TOIMEKSIANTOSOPIMUS
Toimeksiantaja:

nimi

osoite

y-tunnus

sähköposti

Toimeksisaaja:

nimi

osoite

syntymäaika

sähköposti

Sopimuksen tausta:
Toimeksisaaja toimii Omapaja Oy:n (2399894-2) kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella Omapajan kevytyrittäjänä. Toimeksisaaja tarjoaa ko. sopimuksen mukaisesti sovittuja työ- ja palvelusuorituksia Toimeksiantajalle. Tämän toimeksiannon laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta ja sen y-tunnuksella.
Omapaja Oy ei ole sopimusosapuolena tässä sopimuksessa.
Osapuolten välille muodostuu toimeksiantosuhde. Osapuolten välille ei muodostu työsuhdetta eikä sopimukseen sen vuoksi sovelleta mitään työehtosopimusta. Toimeksisaaja on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Toimeksisaajalla on oikeus työskennellä vapaasti muille toimeksiantajille. Toimeksisaajalla on oikeus
käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Toimeksiannon sisältö:
Toimeksianto sisältää seuraavat yksilöidyt työ- tai palvelusuoritukset:

Toimeksiannon hoitamisesta (päivittäinen työaika tms) on lisäksi sovittu seuraavaa:
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Sopimuksen voimassaoloaika:
Sopimus on voimassa
määräajan, alkaen

/

/

ja päättyen

/

/

(päivä / kk / vuosi)

määräajan, sopimus päättyy tässä sopimuksessa sovitun suorituksen tultua valmiiksi
toistaiseksi voimassa olevana
Molemminpuolinen irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on yksi (1) kuukausi.
Sopimusosapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään heti, mikäli
- toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta eikä korjaa menettelyään 30 päivän kuluessa siitä, kun
sopimusosapuoli on huomauttanut sopimusrikkomuksesta tai
- toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai muuten pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Veloitusperuste:
euroa/kokonaiskorvaus
euroa/tunti
euroa/kpl
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt ja niiden hinta sekä Toimeksisaajan suorittamat, toimeksiannon hoitamiseen
liittyvät ostot ja niiden korvaaminen on sovittava etukäteen.
Korvattavat materiaalikulut:
Korvattavat matkakulut:
Korvauksista on lisäksi sovittu seuraavaa:

Laskutus ja maksuehto:
Toimeksisaaja laskuttaa tämän sopimuksen mukaiset suoritukset Omapaja-laskutuspalvelun kautta.
Laskutus tapahtuu
kuukausittain
sopimuksen mukaisen toimeksiannon tultua tehdyksi
muu laskutusjakso
Maksuehto

päivää netto.

Laskua koskevat huomautukset Toimeksiantaja osoittaa Toimeksisaajalle.
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Omapaja Oy perii erääntyneen laskun, mikäli Toimeksisaaja on antanut siihen valtuutuksen. Omapaja Oy voi
käyttää laskun perimisessä valitsemaansa perintäyhtiötä.

Vastuu:
Toimitukseen liittyvissä reklamaatiotilanteissa Toimeksisaajalla on ensisijaisesti oikeus korjata virheellinen tai
puutteellinen suoritus.
Osapuolten vastuu tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista rajoittuu välittömiin vahinkoihin.
Toimeksisaajan vastuun määrä sopimussuhteessa Toimeksiantajalle aiheutuneista vahingoista rajoittuu tässä
sopimuksessa sovitun veloituksen enimmäismäärään, ellei kysymyksessä ole törkeä tuottamus tai tahallinen
sopimusrikkomus.

Salassapito:
Kumpikin osapuoli on velvollinen pitämään pysyvästi salassa tietoonsa saamat toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet.

Muut ehdot:
1. Toimeksisaaja vastaa työn edellyttämien lupa- ja pätevyysvaatimusten täyttymisestä.
2. Toimeksisaaja huolehtii tapaturmavakuutuksestaan, YEL-vakuutuksestaan ja mahdollisesta toiminnan vastuuvakuutuksesta.
3. Toimeksisaaja on velvollinen noudattamaan Toimeksiantajan antamia työsuojelua koskevia määräyksiä.
4. Toimeksisaaja on velvollinen noudattamaan Toimeksiantajan antamia, työsuorituksen tekemistä varten välttämättömiä ja tarpeellisia työohjeita sekä Osapuolten kesken sovittuja ja alalla yleisesti noudatettavia laatuvaatimuksia.
5. Toimeksisaajalla ei ole oikeutta korvauksiin työmatkoista, työkaluista eikä muista toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneista kuluistaan, ellei niistä ole etukäteen sovittu.
6. Lisäksi Osapuolet ovat sopineet seuraavaa

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka

Aika

Toimeksiantaja

Toimeksisaaja
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