
Vodder Lymfaterapiakoulutuksen yleiset sopimusehdot 

1. Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköistä lomaketta käyttäen. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa 
kaikki vaadittavat tiedot, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan varausmaksu, jota ei palauteta. Varausmaksun 
maksettuasi olet varannut itsellesi paikan koulutukseen. Varausmaksua ei palauteta myös 
silloin, mikäli hakija peruu kurssille tulonsa. Hakuaika päättyy neljä (4) viikkoa ennen 
kurssin alkua. 
 

2. Osallistuminen koulutukseen 
 
Osallistumismaksu oikeuttaa opiskelijan osallistumaan ilmoittautumaansa koulutukseen. 
Hakijalla tulee olla DVAI:n sääntöjä mukaan sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattikoulutus: lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, koulutettu 
hieroja, lähihoitaja (erikoisosaamisalana jalkojenhoito, kuntoutus). Ammattikoulutuksen 
anatomian, fysiologian ja patologian tuntimäärän tulee olla vähintään 94 tuntia. Hakijalla 
oltava rekisteröintinumero sosiaali- ja terveydenhuollon keskusrekisterissä, mikä tulee 
liittää hakulomakkeeseen.  
Terveyden tilasi tulee olla hyvä, sillä opiskelua suoritetaan parityöskentelynä, jolloin tulet 
saamaan itsekin paljon hoitoa.  

Koulutus toteutetaan kansainvälisen kattojärjestö DVAI:n (Dr Vodder Academy 
International) opetussuunnitelman mukaisesti. Tutustu DVAI:n opetussuunnitelmaan.  

Opiskelijan on osallistuttava kaikille jaksoille, lähiopetustunneille ja luennoille sekä 
suoritettava kaikki kokeet ja näytöt hyväksytysti edetäkseen jaksolta aina seuraavaan 
jaksoon ja saadakseen kansainvälisen Dr Vodder Akatemian Vodder -lymfaterapeutin 
CDT nimikkeen (DVAI:n sertifikaatin). Koulutus on Kelan hyväksymä ja antaa 
kansainvälisen pätevyyden. 

3. Peruutusehdot 

Kirjallinen ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija sairastumisen tai 
ylitsepääsemättömän esteen vuoksi ei pääse osallistumaan jo maksetulle kurssille, hän 
pääsee seuraavalle uudelle alkavalle kurssille. Tällöin korvaavasta koulutuksesta ei tule 
lisäkustannuksia, mikäli koulutuskokonaisuuden hintaan ei ole tullut muutoksia. 
Sairastapauksissa oppilaan tulee toimittaa lääkärintodistus.  
 
Koulutuksen voi keskeyttää vain sairaustodistuksella. Keskeytettäessä koulutus, maksettua 
varausmaksua tai maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta, vaan oppilas voi 
osallistua seuraavalle järjestettävälle kurssille.  
 



Kouluttajan äkillisissä sairaustapauksissa, ylivoimaisissa esteissä tai muissa 
vastaavissa yllättävissä tilanteissa koulutusajankohta siirretään uuteen ajankohtaan. 

4. Kurssimaksut ja eräpäivät 

Kurssihintaan sisältyvät oikeudet DVAI:n verkko-opiskeluun Moodlessa (suomeksi selostetut 
diat, videot otteista ja sidonnoista), kahden päivän lääkäriluennot suomeksi, käytännön 
opetus sekä tarvittavat opetusmateriaalit ja sidokset. 

Kurssikokonaisuuden hinta löytyy täältä.  

• Varausmaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen, millä varmistat paikan 
koulutukseen (maksua ei palauteta).  

• Level 1 & 2 lasku erääntyy 4 viikkoa ennen ensimmäisen lähijakson alkua. Verkko-
opiskelumateriaalin saat maksettuasi laskun. Verkkomateriaali on mahdollista 
saada käyttöön jo aiemmin maksamalla puolet laskusta. 

• Level 3 lasku erääntyy 4 viikkoa ennen lähijakson alkua. 
 

Kurssimaksun maksaminen erissä on sovittavissa kirjallisella sopimuksella. 
 

5. Ylivoimainen este 

Sopimusosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa keskeyttää 
kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. Ylivoimaiseksi esteeksi 
katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida 
sopimusta tehdessään. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, 
tulipalo, poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai viranomaisten toimenpide tai 
muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.  

Vodder -lymfaterapiakoulutus pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

 
 


