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UKKO.fi toiminimiyrittäjä 

TOIMEKSIANTOSOPIMUS  

1. Sopimusosapuolet

1.1. Toimeksiantaja 

_________________________________ _________________________________ 

nimi y-tunnus / syntymäaika

  _____________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, mikäli toimeksiantajana on yhteisö 

1.2. Työn suorittaja (jäljempänä ”toimeksisaaja”) 

_________________________________ _________________________________ 

nimi Y-tunnus

2. Sopimuksen tarkoitus ja toimeksiannon sisältö

Toimeksiannon kuvaus ja sovitut työsuoritus, josta toimeksisaaja itsenäisesti vastaa:
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Toimeksiannon piiriin eivät kuulu1: 

 

 

3. Toimeksiannon voimassaolo 

Sopimus on voimassa 

 

[  ] Määräajan ____/____/____ - ____/____/____ (päivä / kuukausi / vuosi) 

 

[  ] Määräajan ____/____/____ - ____/____/____, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi 

voimassa olevana ___ kuukauden kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään 

___ päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua. 

 

[  ] Toistaiseksi ____/____/____ alkaen. 

 

[  ] Kunnes toimeksianto on suoritettu. 

 

 

4. Aikataulu ja raportointi 

 

Toimeksisaaja ryhtyy suorittamaan saamaansa toimeksiantoa ____/____/____ alkaen. 
 
Toimeksianto tulee olla suoritettu: 
 

[  ] Ei määräaikaa. 
 
[  ] Määräaikaan mennessä, joka on ____/____/____. 
 

 
1 Tarkennuksia siitä, mitä toimeksiannon alasta poissuljetaan. Esimerkiksi: “toimeksisaaja  ei vastaa loppusiivouksesta” 
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[ ] Toimeksianto koostuu useista työsuoritteista, joiden valmistumisaikataulu on sovittu 
erikseen seuraavasti: 
 

 
Toimeksiannon etenemisen seuranta2 
 

 

5. Palkkio 

 

[  ] Urakka 

[  ] Tunti 

[  ] Kappale  

 

_______ € ( + ALV_______ %)  

 
Toimeksisaajan myymät palvelut ovat arvonlisäveron alaisia. Kuluttajalle myytäessä 
toimeksisaajan tulee aina ilmoittaa alla toimeksiannon kokonaishintana veroineen. 
 

 
 

 
2 Tarkennusta työn etenemisen seurantaan. Esimerkiksi: ”toimeksisaaja raportoi työn edistymisestä nimetylle 
henkilölle säännöllisin väliajoin” 
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6. Kulut 

 

Toimeksisaajan kulut sisältyvät kohdassa 5. sovittuun palkkioon.3 

[  ] Kyllä    

[  ] Ei, kulut korvataan sovitun palkkion lisäksi erikseen. 

 

Toimeksiantaja korvaa matkakulut _______ euroon saakka. 

 

Erittely korvattavista materiaalikuluista: 

 

 

7. Maksuehto ja laskutus 

 

Maksuehto _______ päivää netto.4 Viivästyskorko 8%. 

 

8. Sopimuksen päättäminen 

 

8.1. Irtisanominen5 

 

 

 

 
3 Kuluilla tarkoitetaan tässä toimeksisaajan suoraan työstä aiheutuneita kuluja, kuten matka- ja materiaalikuluja. 
4 Yksityishenkilöillä vähintään 14 päivää, yhteisöillä enintään 60 päivää. 
5 Tarkennus irtisanomisajasta ja tavasta. Esimerkiksi: ”osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään puolin ja 
toisin 30 pv/kk irtisanomisaikaa noudattaen” 
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8.2. Purkaminen 

 

Mikäli osapuoli havaitsee olennaisen sopimusrikkomuksen tai virheen toimintatavoissa, on 

siitä välittömästi huomautettava rikkoneelle osapuolelle kirjallisesti. Sopimusta 

rikkoneella osapuolella on huomautuksen saatuaan  _______ vuorokautta aikaa korjata 

virhe tai rikkomus. 

 

Mikäli virhettä ei korjata _______ vuorokauden kuluessa, voidaan sopimus purkaa 

päättymään välittömästi osapuolen kirjallisella ilmoituksella. 

 

9. Lisäehdot6 

 

 

10. Vastuut 

• Toimeksisaaja vastaa mahdollisten ammattikohtaisten lupa- ja pätevyysvaatimusten 

täyttymisestä. Toimeksiantaja on vastuussa näiden tarkistamisesta ennen toimeksiannon 

aloittamista. 

• Toimeksisaaja on velvollinen huolehtimaan  eläke- ja verolakien mukaisista maksuista 

itsenäisesti. 

• Toimeksisaaja on velvollinen ottamaan toiminnalleen kattavan tapaturma- ja toiminnan 

vastuuvakuutuksen. Toimeksisaajan on hankittava mahdollinen potilasvahinkovakuutus 

tai muu vaadittava erikoisvakuutus erikseen.  

 
6 Osapuolten sopimat ehdot koskein esimerkiksi salassapitoa, immateriaalioiksia, sopimussakkoa, vahingonkorvausta, 
tahallisesti aiheutettuja vahinkoja tai muita toimeksiannon kannalta keskeisiä seikkoja. 
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• Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten 

toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muusta 

sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta, josta osapuoli ei ole voinut määrätä 

(force majeure). 

 

Toimeksiantaja vastaa lisäksi: 

 

 

Toimeksisaaja vastaa lisäksi: 

 

 

 

11. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen 

 

Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne 

hyväksyttävä. 

 

Tämä sopimus ja siinä mainitut osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat osapuolia sitovia 

eikä niitä voida siirtää. 

 

12. Sopimuksen pätemättömyys 

 

Jos tämän sopimuksen jokin sopimusehto todetaan jälkikäteen pätemättömäksi, se ei vaikuta 

koko sopimuksen pätevyyteen. 
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13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet 

pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät 

pääse neuvotteluissaan sovintoon, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa seuraavalla 

paikkakunnalla: __________________________.7  

 

14. Allekirjoitukset 

 

Sopimuskappaleita on tehty ______ kpl _________________________________ 

    Paikka ja aika 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Toimeksiantaja   Toimeksisaaja 

 

 

 

 

 
7 Mikäli toimeksiantaja on kuluttaja, riita tulee ratkaista toimeksiantajan koti- tai vakituisen asuinpaikan 
käräjäoikeudessa. 
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