
Sopimusehdot 

 

1. Yleistä 

Näitä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkien allekirjoittaneiden osapuolten, palvelutarjoajan 

Tarinamestarit ry:n (myöhemmin tarjoaja/toimittaja) ja palvelun vastaanottajan (myöhemmin 

tilaaja/asiakas) välisissä sopimuksissa ja palveluntarjoajan palvelun vastaanottajalle tarjoamissa 

ohjelmapalveluissa. Tilaaja voi olla myös ryhmä. Jos tilaaja on ryhmä, sen on valittava 

keskuudestaan yhteyshenkilö, joka vastaa ohjelmapalvelun maksuista, yhteydenpidosta 

palveluntarjoajan kanssa, ryhmän ohjeistamisesta näiden sopimusehtojen sisällöstä (erityisesti 

kohdat 3, 4 ja 10), kutsujen välittämisestä osallistujille ja on viime kädessä vastuussa myös tilan 

varaamisesta tapahtumaa varten ja järjestelyistä tilan haltijan kanssa (ks. kohta 12). 

Jos tilattuun ohjelmaan kuuluu kirjallista materiaalia, johon osallistujien odotetaan tutustuvan 

ennen tapahtumaa, materiaalit toimitetaan kutsujen mukana. Lisäkappaleet kutsuista maksavat 20 

€ kappaleelta. Murhamysteeripelien ja muihin rooleihin sidottujen pelien kutsut ja muut 

materiaalit toimitetaan ainoastaan paperiversioina tilaajan yhteyshenkilöille. Arvoitushuonepelien 

sekä roolittomien toimintapelien kutsut ja materiaalit voidaan toimittaa sähköisesti 

yhteyshenkilölle. 

Palveluntarjoaja säilyttää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan palveluitaan. Tilaajan tietoja ei 

luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä palveluntarjoaja harjoita suoramarkkinointia. Tilaamalla 

pelin tilaaja hyväksyy, että palveluntarjoaja säilyttää hänen asiakastietonsa. 

 

Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat: 

Tarinamestarit ry 

osoite: Kauppatori 1 as 5, 38700 Kankaanpää 

sähköposti: info@tarinamestarit.fi 

puhelin: 

y-tunnus: 3124545-7 

 

Ohjelmapalveluun sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu kirjallisesti tai sähköpostitse 

tilaajan ja palveluntarjoajan kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa huomioidaan 

palveluntarjoajan esitteissä ja muissa markkinointimateriaaleissa olevat tiedot. Palveluntarjoajalla 

on oikeus päivittää ohjelmapalveluiden sisältökuvauksia, hintoja ja näitä sopimusehtoja. 

Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä ohjelmapalvelun toteutuksessa vähäisiä 

muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta ohjelmapalvelun luonnetta. Palveluntarjoajan tulee 

tiedottaa tilaajan yhteyshenkilöä muutoksista niin pian kuin on mahdollista.  



Mikäli tapahtuma järjestetään yli 10 km yhdistyksen kotiosoitteesta, palveluntarjoaja laskuttaa 

kilometrikorvauksia 43 senttiä kilometriltä 10 km ylittäviltä kilometreiltä. Jos kyydissä on muita 

yhdistyksen jäseniä, kilometrikorvaus on 45 senttiä kilometriltä.  Painavan kaluston kuljettamisesta 

palveluntarjoaja perii kohtuullisen kilometrikorvauksen, joka ilmoitetaan tilaajalle etukäteen. 

Alueellisena yhdistyksenä palveluntarjoaja toimii pääsääntöisesti Pohjois-Satakunnassa ja 

lähialueilla. Mikäli tilaaja järjestää pelin yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella eli 30 km tai yli 

30 km yhdistyksen kotiosoitteesta, yhdistys lisää pelin hintaan lisäpalvelumaksun seuraavasti: 

- 30–50 km: 20 euroa 

- 51–99 km: 30 euroa 

- 100–199 km: 50 euroa 

Mikäli tapahtuma järjestetään yli 200 km yhdistyksen kotiosoitteesta, yhdistys perii 

lisäpalvelumaksun tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 

Yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella järjestettävissä arvoitushuonepeleissä on pelinvetäjille 

on tarjottava odotustila pelin ajaksi (esim. tapahtumapaikan sosiaalitilat). 

Jos palveluntarjoaja katsoo, ettei tapahtumalla ole edellytyksiä onnistua, palveluntarjoajalla on 

oikeus kieltäytyä ottamasta tilausta vastaan. 

 

2. Sopimuksen voimaantulo ja maksuehdot 

Tilaajan on lähetettävä kirjallinen tai sähköinen tarjouspyyntö palveluntarjoajalle. 

Palveluntarjoajan edustaja kontaktoi tilaajan yhteyshenkilön ja lähettää laskun. 

Ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun palveluntarjoaja on 

vastaanottanut maksun palvelusta. Vastaanotettuaan maksun palveluntarjoaja sitoutuu 

tapahtuman järjestämiseen ja pääsylippuina toimivien kutsujen toimittamiseen tilaajan 

yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön on jaettava kutsut eteenpäin omalle ryhmälleen. Palveluntarjoaja 

ei ole velvollinen toimittamaan kutsuja tai järjestämään tapahtumaa, jos se ei ole vastaanottanut 

maksua kokonaisuudessaan. Mikäli osallistujamäärään tulee muutoksia (ks. kohta 3) eikä tilaaja 

suoritaylimääräisiä maksuja, palveluntarjoaja voi tulkita tämän sopimusrikkomukseksi, jolloin 

palveluntarjoajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus 

vahingonkorvaukseen kohdan 7 mukaisesti. 

 

3. Osallistumisoikeudesta  

 

Tilaaja ei voi siirtää osallistumisoikeutta kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle. Yksittäiset 

muutokset tilaajaryhmän sisällä, esim. sairastumistapauksissa, on hyväksyttäviä, mikäli tilaaja 

informoi niistä palveluntarjoajaa ja maksaa muutoksista mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. 

Osallistumisoikeus koskee varauksen yhteydessä määrättyä ajankohtaa.  



Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa osallistujien toimintakyky ennen tapahtuman alkua. 

Palveluntarjoaja tai tämän edustaja voi kieltää asiakasta osallistumasta tapahtumaan, mikäli 

asiakkaan vaatetus, fyysinen kunto, ikä, toimintakyky tai terveydentila on palveluntarjoajan 

ohjeistuksen vastainen tai saattaa vaarantaa asiakkaan itsensä, muiden osallistujien tai 

palveluntarjoajan terveyden tai turvallisuuden. Palveluntarjoajalla on lupa kieltää tapahtumaan 

osallistuminen keneltä tahansa päihtyneenä tapahtumaan saapuneelta ja poistaa kuka tahansa 

pelaaja tapahtumasta ennen tapahtumaa, kesken tapahtuman tai sen jälkeen, jos pelaaja 

päihtymyksen vuoksi tai omalla käytöksellään uhkaa osallistujien tai palveluntarjoajan edustajien 

turvallisuutta tai työrauhaa, yleistä viihtyvyyttä tai tapahtuman onnistumista. Palveluntarjoajan 

edustajilla on oltava työrauha myös ennen peliä ja sen jälkeen. 

Jos pelaajalta kielletään osallistumisoikeus tai hänet poistetaan kesken pelin tapahtumasta 

päihtymyksen, uhkaavan käytöksen tai sairaustapauksen vuoksi, palveluntarjoaja ei ole velvollinen 

palauttamaan tapahtumasta poistetun pelaajan osuutta maksusta tilaajalle. 

Jos pelaaja poistetaan murhamysteeripelistä tai muusta käsikirjoitetusta pelistä, jossa 

roolihahmoja on oltava tietty määrä, palveluntarjoaja joutuu järjestämään keskuudestaan uuden 

pelaajan tapahtumasta poistetun tilalle, jotta tapahtuma voidaan järjestää. Tilaaja voidaan 

velvoittaa maksamaan palveluntarjoajalle tästä lisäpalvelusta enintään 50 € ja tarvittaessa 

matkakulut. Murhamysteeripeleissä ja muissa käsikirjoituksiin sidotuissa peleissä pelaajan 

korvaaminen toisella pelaajalla on pakollista, koska tapahtumaa varten jokaiselle pelaajalle 

kirjoitetaan oma käsikirjoitus, jossa olevat puheenvuorot liittyvät kaikkien muiden pelaajien 

käsikirjoituksiin eikä peli toimi, ellei pelaajia ole tietty määrä paikalla. 

 

Osallistujamäärän vahvistaminen ja muutokset: 

Tilaajan tulee vahvistaa tapahtuman osallistujamäärä ennen kuin kutsut tapahtumaan voidaan 

lähettää tilaajalle. Murhamysteeripeleissä ja muissa rooleihin sidotuissa peleissä osallistujamäärä 

on vahvistettava vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. 21 vuorokauden jälkeen 

osallistujamäärä on sitova eikä palveluntarjoaja enää palauta osallistumismaksuja tilaajalle, vaikka 

tilaaja ilmoittaisi pelaajamäärän muutoksista. Murhamysteeripeleihin ja muihin rooleihin 

sidottuihin peleihin saa osallistua vain tilaajan palveluntarjoajalle ilmoittama määrä pelaajia. 

Toimintapeleissä, joissa ei ole rooleja, osallistujamäärä on vahvistettava vähintään 5 päivää ennen 

tapahtumaa. 5 vuorokauden jälkeen osallistujamäärä on sitova eikä palveluntarjoaja enää palauta 

osallistumismaksuja tilaajalle, vaikka tilaaja ilmoittaisi pelaajamäärän muutoksista. 

Toimintapeleihin saa osallistua vain tilaajan palveluntarjoajalle ilmoittama määrä pelaajia. 

Arvoitushuoneissa osallistujamäärä vahvistetaan palveluntarjoajalle 5 päivää ennen tapahtumaa. 

Lukumäärä on sitova eikä palveluntarjoaja enää palauta osallistumismaksuja tilaajalle, vaikka 

tilaaja ilmoittaisi pelaajamäärän  muutoksista. Jos asiakas peruuttaa pelin 5 päivää ennen 

tapahtumaa tai myöhemmin, palveluntarjoaja veloittaa 50 % pelin hinnasta asiakkaalta. 

Asiakkaalla on oikeus siirtää kaikkia pelejä maksutta. 

 



Muutokset osallistujamäärään: 

Jokainen tapahtumaan osallistuva asiakas maksaa osallistumisestaan hinnastossa määritellyn tai 

yhdessä palveluntarjoajan kanssa neuvotellun hinnan (myöhemmin osallistumismaksu). 

Arvoitushuoneessa osallistumismaksu on osallistujamäärästä riippumaton kokonaissumma. 

Jos tilaaja ilmoittaa pienestä muutoksesta (1–4 pelaajaa enemmän tai vähemmän)  

murhamysteeripelin tai muuhun rooleihin sidotun pelin osallistujamäärään… 

- 30–20 vuorokautta ennen tapahtumapäivää: palveluntarjoaja veloittaa uusien pelaajien 

osallistumisesta saman osallistumismaksun kuin muiltakin pelaajilta tai maksaa tilaajalle 

takaisin pelistä pois jäävien osallistumismaksut, jos tilaaja on ne jo maksanut. 

Palveluntarjoaja veloittaa jokaisesta pois lähtevästä tai peliin tulevasta pelaajasta 20 €. 

- 21–8 päivää ennen tapahtumapäivää: palveluntarjoaja ei palauta enää osallistumismaksuja 

pois lähteviltä pelaajilta ja veloittaa pois lähtevästä pelaajasta 30 €. Jokaisesta peliin 

tulevasta pelaajasta palveluntarjoaja veloittaa osallistumismaksun lisäksi 30 €. 

- 7 päivää ennen tapahtumapäivää tai myöhemmin: palveluntarjoaja ei enää tee muutoksia 

käsikirjoituksiin. Palveluntarjoaja voi mahdollisuuksien mukaan tarjota erikseen 

neuvoteltavasta lisämaksusta oman edustajansa tilaajan ryhmästä puuttuvien pelaajien 

tilalle. Palveluntarjoaja ei enää palauta osallistumismaksuja. 

 

Jos tilaaja ilmoittaa enemmän kuin neljän pelaajan muutoksesta murhamysteeripeliin tai muun 

rooleihin sidottuun peliin, palveluntarjoaja harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko peliä järjestää. 

 

4. Tilaajan/asiakkaan velvollisuudet ja vastuut 

 

Tilaajalla tulee olla palveluntarjoajan tapahtumaan osallistuessaan voimassa oleva täysajan tai 

vapaa-ajan tapaturmavakuutus tai matkavakuutus. Tilaajan yhteyshenkilön on tiedotettava tästä 

velvoitteesta kaikille osallistujille.  

Palveluntuottaja pyrkii kertomaan markkinointimateriaaleissa ohjelmapalveluidensa kestosta, 

fyysisestä ja psyykkisestä rasittavuudesta, esteellisyydestä ja muista mahdollisista seikoista, jotka 

voivat rajoittaa joidenkuiden asiakkaiden osallistumista (esim. terveydelliset rajoitteet), 

mahdollisimman tarkasti ja antamaan tarvittaessa neuvontaa osallistujille. Vastuu 

osallistumispäätöksestä on kuitenkin asiakkaalla itsellään. Asiakas itse vastaa siitä, että ymmärtää 

ohjelmapalveluun sisältyvät riskit, vaikka niitä ei olisi markkinointimateriaaleissa tai muissa 

palveluntuottajan ohjeissa yksilöity. 

Mahdolliset ruoka-aineallergiat ja -rajoitteet sekä erityisruokavaliot on ilmoitettava etukäteen 

ruokailun järjestävälle taholle. 

Jos palveluntarjoajan huolimattomuudesta johtuva virhe tai vahinko aiheuttaa osallistujalle 

henkilö- tai esinevahinkoja, osallistujalla on oikeus korvaukseen. Osallistujan tulee pyrkiä 

rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka on 



aiheutunut osallistujan omasta toiminnasta, tai siitä, että osallistuja ei ole noudattanut 

palveluntarjoajan ohjeita, suosituksia, näitä sopimusehtoja, turvamääräyksiä tai järjestyssääntöjä. 

Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus koskee vain välittömiä vahinkoja. Vahingonkorvausta 

voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen olosuhteet huomioon. 

Tilaaja ymmärtää, että palveluntarjoaja vastaa vain edustajiensa aiheuttamista vahingoista eikä ole 

vastuussa muiden yhteisöiden tai henkilöiden, esim. tapahtumapaikkaan tai sen henkilökuntaan, 

liittyvistä vahingoista tai onnettomuuksista. Tilaajan on varmistettava, että tilaajan omat tai 

tapahtumapaikan vakuutukset kattavat mahdolliset vahingot. Korvausta muista vahingoista tilaaja 

voi hakea vahingon aiheuttajalta itseltään. Tapahtumassa käytettävään, palveluntarjoajan 

mukanaan tuomaan laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen 

omavastuuosuuteen. Em. vastuunrajoituslauseke ei ole voimassa, jos tilaaja aiheuttaa vahingon 

tahallisella, palveluntarjoajan ohjeiden vastaisella toiminnalla tai lain vastaisella toiminnalla. 

Osallistujan on noudatettava tapahtuman aikana viranomaisten, palveluntarjoajan tai tämän 

edustajan antamia ohjeita ja turvamääräyksiä sekä järjestyssääntöjä. Osallistuja ei saa 

käyttäytymisellään häiritä muita osallistujia, palveluntarjoajan edustajia tai yhteistyökumppaneita, 

ulkopuolisia ihmisiä eikä aiheuttaa vahinkoa tai haittaa ympäristölle. Osallistuja vastaa itse 

vahingoista, jotka hän joko tahallisesti tai tahattomasti aiheuttaa palveluntarjoajalle, 

yhteistyökumppaneille tai ulkopuolisille tahoille rikkomalla yllämainittuja määräyksiä. 

 Palveluntarjoajalla tai tämän edustajalla on oikeus evätä asiakkaan osallistuminen tapahtumaan, 

jos hän rikkoo yllämainittuja määräyksiä. Jos pelaaja poistetaan murhamysteeripelistä tai muusta 

rooleihin sidotusta pelistä, palveluntarjoaja joutuu järjestämään keskuudestaan uuden pelaajan 

tapahtumasta poistetun tilalle, jotta tapahtuma voidaan järjestää. Tilaaja voidaan velvoittaa 

maksamaan palveluntarjoajalle tästä lisäpalvelusta enintään 50 € ja tarvittaessa matkakulut (Ks. 

kohta 3). Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan eikä niitä ole mahdollista korjata, palveluntarjoajalla on 

oikeus keskeyttää tai lopettaa peli ilman, että palveluntarjoaja joutuu maksamaan siitä korvauksia 

tai palauttamaan osallistumismaksuja tilaajalle. Palveluntarjoajan ja tilaajan tulee kuitenkin 

yhteisymmärryksessä pyrkiä toimimaan niin, että tapahtuma pystyttäisiin toteuttamaan.  

 

5. Sopimuksen irtisanomismenettely ja tapahtuman peruuttaminen  

 

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tapahtuma, mikäli olosuhteet estävät suunnitellun 

ohjelmapalvelun toteuttamisen. Peruuttamisesta ilmoitetaan tilaajalle niin pian kuin mahdollista. 

Palveluntarjoajalla tai tämän edustajalla on aina oikeus keskeyttää tapahtuma, mikäli olosuhteet 

voivat vaarantaa osallistujien turvallisuuden tai terveyden. 

 

Sopimuksen irtisanominen ja tapahtuman peruuttaminen murhamysteeripeleissä sekä muissa 

rooleihin sidotuissa peleissä: 



Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai 

sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen sovitun tapahtuman järjestämistä. Tällöin perimme 

ainoastaan kutsujen hinnat, mikäli ne on toimitettu yhteyshenkilölle. 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa tapahtuma ilman erityistä syytä seuraavin ehdoin: 

- Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, perimme 

toimituskuluina 50 € per yritys/ryhmä. 

- Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme 

peruutuskuluina 65 euroa per ryhmä. 

- Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa mutta 

viimeistään 48 tuntia ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina 50 % tapahtuman 

hinnasta.  

- Jos ohjelmapalvelu perutaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tapahtumaa, on 

palveluntarjoajalla oikeus periä koko tapahtuman hinta.  

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.  

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa murhamysteeripeli tai muu rooleihin sidottu peli vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi, sillä nämä kyseiset vaativat aina ennalta sovitun määrän pelaajia. 

Tilaajalla on mahdollisuus hankkia lisää pelaajia puuttuvien tilalle tapahtumapäivään mennessä, 

jolloin tilaaja huolehtii myös poisjääneiden pelaajien kutsujen antamisesta tilalle tuleville 

pelaajille, jotta he tietävät hankkia oikean puvustuksen, tai maksaa palveluntarjoajalle 

lisäkorvauksena 50 € per puuttuva pelaaja, jos palveluntarjoaja joutuu korvaamaan puuttuvat 

pelaajat omilla edustajillaan. Jos tilaaja ei suostu hankkimaan sovittua määrää pelaajia tai 

maksamaan palveluntarjoajalle lisäkorvausta, palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tapahtuma.  

 

Sopimuksen ja tapahtuman peruminen arvoitushuonepeleissä ja toimintapeleissä, joissa ei ole 

rooleja: 

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai 

sähköpostilla viimeistään 5 päivää ennen sovitun tapahtuman järjestämistä. Tällöin perimme 

ainoastaan kutsujen hinnat, mikäli ne on toimitettu yhteyshenkilölle paperisina.  

5 päivää ennen tapahtumaa osallistumismaksu on sitova eikä palveluntarjoaja palauta 

osallistumismaksua tilaajalle. 

 

7. Vahingonkorvaus 

Yleinen vahingonkorvausperuste. Mikäli ohjelmatoimitus estyy irtisanomisajan umpeuduttua 

muusta kuin kohdan 8 ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen 

määrä seuraavasti: 

Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana ovat kulloisenkin 

tapahtuman osallistumismaksut. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin.  



Reklamointi: Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä tai sähköpostitse 

seitsemän vuorokauden sisällä vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli 

korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan, se aiheuttaa puhevallan menetyksen kyseisessä asiassa.  

Vahingonkorvaus palveluntarjoajan virheestä tai myöhästymisestä: 

Jos tapahtuma ei vastaa sitä, mitä on kirjallisesti tai sähköpostitse asiakkaan kanssa sovittu, 

katsotaan se palveluntarjoajan virheeksi. Virheeksi ei lasketa tapahtuman kokonaisuuden kannalta 

vähäpätöisiä muutoksia tai puutteita, jotka eivät olennaisesti häiritse tapahtuman sujuvuutta tai 

estä sen toteuttamista (esim. satunnaiset virheet käsikirjoitusmateriaaleissa tai arvoitushuoneen 

materiaaleissa, jos vihjeestä katsomalla pelaaja pääsisi tai olisi pitänyt päästä pelissä eteenpäin). 

Palveluntarjoajan virheeksi ei myöskään voida laskea toisen tapahtumassa mukana toimivan 

yrityksen, yhdistyksen tai muun toimijan virhettä. 

Jos arvoitushuoneessa tapahtuu virhe, joka olennaisesti haittaa tapahtuman sujuvuutta ja jota 

palveluntarjoajan edustajien ollessa poissa pelaajat eivät pysty esim. vihjemateriaalissa olevien 

virheiden, puuttuvien materiaalien tai materiaalien virheellisen sijoittelun vuoksi ohittamaan niin, 

että peliä voisi jatkaa, palveluntarjoaja hyvittää tilaajalle 20 % osallistumismaksuista. Vihjeiden 

tulkinta on pelaajan itsensä vastuulla eikä väärää tulkintaa katsota palveluntarjoajan virheeksi. 

Tilaajalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön etukäteen ja ilmoittaa niissä mahdollisesti 

olevista virheitä palveluntarjoajalle ennen osallistumistaan tapahtumaan. Tilaajan on ilmoitettava 

palveluntarjoajalle virheestä välittömästi, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muiden yhdistysten, elinkeinonharjoittajien ja toimijoiden 

antamista lupauksista tai tiedoista. Palveluntarjoaja vastaa vain omissa esitteissään ja 

markkinointimateriaaleissa olevista ohjelmapalveluiden sisältökuvauksista. 

Osallistujalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos hän ei käytä palveluntarjoajan ohjeiden 

mukaista varustusta tai käyttää niitä vain osittain tai jos hän toimii palveluntarjoajan ohjeiden tai 

suositusten vastaisesti. 

Jos palveluntarjoaja myöhästyy tapahtumasta muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä tai 

palveluntarjoajan korjattavissa olevan virheen vuoksi tapahtuman alku myöhästyy: 

- yli tunnin, mutta alle kolme tuntia sovitusta, tilaajalle hyvitetään 20 % 

osallistumismaksusta. 

- yli kolme tuntia sovitusta, tilaajan tahtotilan mukaan joko peli perutaan ja 

osallistumismaksu palautetaan tai palveluntarjoaja järjestää pelin, mutta hyvittää 50 % 

osallistumismaksusta tilaajalle. 

- jos palveluntarjoajan virhe ei ole korjattavissa, peli perutaan ja osallistumismaksu 

palautetaan tilaajalle. 

Tilaaja ymmärtää, että palveluntarjoaja ei vastaa muista mahdollisista virheen seurauksena 

johtuvista kuluista, esim. tilanvuokrasta. 

 

8. Ylivoimaiset esteet 



Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta 

ennakoimattomissa olevasta syystä, jota palveluntarjoaja ei olisi voinut estää mahdollisimman 

huolellisesti menetellenkään.  

Samoin ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää samoja syitä eli 

yleiset force majeure -tapaukset, kuten sota, lakot, tarttuva tauti, luonnonmullistukset, ennalta 

arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset, 

onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, että korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen 

kohtuullisessa ajassa osoittautuu mahdottomaksi tai tapahtuman järjestämiseen tarvittavat 

välineet tai materiaalit vaurioituvat eikä niitä saada kohtuudella korjattua tai korvattua.  

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin, kun on kyse 

ylivoimaisesta esteestä, kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita 

toisiaan kohtaan.  

 

9. Tilaajan asema palveluntarjoajan edustajiin nähden 

Palveluntarjoajan edustajat eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden 

työnantajan määräysvaltaa eikä työnantajavelvoitteita heitä kohtaan. Tilaaja ei voi missään 

olosuhteissa vedota seikkoihin, jotka liittyvät palveluntarjoajan taiteelliseen suoritukseen, 

palveluntarjoajien materiaalien taiteelliseen sisältöön tai tilaajan tai osallistujan tulkintaan 

materiaalien sisällöstä.  

 

10. Ääni- ja kuvatallennus tapahtuman aikana 

Murhamysteeripelin tai muun palveluntarjoajan järjestämän pelin tekijänoikeudet ovat 

yksinomaan käsikirjoittajilla ja käyttöoikeudet yhdistyksellä, joten tapahtumaa ei saa ääni- tai 

kuvatallentaa ilman käsikirjoittajien ja yhdistyksen kanssa etukäteen tehtävää sopimusta, 

poislukien tapahtuman valokuvaaminen osallistujien suostumuksella. Tilaaja vastaa siitä, että 

tapahtumaa ei ääni- tai kuvatallenneta ilman käsikirjoittajien ja yhdistyksen suostumusta. 

Yhteyshenkilön on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei 

tallentamisvälineitä käytetä pelitilassa. Mikäli pelin aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon 

yhteyshenkilö tai muu tilaajan edustaja ei puutu, on palvelunjärjestäjällä oikeus keskeyttää peli ja 

silti palveluntarjoajalla on oikeus täyteen palkkioon.  Kirjallista pelimateriaalia, kuten kutsuja, 

käsikirjoituksia ja vihjeitä, ei saa kuvata eikä tallentaa millään lailla eikä julkaista. 

 

11. Palveluntarjoajan välineiden ja materiaalien käyttö 

Palveluntarjoaja tuo tapahtumiin niissä tarvittavat materiaalit, tavarat ja laitteet, mukaan luettuna 

käsikirjoitukset ja muut kirjalliset materiaalit. Ne ovat palveluntarjoajan omaisuutta. Pelin 

päätyttyä tilaajan tulee jättää kaikki materiaalit, tavarat ja laitteet palveluntarjoajan ohjeistamaan 

paikkaan. Materiaaleja, tavaroita ja laitteita saa käyttää ainoastaan palveluntarjoajan ohjeiden 

mukaisesti. Tilaajan on korvattava palveluntarjoajalle rikkoutuneet, liatut, hukatut ja tärvellyt 



materiaalit, tavarat ja laitteet niiden täysimääräisen hinnan mukaan, paitsi jos kyseessä on 

luonnollinen kuluma. Jos korvattavan esineen hintaa ei pystytä määrittelemään, esimerkiksi jos 

kyseessä on palveluntarjoajan edustajan tekemä taideteos, korvauksesta sovitaan 

tapauskohtaisesti. 

  

12. Tapahtumapaikka 

Palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti järjestä tapahtumia asiakkaiden kotona, vaan yleisissä tiloissa, 

kuten esimerkiksi ravintoloissa. Palveluntarjoaja voi poiketa tästä oman harkintansa mukaan 

erityisestä syystä. 

Tilaaja tai viime kädessä yhteyshenkilö on vastuussa tapahtumapaikan varaamisesta ja asioinnista 

tapahtumapaikan edustajien kanssa. Tilaajan tai yhteyshenkilön on sovittava tapahtumapaikan 

edustajien kanssa ruoan tilauksesta, siivousjärjestelyistä, siitä, että palveluntarjoajalla on pääsy 

tapahtumapaikkaan vähintään 3 tuntia ennen tapahtuman alkua sekä mahdollisista muista 

järjestelyistä, esim. ovien lukitsemisesta. Palveluntarjoaja vastaa vain omien materiaaliensa 

tuomisesta paikalle ja niiden siivoamisesta. 

Mikäli tilaaja aiheuttaa vahinkoa tapahtumapaikalle, sen henkilöstölle tai omaisuudelle, tilaajan on 

korvattava vahingot täysimääräisen hinnan mukaan.  

13. Oikeustoimipaikka 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan palveluntarjoajan kotipaikan 

käräjäoikeudessa. 

 

 


