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LAINOPILLISEN PALVELUN TOIMEKSIANNON SOPIMUSEHDOT  
 
1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella osapuolet sopivat toimeksiantajan Lexly Oy:lle antaman lainopillisen palvelun 
toimeksiannon hoitamisesta.  

2. Lexly Oy:n vastuu Toimeksisaaja sitoutuu hoitamaan sille tällä sopimuksella annetun toimeksiannon 
ammattitaitoisesti, huolellisesti ja tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia asiakkaalle aiheuttamatta. 

3. Toimeksiantajan myötävaikuttamisvelvollisuus Toimeksiantaja antaa toimeksisaajalle tehtävien hoitoa varten 
tarpeelliset valtakirjat. Toimeksiantaja sitoutuu antamaan toimeksisaajalle kaikki toimeksiannon hoidon kannalta 
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat ja sitoutuu muutenkin myötävaikuttamaan toimeksiannon edistymiseen.  

4. Vastuunrajoitus Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Toimeksisaaja ei 
vastaa toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta, kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, 
saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka 
muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Toimeksisaaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu toimeksiantajalta tai 
kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tai puutteellisesta tiedosta.  

5. Toimeksiannon hoitoon tarvittavat varat Toimeksiantaja huolehtii ja vastaa siitä, että toimeksisaajalla on 
toimeksiannon asianmukaiseen hoitamiseen tarvittavat varat käytössään. Määräpäivänä maksettavien varainsiirtoverojen 
ja muiden maksujen tulee olla toimeksisaajan osoittamalla tilillä tai muuten toimeksisaajan käytössä vähintään viikkoa 
ennen maksun eräpäivää. Muussa tapauksessa toimeksisaaja ei vastaa maksun viivästymisestä aiheutuvista 
seuraamuksista.  

6. Vastuu toimeksiannon kuluista ja palkkioista Toimeksiannon hoitamisesta toimeksisaajalla on oikeus veloittaa sovitun 
palkkion lisäksi asian hoidosta johtuvat suoranaiset kulut, kuten viranomais-, kopiointi-, matka- ja muut aiheutuneet 
kulut. Kuluista ja toimeksiannon hoitamisesta perittävästä palkkiosta asiakas saa eritellyn laskun tai tiliotteen. 
Pitkäkestoisissa toimeksiannoissa toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa tehdyn työn toteutumisen mukaan. Mikäli 
toimeksiannon hoidon aikana selviää, että toimeksiantoa ei sen laaja-alaisuuden, vaikeuden tai muiden erityisten syiden 
vuoksi voida hoitaa tässä sopimuksessa sovitulla palkkiolla, saadaan toimeksiannon hoitoa jatkaa vain asiakkaan 
suostumuksella. Muutoin toimeksisaaja saa veloittaa toimeksiannon hoidosta enintään sovitun palkkion. Toimeksiantaja 
vastaa toimeksiannon aiheuttamista kuluista ja palkkioista riippumatta siitä, kenen lukuun toimeksiantoa hoidetaan. 

7. Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä 
tarkoitetaan sellaista olosuhdetta, tapahtumaa tai muuta seikkaa, joka estää sopijapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on 
ennalta arvaamaton, sopijapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. 
Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, 
luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina, lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. Sopijapuoli voi vedota 
ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on ollut mahdollista tai 
sopijapuolella on muutoin ollut este tiedossa. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että sopijapuoli on 
pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle osapuolelle aiheutuvaa vahinkoa.  

8. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen Tämä sopimus on voimassa, kunnes sopimuksen mukainen toimeksianto on 
suoritettu loppuun. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi ilman irtisanomisaikaa. 
Toimeksisaajalla on irtisanomisesta huolimatta oikeus veloittaa jo tehdystä työstä syntyneet kulut ja kohtuullinen palkkio. 
Toimeksisaajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi yhden (1) kuukauden kuluttua kirjallisesta 
irtisanomisilmoituksesta. Toimeksisaajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa, 
jos toimeksiantaja ei anna kohdassa 7 yksilöityä suostumustaan. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman 
irtisanomisaikaa, jos toinen sopijapuoli laiminlyö olennaisesti tähän sopimukseen liittyviä velvollisuuksiaan tai muulla 
olennaisella tavalla rikkoo sopimusta; kuolee; asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin, taikka 
muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi.  

9. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään toimeksiantajan 
kotipaikan käräjäoikeudessa, paitsi kun toimeksiantajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, jolloin riitaisuudet käsitellään 
toimeksisaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 


