
I. SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Lakiasiaintoimisto Kaspian Law & Consultingin kanssa 
tehtyihin toimeksiantosopimuksiin, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti toimeksiantajan ja 
Kaspian Law & Consultingin välillä sovittu.

II. MÄÄRITELMÄT 

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a. Toimeksisaajalla (jäljempänä myös yritys) Kaspian Law & Consulting Oy:tä.
b. Toimeksiantajalla (jäljempänä myös asiakas) tahoa, joka tekee toimeksiantosopimuksen 

toimeksisaajan kanssa.
c. Toimeksiantosopimuksella tai sopimuksella toimeksiantajan ja toimeksisaajan välille tehtävää 

lakiasiainpalvelua sisältävää palvelusopimusta. 

III. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Toimeksiantosopimus katsotaan syntyneeksi, kun toimeksiannosta ja sen sisällöstä on sovittu 
asiakkaan kanssa ja asiakas on allekirjoittanut toimeksiantosopimuksen yrityksen kanssa. 
Toimeksiantosopimus katsotaan syntyneeksi sopimuksen allekirjoittamisen päivämäärällä, ellei 
muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti toimeksiantosopimuksessa yrityksen ja asiakkaan välillä 
sovittu.

1. Sopimuksen syntyminen etämyynnissä

Mikäli toimeksiantosopimus allekirjoitetaan asiakkaan toimesta käyttäen etäyhteyttä niin, että 
asiakasta ei ole ennen sopimuksen tekemistä henkilökohtaisesti tavattu, on asiakkaalla 14 
päivän ajan oikeus päättää sopimus ilmoittamalla siitä yritykselle.

IV. PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelun sisällöstä sovitaan yrityksen ja asiakkaan kanssa toimeksiantosopimusta tehtäessä. 
Toimeksiannon pääasiallinen sisältö kirjataan toimeksiantosopimukseen, tai mikäli on tarpeen, 
erilliseen toimeksiantosopimuksen liitteeseen.

V. TOIMITUSAIKA

Palvelun toimitusaika määräytyy toimeksiannon sisällön perusteella ja alkaa 
toimeksiantosopimuksen allekirjoittamishetkellä ja päättyy toimeksiannon suorittamisen hetkellä tai 
muutoin erikseen kirjallisesti sovittavana ajankohtana.

1. Toimitusaika etämyyntisopimuksessa

Etämyynnin kautta syntyneessä toimeksiantosopimuksessa yritys aloittaa toimeksiannon 
suorittamisen 14 päivän kuluttua toimeksiannon syntymisestä. Asiakkaan erikseen sovittaessa 
yritys aloittaa toimeksiannon suorittamisen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
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VI. PALKKIO

Yritys on oikeutettu palkkioon toimeksiannon suorittamisesta.

1. Palkkion korottaminen

Yrityksellä on oikeus korottaa 30 %:lla sovittua kiinteää palkkioveloitusta, jos tehtävä on 
poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, tehtävä 
suoritetaan normaalin työajan ulkopuolella, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen 
kiireellisenä. Palkkion korottamisesta neuvotellaan asiakkaan kanssa, ja siitä sovitaan 
kirjallisesti yrityksen ja asiakkaan välillä.

2. Hinta-arvio
Yritys	antaa	asiakkaalle	toimeksiannon	suorittamisesta	hinta-arvion	asiakkaan	sitä	erikseen	
pyytäessä.	Hinta-arvio	annetaan	kirjallisesti.	Yrityksellä	on	oikeus	ylittää	hinta-arvio	30	%.

VII. PALKKIOPERUSTE

1. Aikaperusteinen veloitus

Yrityksen palkkioperusteena on aikaveloitus. Aikaveloituksen suuruus on yksityisasiakkaiden 
kohdalla alkaen 250 euroa tunnilta ja yritysasiakkaiden kohdalla alkaen 350 euroa tunnilta. 
Aikaveloituksen minimilaskutusyksikkönä on 15 minuuttia.

2. Veloitus muulla perusteella

Yrityksen ja asiakkaan erikseen kirjallisesti sopiessa voidaan toimeksiannon suorittamisesta 
maksettava korvaus sopia 

a. kiinteähintaiseksi kokonaisveloitukseksi
b. toimeksiannon suorittamisesta asiakkaalle saatavaan suoritukseen perustuvaksi 

prosenttiosuudeksi. 

VIII. HINNASTO

Yrityksen palveluhinnasto on nähtävillä pyynnöstä.

IX. LASKUTUS

Yritys	laskuttaa	asiakasta	toimeksiannon	päättymisen	jälkeen.	Riita-asiassa	asiakasta	laskutetaan	
oikeusasteittain oikeusasteen annettua asiassa päätöksensä. Yrityksellä on oikeus laskuttaa 
asiakastaan myös vaiheittain, laskun laatimiseen mennessä suoritetuista toimenpiteistä, mikäli 
toimeksiannon	suorittaminen	kestää	yli	kuusi	(6)	kuukautta.	

Yrityksellä on oikeus pyytää asiakkaalta ennakkopalkkiota toimeksiannon suorittamiseen. 
Yrityksellä on oikeus laskuttaa asiakasta tai pyytää asiakkaalta ennakkosuoritusta toimeksiannon 
suorittamiseksi tarpeellisten asiakirjojen tilaamisen kulujen määrän verran.
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X. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Toimeksiantosopimus päättyy toimeksiannon tultua suoritetuksi kokonaisuudessaan.

XI. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1. Asiakkaan oikeus päättää toimeksiantosopimus

Toimeksianto on päätettävissä asiakkaan taholta ilman perusteita kirjallisella ilmoituksella 
sähköpostitse tai kirjeitse.

2. Yrityksen oikeus päättää toimeksiantosopimus

a. Yrityksellä on oikeus päättää toimeksianto, mikäli asiakas laiminlyö toimittaa yritykselle 
asian hoitamiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Ennen sopimuksen päättämistä yrityksen 
on ilmoitettava kirjallisesti asiakkaalle tämän laiminlyönnistä ja varattava asiakkaalle oikeus 
korjata laiminlyöntinsä kohtuullisen ajan kuluessa.

b. Yrityksellä on oikeus päättää toimeksianto, mikäli asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy 
luottamuspula asiakkaan tai yrityksen toimien seurauksena.

c. Yrityksellä on oikeus päättää toimeksianto, mikäli toimeksiannon aikana havaitaan peruste, 
jonka johdosta yrityksen tai asiaa yrityksessä hoitavan henkilön tulee ammattieettisten 
ohjeiden johdosta luopua toimeksiannon suorittamisesta. 

XII. VASTUUNRAJOITUS

Kaspian Law & Consulting Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu neuvonnan tai asiakirjan 
väärinkäytöstä, väärinymmärryksestä taikka käytöstä muuhun kuin alkuperäiseen käyttöön 
tarkoitetusta käyttötarkoituksesta.  
 
Kaspian Law & Consulting Oy:n vastuut eivät ulotu ulkopuolisiin taikka kolmansiin osapuoliin. 
Kaspian Law & Consulting Oy ei ole vastuussa neuvoista tai asiakirjoista, jonka ulkopuolinen 
osapuoli on antanut tai laatinut. Toimeksiannoissa Kaspian Law & Consulting Oy vastaa vahingosta  
1 000 000 euroon asti sekä rajoittaa vastuunsa varallisuusvahingoissa 200 000 euroon. 
 
Kaspian Law & Consulting Oy ei vastaa välillisistä vahingoista. Törkeästä laiminlyönnistä ja 
huolimattomuudesta sekä tahallisuudesta aiheutuvat vahingot jää vahingonaiheuttajan 
kustannettavaksi.  
 
Kaspian Law & Consulting Oy:n ei vastaa nettisivujen, blogitekstien tai sosiaalisen median päivitysten 
ynnä muihin sellaisiin rinnastettavan alustojen julkaisujen käytöstä oikeudellisena neuvona.

XIII. VOIMASSAOLO

Nämä vakioehdot ovat voimassa yrityksen ja asiakkaan välisissä toimeksiantosopimuksissa 
5.7.2021 alkaen toistaiseksi.


