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TILAUSSOPIMUS 

 

 

 

1. SOPIJAOSAPUOLET 

 

1.1. Tilaaja 

 

Easel Training Oy   Ytunnus 

 

Osoite  

puhelin  

email  

fax 

 

Yhteyshenkilö 

puhelin 

email 

 

Laskutusosoite: 

 

1.2. Palveluntuottaja 

 

  Ytunnus 

Osoite 

puhelin  

email  

fax 

 

Yhteyshenkilö 

puhelin 

email 

 

 TAI 

 

 Henkilö  syntymäaika 

 

Osoite 

puhelin  

email  

fax 

 

   

Laskuttajayrityksen yhteystiedot ( mikäli henkilö käyttää laskutuspalvelua) 

 

  

1.3 Terminologia 

 

Tässä sopimuksessa käytetään termeinä: 
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” tilaaja ” ;   Easel Training Oy:tä tai muuta sen nimeämää  tilaajatahoa 

 

” palveluntuottaja ” ; kun tarkoitetaan yritystä tai henkilöä, joka tuottaa sovitun  

                                  tuotteen,  palvelun tai  työsuorituksen itse tai alihankkijan  

avulla 

 

”  suorite ”;                 tilauksen kohteena oleva tuote, palvelu tai työsuoritus, josta  

          on sovittu tällä sopimuksella ja jonka palveluntuottaja toimittaa 

 

” nettomyyntituotto ”    suoritteen toimittamisen jälkeen tilaajan saama myyntituotto (alv0%), 

josta ensin on vähennetty myytävän tuotteen tai palvelun tuotanto- ja 

myyntikustannukset , kuten tilaajan tuotannosta maksamat 

korvaukset ja työntekijöiden palkat sivukuluineen, suunnittelu- 

editointi- ja käännöskulut, kuvankäsittely ja design,  IT-kulut ja 

ohjelmistot, verkkokaupan ylläpito, lisenssi- ja operaattorikulut; 

markkinoinnin ja myynnin kustannukset ja muut vastaavat ao. 

tuotteelle tai palvelulle kohdistettavat kulut.  

 

” osapuolet ” ;   tilaaja ja palveluntuottaja yhdessä 

 

” osapuoli ” ;  tilaaja ja palveluntuottaja kumpikin erikseen 

 

 

2. SOPIMUKSEN TAUSTAA 

 

Tällä  tilaussopimuksella  sovitaan keskeiset ehdot suoritteen toteutukselle. Mikäli osapuolten 

väliset tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilausvahvistukset tai tahdonilmaukset ovat ristiriidassa tämän 

sopimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Toteutukseen 

sovellettavat lisäehdot ovat tämän tilaussopimuksen liitteenä. 

 

Palveluntuottaja sitoutuu asettamaan riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön tuotteen,  

palvelun ja työsuorituksen tekemiseen. Mikäli vastuuhenkilö vaihtuu, on uusi vastuuhenkilö 

hyväksytettävä tilaajalla. 

 

Mikäli useampi henkilö tai yritys osallistuu saman suoritteen toimitukseen Tilaajalle, tulee 

suoritteeseen osallistujien sopia etukäteen, mikä taho laskuttaa Tilaajaa. Laskun maksun 

jälkeen ei suoritteeseen osallistuneet henkilöt tai yritykset voi kohdistaa mitään 

maksuvaatimuksia Tilaajaa kohtaan. 

 

Tilaajaan työsuhteessa olevien henkilöiden tai freelencereiden työkorvauksiin ja palkkaan 

sovelletaan Suomen verolainsäädäntöä. 

 

Tilauksen ja suoritteen toteutusta ei saa siirtää kokonaan tai osittain alihankkijalle tai muulle 

työn toteuttajalle ilman tilaajan etukäteishyväksymistä. Mikäli alihankkijan käyttö hyväksytään, 

vastaa palveluntuottaja alihankkijan työstä kuin omastaan. 

 

Tilaajan ja Palveluntuottajan välille ei millään perusteella synny työsuhdetta. 
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3. TILAUKSEN KOHDE , TOIMITUSAIKA JA MÄÄRÄ 

 

3.1.  Ostettavan suoritteen kuvaus 

 

Palveluntuottajan tehtävänä on [   ] 

 

Mahdolliset suoritteeseen liittyvät lisäehdot ja suoritekuvaukset ovat sopimuksen liitteenä. 

 

Palveluntuottaja vastaa itse kaikista suoritteeseen liittyvistä työvälineistä, tarvikkeista,  

materiaaleista, atk-laitteista ja ohjelmistoista, tietoliikenneyhteyksistä, matkakustannuksista ja 

muista toteuttamiskuluista, jollei Tilaajan kanssa ole toisin sovittu. 

 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Tilaajan ohjeita toimitusajankohdasta ja suoritteen 

toteutuspaikasta 

 

 

3.2.  Toimitusajankohta ( yksittäinen suorite ) 

 

Toimituksen  toteutus alkaa [   ] ja päättyy [    ] 

 

Tilauksen  kohteena oleva suorite luovutetaan tilaajalle viimeistään [   ]. 

 

 

 

3.3.  Määräaikainen tai vuosisopimus 

 

Osapuolet ovat sopineet, että sopimus on voimassa aikavälilllä     dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy           

 

TAI  

 

kalenterivuoden 20 ___  aikana Palveluntuottaja tulee tekemään useita tai jatkuvia suoritteita, 

joihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.  

 

Osapuolet vahvistavat sähköpostilla toisilleen kunkin suoritteen tai suoritejakson osalta niiden 

keskeiset sisällöt ja muut toimitusehdot sopimuskohtien 3-4 mukaisesti. 

 

 

3.4.  Toistaiseksi voimassa oleva tilaussopimus 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi osapuolten välillä. Osapuolet vahvistavat sähköpostilla 

toisilleen kunkin suoritteen tai suoritejakson osalta niiden keskeiset sisällöt ja muut 

toimitusehdot sopimuskohtien 3-4 mukaisesti. 

 

 

3.5. Tilattava määrä 

 

Ostettava palvelu sisältää seuraavan suoritteen toteuttamisen valmiiksi: [      ] 
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Muu suoritteen määrän yksilöinti  [  sisältö  ] 

  

Lisätilauksista sovitaan erikseen kirjallisesti. Kohdassa 1.1 kerrotulla Tilaajan yhteyshenkilöllä on 

oikeus Tilaajaa sitovalla tavalla sopia lisätilauksista ja niiden ehdoista Palveluntuottajan kanssa. 

 

 

4. HINTA JA LASKUTUSEHDOT. MYYNTIPROVISIO 

 

 

4.1.   Toimituksen ja suoritteen  hinta 

 

Osapuolet hyväksyvät periaatteen, että pääasiallinen korvaus Palveluntuottajalle syntyy kohdan 

4.3 myyntiprovision kautta. 

 

Kokonaiskorvaus kohdassa 3. kerrotun suoritteen toteuttamisesta on [  ]  euroa. 

 

Kohdan 6. mukaiset tekijänoikeudet siirtyvät Tilaajalle, kun se on maksanut kokonaiskorvauksen 

Palveluntuottajalle. 

 

Kohdissa 3.3.-3.4 mainituissa pitkäaikaisissa sopimuksissa hinta sovitaan aina 

suoritekohtaisesti ennen suoritteen toteuttamisen aloittamista. 

 

Laskun määrään lisätään Suomen  arvonlisävero 24%. EU:n sisäisessä laskutuksessa käytetään 

reverse vat -menettelyä, jossa myyntilaskun alv on 0%. 

 

 

4.2.   Laskutusehdot ja viivästyskorko 

 

Osapuolet sopivat erikseen laskutusrytmin, joka voi olla sidottu aikaan, määriin tai muihin 

sovittuihin seikkoihin. Palveluntuottaja laskuttaa toimituksen 14 päivän maksuajalla tilaajalta, 

kun sovittu toimitus ja suorite on tehty. Viivästyskorko myöhästyneelle suoritukselle on korkolain 

mukainen. 

 

Mikäli suoritteen maksu edellyttää Tilaajan hyväksymistä, on osapuolten sovittava 

hyväksymiskäytännöistä ennen toimituksen aloittamista.  

 

4.3.  Myyntiprovisio  

 

Suoritteen toimittamisen jälkeen Palveluntuottajalla on oikeus saada myyntiprovisiota tuotteesta 

tai palvelusta, jossa käytetään Palveluntuottajan suoritetta osana myytävää tuotetta. 

 

Nettomyyntituotosta, jonka sisältö on kuvattu kohdassa 1.3. ,  kuuluu Tilaajalle 50 %. 

Mikäli Palveluntuottaja on yksin toteuttanut suoritteen, kuuluu sille 50 % nettomyyntituotosta 

myyntiprovisiona. Mikäli suoritteeseen/myyntituotteeseen sisältyy Tilaajan omaa materiaalia, 

tulee Tilaajalle osuus myyntiprovisiosta, mikä pienentää Palveluntuottajan myyntiprovisiota. 

Tilaaja ja Palveluntuottaja sopivat yhdessä nämä osuudet valmiista suoritteesta/tuotteesta 

ennen sen julkaisemista myyntiin. 
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Mikäli tuote tai palvelu sisältää usean Palveluntuottajan ja/tai Tilaajan tekemää sisältöä, jakavat 

Palveluntuottajat ja Tilaaja keskenään em. 50 % myyntiprovision. Tilaaja ja Palveluntuottajat 

sopivat yhdessä nämä osuudet valmiista suoritteesta/tuotteesta ennen sen julkaisemista 

myyntiin. 

 

Tilaaja ilmoittaa kalenterivuosineljänneksittäin Palveluntuottajalle tälle kertyneen myyntiprovision 

määrän ja Palveluntuottaja laskuttaa sen jälkeen myyntiprovision Tilaajalta 14 päivän 

maksuajalla.  

 

 

5. TOIMITUSAJAN  VIIVÄSTYMINEN JA VIRHEELLISYYS 

 

5.1. Toimitusaika ja viivästyminen 

 

Palveluntuottajan on tehtävä tilattu suorite kohdassa 3 sovitussa toimitus-aikataulussa.  

Palveluntuottajan  on  ilmoitettava Tilaajalle, mikäli suorite tulee viivästymään ( 

ennakkoviivästys). Ilmoituksen jälkeen osapuolten on neuvoteltava toimenpiteistä, joilla 

toimitusaika saadaan korjattua sopimuksenmukaiseksi. 

 

5.2. Laatuvirhe 

 

Suoritteessa katsotaan olevan laatuvirhe, mikäli  toimitus ei vastaa tässä sopimuksessa sovittua 

laatutasoa tai toimialalla yleisesti käytössä olevaa laatutasoa.   

 

 

5.3.   Reklamaatiovelvollisuus 

 

Tilaaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä reklamoimaan Palveluntuottajalle toimituksen 

viivästymisestä tai laatuvirheestä. Reklamaation tulee sisältää perustelut ja vaatimukset 

Palveluntuottajalle. 

 

 

5.4. Virheiden seuraamukset 

 

Mikäli Palveluntuottaja ei kykene sopimuksen mukaiseen toimitukseen, on Tilaajalla oikeus 

valintansa mukaan: 

 

a) vaatia palveluntuottajalta hinnanalennusta viivästyksen tai virheen perusteella  

b) vaatia palveluntuottajalta korvausta välittömistä taloudellisista vahingoista tilaajalle 

c) purkaa sopimus päättymään välittömästi 

 

  

6. TEKIJÄNOIKEUDET  SUORITTEESEEN 

 

Kaikki suoritteeseen toimituksen kuluessa luodut materiaalit sekä tekijänoikeudet ja muut  

immateriaalioikeudet  kuuluvat  omistusoikeuksin Tilaajalle ja Tilaajalla on oikeus luovuttaa ne 

eteenpäin. 
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Palveluntuottaja vakuuttaa, että tekijänoikeus suoritteeseen kokonaisuudessaan kuuluu 

Palveluntuottajalle ja sillä on oikeus luovuttaa kaikki tekijänoikeudet Tilaajalle. Palveluntuottaja 

vakuuttaa, ettei suorite  sisällä sellaista materiaalia, jonka käyttäminen loukkaa jonkun 

kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita oikeuksia kuten tekstiä, valokuvia, musiikkia, 

tietokoneohjelmistoja ja muita tekijänoikeuden suojaamia seikkoja. Mikäli Tilaajaan kohdistetaan 

korvausvaatimuksia kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien loukkausten johdosta, 

Palveluntuottaja vastaa tällaisista vaatimuksista johtuvien korvausten suorittamisesta 

kolmansille osapuolille ja kaikista vaatimuksen selvittämisen kustannuksista, juristikuluista ja 

mahdollisista oikeudenkäyntikustannuksista. 

 

Tilaaja ja Palveluntuottaja voivat erikseen sopia kirjallisesti, että Palveluntuottajalla säilyy 

käyttöoikeus tuottamaansa materiaaliin, vaikka tekijänoikeudet kuuluvat Tilaajalle. 

 

 

7. SALASSAPITO  

 

7.1.  Salassapito 

 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken luottamuksellisen tiedon koskien toistensa liike- ja 

ammattisalaisuuksia.   Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä 

työntekijät tai muut toimitukseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat salassapitosopimukseen omalta 

osaltaan. 

 

 

7.2.  Sopimuksen sisältö 

 

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena tämän sopimuksen ehdot, kuten hintatiedot ja 

toimitusehdot . Palveluntuottajalla on oikeus käyttää markkinoinnissa Tilaajaa 

referenssiasiakkaana. 

 

. 

8. YLIVOIMAINEN ESTE FORCE MAJEURE 

 

Kumpikaan osapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä, jotka johtuvat 

osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, kuten yleisen liikenteen 

keskeytymisestä, työsulusta tai lakosta. Osapuolen tulee viipymättä ilmoittaa toiselle osapuolelle 

ylivoimaisen esteen alkamisesta ja päättymisestä. 

 

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

 

Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa kohdassa 3. kerrotun ajan.  

 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottavissa kummankin osapuolen toimesta 2 

kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Sopimuksen ehtoja sovelletaan niin kauan, kunnes kaikki osapuolten tähän tilaussopimukseen 

perustuvat velvoitteet toista osapuolta kohtaan on suoritettu. 
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Muutokset sopimukseen tehdään ainoastaan kirjallisesti kummankin osapuolen suostumuksella. 

 

 

10.  SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

 

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo 

sopimusvelvoitteitaan eikä 14 päivän kuluessa korjaa laiminlyöntiään toisen osapuolen 

todisteellisesta huomautuksesta huolimatta. 

 

 

11. RIITOJEN RATKAISU JA OIKEUSPAIKKA 

 

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti 

osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli niissä ei päästä sopimukseen, ratkaistaan riita Itä-

Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla Suomessa. 

 

 

12.  ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

____________________ssa __________kuun_______ päivänä 20___ 

 

 

Tilaaja        Palveluntuottaja 

 

_______________________    ______________________ 

 

 

nimenselvennys      nimenselvennys 

 

LIITTEET 


