen.  

Verkkovalmennusmateriaalit työyhteisöille ja lähiesihenkilöille on kehitetty sekä jokaisen omien 
ammatillisten tunnetaitojen itsenäiseen vahvistamiseen että työyhteisöjen sisäisen kehittämisen 
välineeksi ja työyhteisövalmennustemme vapaavalintaiseksi jatkoksi tukemaan siirtovaikutusta. 
Mikäli valitsette kurssin sisäiseen kehittämiseen, suosittelemme alkuun tavoitteisiinne 
kohdennettua puolenpäivän kick off - tilaisuutta valmentajamme kanssa lähivalmennuksena tai 
Teams-yhteydellä. Sen jälkeen itsenäisesti tehtävä verkkokurssi kannattaa aikatauluttaa osiin, 
joihin sisältyviä ryhmätehtäviä käsittelette pienryhmissä, työpajoissa tai vaikkapa 
työnohjaustapaamisten teemoina. Kannustamme aktivoimaan välitehtävillä omat joukot sisäiseen 
kehittämiseen ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen kierrättämällä rooleja ryhmien sisällä. 
Tarvittaessa meiltä on myös mahdollista tilata ryhmäkeskusteluihinkin fasilitaattori. Prosessin 
lopuksi suosittelemme yhteenvetotilaisuuden järjestämistä joko omin voimin tai valmentajamme 
kanssa. Yksilöverkkokurssimme perehdyttävät myöhemmin uudet työntekijänne ydinasioihin.  

Hinnasto

Luento, verkkovalmennuksen kick off, työpaja  
Työyhteisövalmennus, sis. sähköisesti jaettavan luentomateriaalin

Työyhteisön verkkokurssi 
Lähiesihenkilöiden verkkokurssi 
Ammattilaisten verkkokurssi esim. myöhemmin uusille työntekijöille

Työnohjaukselliset koulutusprosessit, ryhmätyönohjaus, sovittelu       

Avainhenkilöiden ja lähiesihenkilöiden MindGuard yksilöcoaching 
(Kriisi)työnohjaus, lyhytpsykoterapia
 

950 €   ½ pv 
2300 €  1 pv

120 € / hlö, joka 10. 0 € 
470 € / hlö, joka 10. 0 € 
100 € / hlö

330 € /  90min 

300 € / hlö, á 90min 
110 € / hlö, á 45min 

Matkakulut 
seuraavien kiinteiden vyöhykkeiden mukaisesti : 

Vyöhyke 1  Pääkaupunkiseutu 60 € 
Vyöhyke 2  100 – 200 km 130 € 
Vyöhyke 3  201 – 300 km 200 €
Vyöhyke 4  500€  edellyttää matkustamista +1 päivän tai lentomatkaa 

Asiakkaan laskuttaminen 
Asiakkaalta laskutetaan toteutuneet tilaisuudet kunkin kuukauden lopussa  verkkolaskulla. 
Maksuaika on 14pv ja huomautusaika 7pv, ellei toisin sovita. Hintoihin lisätään voimassa oleva 
arvonlisävero, paitsi SOTE-alan case-työnohjaus sekä psykoterapia, jotka ovat ALV 0. 

Peruutusehdot: 
Ellei toisin sovita, tilauksen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen 
tilaisuutta. Jos peruminen tapahtuu viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 
prosenttia hinnasta. Sen jälkeen veloitetaan koko maksu ilman matkakuluja. Poikkeuksena 
yksilötyönohjaus- ja terapiavastaanottoajan peruminen on maksutonta 24h ennen. Sen jälkeen 
laskutetaan 110€ vaikka asiakas peruisi yli tunnin vastaanottoajan. Mikäli palveluntuottaja on 
äkillisen sairastumisen tmv. ennakoimattoman ja väistämättömän syyn vuoksi kykenemätön 
sovittuun tapaamiseen, EASEL Training tiedottaa asiasta välittömästi ja pyrkii järjestämään toisen 
EASEL Trainer - tasoisen valmentajan asiakkaan tilaisuuteen etäyhteydellä tai sopii asiakkaan 
toivomuksesta tilaisuuden siirtämisestä. Siirtotapauksessa EASEL Training ei vastaa mahdollisista 
asiakkaalle syntyvistä järjestelykuluista. Mikäli palveluntuottaja on estynyt, tilalle ei saada ketään 
eikä siirto onnistu, asiakkaalle palautetaan koko hinta 24 tunnin sisällä.

EASEL Training Oy, Ly 2416155-4 os: Luolaistentie 201, 03400 Vihti sp: anna@easeltraining.fi 




