
TOIMEKSIANTOSOPIMUS 

 

1. YLEISTÄ 

1.1 Tämä sisällöntuotannon toimeksiantoa koskeva sopimus (”Toimeksiantosopimus”) on 
laadittu Choy Innovation Oy:n tarjoamassa markkinapaikkapalvelussa (”Palvelu”) 
tarjottuja työkaluja hyödyntäen. 

1.2 Toimeksiantosopimuksen sopijapuolina ovat Toimeksiantosopimuksessa kuvatun 
toimeksiannon (”Toimeksianto”) suorittava toimittaja (”Myyjä”) sekä suorituksen 
käyttöönsä hankkiva asiakas (”Ostaja”). 

1.3 Myyjä ja Ostaja jäljempänä erikseen ”Sopijapuoli” ja yhdessä ”Sopijapuolet”. 

2. SOPIMUSRAKENNE 

2.1 Sopijapuolet ovat rekisteröityneet Palvelun käyttäjiksi ja ovat hyväksyneet Palvelun yleiset 
palveluehdot sekä sitoutuneet noudattamaan niitä. 

2.2 Sopijapuolet ovat käyttäneet Palvelua neuvotellakseen Toimeksiannon sisällöstä ja tämän 
Toimeksiantosopimuksen ehdoista. Sopijapuolet ovat lisäksi käyttäneet Palvelussa olevia 
työkaluja tämän Toimeksiantosopimuksen laatimiseen. 

2.3 Sopijapuolten välinen Toimeksiantosopimus koostuu tästä sopimusdokumentista sekä 
niistä toimeksiantoa koskevista kaupallisista ehdoista, jotka Sopijapuolet ovat sopineet 
Palvelussa tarjottavia työkaluja käyttäen. Mikäli näiden kahden välillä on ristiriitaa, 
sovelletaan ensisijaisesti sitä, mitä Sopijapuolet ovat erikseen sopineet Palvelussa 
tarjottavia työkaluja käyttäen ja toissijaisesti sitä, mitä tässä sopimusdokumentissa on 
sovittu. 

2.4 Tämä Toimeksiantosopimus on Sopijapuolten välinen. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
Choy Innovation Oy ei ole tämän Toimeksiantosopimuksen osapuoli, eikä vastaa 
Sopijapuolten velvoitteiden täyttämisestä. Choy Innovation Oy:n velvollisuudet kutakin 
Sopijapuolta kohtaan rajoittuvat siihen, mitä Palvelun yleisissä palveluehdoissa on sovittu. 

3. TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ JA SUORITTAMINEN 

3.1 Sopijapuolet ovat sopineet Toimeksiannon sisällöstä, hinnasta ja aikataulusta, samoin 
kuin oikeuksista Toimeksiannon tuloksiin Palvelussa olevia työkaluja käyttäen. 
Sopijapuolten Palvelussa sopimat ehdot ovat Sopijapuolia sitovia, eivät arvioita. 

3.2 Sopijapuoli sitoutuu osaltaan vaikuttamaan kohtuudella kaikkien niiden Sopijapuolen 
vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevien seikkojen eteen, jotka ovat tarpeen 
Toimeksiannon suorittamiseksi. 

3.3 Ostaja sitoutuu antamaan Myyjälle kaikki Myyjän pyytämät tiedot, jotka kohtuudella ovat 
tarpeen Toimeksiannon suorittamiseksi. 



3.4 Myyjä suorittaa Toimeksiannon Toimeksiantosopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja 
korkealla ammattitaidolla ja luovuttaa Toimeksiannon tulokset Ostajalle sovitun aikataulun 
mukaisesti. 

3.5 Ostajalla on oikeus esittää mahdolliset huomautuksensa Toimeksiannon tuloksiin 
seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun tulokset on luovutettu Ostajalle. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että huomautuksen voi esittää vain sillä perusteella, että Toimeksiannon 
tulokset eivät vastaa Toimeksiantosopimuksessa sovittua. 

3.6 Myyjä korjaa Ostajan huomauttamat puutteet viipymättä. 

3.7 Ostajan tulee viipymättä ilmoittaa Palvelussa, että Toimeksianto on suoritettu 
hyväksytysti, mikäli Ostajalla ei ole huomautettavaa Toimeksiannon tuloksiin kohdan 3.5 
mukaisesti tai mikäli Myyjä on korjannut Toimeksiannon tuloksissa olevat, Ostajan 
huomauttamat puutteet kohdan 3.6 mukaisesti. 

4. MAKSUT 

4.1 Ostaja suorittaa Toimeksiannosta Myyjälle Toimeksiantosopimuksen mukaisen hinnan. 

4.2 Choy Innovation Oy tilittää Toimeksiannosta suoritettavan hinnan Myyjälle, vähennettynä 
Palveluehtojen mukaisella provisiolla. Suoritus tehdään seitsemän (7) päivän kuluessa 
siitä, kun Ostaja on hyväksynyt Toimeksiannon suorituksen kohdan 3.7 mukaisesti. 

4.3 Ellei toisin ole mainittu, sovellettava valuutta on Euro ja kaikki hinnat ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa. Viivästyskorko on Korkolain (1982/633) mukainen. 

5. IMMATERIAALIOIKEUDET 

5.1 Toimeksiannon tuloksiin liittyviin immateriaalioikeuksiin sovelletaan seuraavaa: 

5.1.1 mikäli Sopijapuolet ovat sopineet immateriaalioikeuksista Palvelussa olevia 
työkaluja käyttäen, sovelletaan Sopijapuolten tällä tavoin erikseen sopimaa; tai 

5.1.2 mikäli Sopijapuolet eivät ole edellä kuvatulla tavalla toisin erikseen sopineet, 
kaikki immateriaalioikeudet (ml. oikeudet muokata ja luovuttaa edelleen) 
Toimeksiannon tuloksiin siirtyvät rajoituksetta Ostajalle. 

5.2 Myyjä vastaa ja vakuuttaa, että sillä on oikeus lisensoida tai siirtää Toimeksiannon 
tuloksiin liittyvät immateriaalioikeudet Ostajalle sekä luovuttaa tulokset Ostajalle 
Toimeksiantosopimuksen mukaisesti. 

5.3 Myyjä vastaa siitä, että Toimeksiannon tulokset eivät riko kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksia. 

6. SALASSAPITO 

6.1 Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena ja olemaan paljastamatta kolmansille 
kaiken sellaisen toiselta Sopijapuolelta saamansa tiedon, joka on merkitty 
luottamukselliseksi tai joka on ymmärrettävä luottamukselliseksi (”Luottamuksellinen 



Tieto”). Sopijapuoli sitoutuu olemaan käyttämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa 
Luottamuksellista tietoa muuten kuin Toimeksiantosopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. 

6.2 Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on tai myöhemmin 
tulee yleisesti saataville tai muuten julkiseksi; (b) jonka vastaanottava Sopijapuoli on 
saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta; (c) joka on ollut oikeutetusti 
vastaanottavan Sopijapuolen hallussa ilman siihen liittyvää salassapitovelvoitetta ennen 
saman tiedon vastaanottamista luovuttavalta Sopijapuolelta; (d) jonka vastaanottava 
Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä miltään osin luovuttavan 
Sopijapuolen Luottamuksellista Tietoa; tai (e) jonka vastaanottava Sopijapuoli on 
velvollinen luovuttamaan pakottavan lain tai tuomioistuimen tai toimivaltaisen 
viranomaisen määräyksen perusteella. 

6.3 Vastaanottavan Sopijapuolen on viipymättä lopetettava Luottamuksellisen Tiedon käyttö 
ja palautettava Luottamuksellinen Tieto sekä sen kopiot luovuttavalle Sopijapuolelle 
tämän kirjallisesta pyynnöstä tai kun vastaanottava Sopijapuoli ei tarvitse 
Luottamuksellista Tietoa Toimitussopimuksen mukaisen tarkoituksen täyttämiseksi. 

6.4 Luottamukselliseen Tietoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa 
Toimeksiantosopimuksen keston ajan ja säilyvät voimassa viisi (5) vuotta 
Toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen. 

6.5 Edellä sovitusta huolimatta, mikään tässä kohdassa sovittu ei estä Ostajaa käyttämästä 
Toimeksiannon tuloksia Toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että mikään tässä kohdassa sovittu ei myöskään estä Sopijapuolia 
käsittelemästä Toimeksiannon sisältöä Choy Innovation Oy:n tai sen konserniyhtiöiden 
kanssa siinä määrin kuin on tarpeen Choy Innovation Oy:n Palvelusopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseksi. Käytännössä esimerkiksi Toimeksiannon hinnan kertominen 
Choy Innovation Oy:lle on tarpeen Toimeksiannon laskuttamisen järjestämiseksi. 

7. VASTUUNRAJOITUS 

7.1 Sopijapuolen Toimeksiantosopimukseen perustuva kokonaisvastuu toista Sopijapuolta 
kohtaan rajoittuu Toimeksiannon arvonlisäverottomaan hintaan. 

7.2 Sopijapuoli ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten esimerkiksi saamatta 
jääneestä voitosta, liikevaihdosta tai liiketoiminnasta. 

7.3 Tässä kohdassa sovitut vastuurajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu 
tahallisella teolla tai törkeällä huolimattomuudella, eivätkä kohtaan 6 (Salassapito) 
perustuvaa vastuuta. 

8. SOPIMUSKAUSI 

8.1 Toimeksiantosopimus tulee voimaan, kun Sopijapuolet ovat hyväksyneet sen ehdot 
Palvelussa. 

8.2 Toimeksiantosopimus päättyy, kun Toimeksianto on tullut suoritetuksi 
Toimeksiantosopimuksen mukaisesti. 



8.3 Sopijapuoli voi purkaa Toimeksiantosopimuksen toiselle Sopijapuolelle lähetetyllä 
kirjallisella ilmoituksella silloin kun toinen Sopijapuoli: 

8.3.1 tulee maksukyvyttömäksi taikka hakee tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan 
tai yritysjärjestelyyn tai muuten lopettaa liiketoimintansa; tai 

8.3.2 on olennaisesti rikkonut Toimeksiantosopimuksen ehtoja eikä (jos rikkomus on 
luonteeltaan sellainen, että se on korjattavissa) ole korjannut rikkomustaan 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimusrikkomuksen yksilöivän purku-
uhkaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. 

8.4 Sopimusehdot, jotka luonteensa puolesta tai muuten on kohtuudella katsottava tarkoitetun 
jäävän voimaan Toimeksiantosopimuksen voimassaolon jälkeen, jäävät voimaan 
Toimeksiantosopimuksen päättymisestä huolimatta. 

9. MUUT EHDOT 

9.1 Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita Toimeksiantosopimuksen mukaisten 
velvoitteidensa suorittamiseen. Myyjä vastaa alihankkijansa toiminnasta tai 
laiminlyönnistä kuin omastaan. 

9.2 Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimeksiantosopimus ei muodosta Sopijapuolten välille 
työntekijä-työnantajasuhdetta. 

9.3 Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai sellaisesta suoritusvelvollisuuden täyttämättä 
jättämisestä tai vahingosta, joka aiheutuu Sopijapuolen kohtuullisen vaikutusvallan 
ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota Sopijapuolen ei voi kohtuudella 
edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei 
myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, työsulku ja muut 
työtaistelutoimenpiteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun Sopijapuoli on 
itse sen kohteena tai siihen osallisena. Alihankkijan kohtaama ylivoimainen este katsotaan 
myös Sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa työtä ei 
voida hankkia toisesta lähteestä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista 
viivästystä. 

9.4 Kaikki muutokset Toimeksiantosopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 

9.5 Sopijapuolella ei ole oikeuttaa siirtää tai luovuttaa Toimeksiantosopimukseen perustuvia 
oikeuksiaan, etujaan tai velvoitteitaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista ennakkoon 
annettua suostumusta. 

9.6 Toimeksiantosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

9.7 Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän Toimeksiantosopimukseen liittyvät 
erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla hyvässä yhteishengessä. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että Choy Innovation Oy ei voi osallistua Toimeksiantosopimuksen mukaisten 
erimielisyyksien selvittämiseen. 


