
  
 EDUSTUSSOPIMUS 
 (Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 417/92) 
 
 
SOPIMUKSEN OSAPUOLET 
 
PÄÄMIES 

 
Y-tunnus 
 

 
EDUSTAJA 

 
Henkilötunnus/Y-tunnus 
 

 
 
EDUSTAJAN ASEMA  (yliviivaa tarpeeton vaihtoehto)    

Edustaja on / ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

Edustaja hankkii ostotarjouksia päämiehelle / päättää päämiestä sitovasti sopimuksista 

Edustaja saa / ei saa käyttää aliedustajia 

 
Sopimuksen alkamisajankohta: _________________________________________________ 
 
Edustajan muista edustuksista on sovittu seuraavaa: 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
Edustaja voi ottaa vastaan päämiestä sitovasti reklamaatioita. Ilman erillistä valtuutusta ei edustaja 
ole kuitenkaan oikeutettu toimenpiteisiin reklamaation johdosta. 
 
 
SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT TAVARAT (tarvittaessa liitteessä) 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
EDUSTAJAN TOIMINTA-ALUE JA/TAI ASIAKASPIIRI (tarvittaessa liitteessä) 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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EDUSTAJAN VELVOLLISUUDET 
 
Edustajan on tehtävää hoitaessaan huolehdittava päämiehen edusta, toimittava häntä kohtaan 
velvollisuudentuntoisesti ja rehellisesti sekä noudatettava päämiehen antamia kohtuullisia ohjeita. 
 
Edustaja on velvollinen ilmoittamaan päämiehelle seikoista, joilla hänen tehtäväkseen annetun 
toiminnan kannalta saattaa olla merkitystä. Erityisesti hänen on ilman aiheetonta viivytystä 
annettava päämiehelle tieto tarjouksista, joiden hyväksyminen saattaa tulla kysymykseen, sekä 
sopimuksista, jotka hän päämiehen nimissä on päättänyt. 
 
Salassapitovelvollisuus 
 
Edustaja ei saa edustussopimuksen voimassa ollessa eikä sen päätyttyäkään käyttää hyödykseen 
tai muille ilmaista päämiehen liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka hänelle on uskottu tai jotka hän 
muuten on saanut tietoonsa, jos hän näin menetellessään toimisi hyvän liiketavan vastaisesti. 
 
PÄÄMIEHEN VELVOLLISUUDET 
 
Päämiehen on toimittava velvollisuudentuntoisesti ja rehellisesti edustajaa kohtaan. 
 
Päämiehen on hankittava maksutta edustajalle tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja 
toimitettava hänelle tarpeellinen aineisto, kuten näytteet, mallit, selosteet ja hintaluettelot. 
 
Päämies on velvollinen ilmoittamaan edustajalle seikoista, joilla saattaa olla merkitystä tämän 
tehtäväksi annetun toiminnan kannalta. Hänen on myös ilman aiheetonta viivytystä mutta 
viimeistään kahden viikon kuluessa tarjouksesta tai sopimuksesta tiedon saatuaan ilmoitettava 
edustajalle, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen, jonka edustaja on hänelle lähettänyt.  
 
Päämiehen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava edustajalle, jos hänen nähtävissään on, että 
edustussopimuksessa tarkoitettu toiminta tulee vastaisuudessa olemaan olennaisesti vähäisempää 
kuin edustajalla on kohtuudella syytä olettaa. 
 
PROVISIO 
 
Provisio-oikeus 
 
Edustajalla on oikeus saada provisio edustussopimuksen voimassaoloaikana syntyneestä 
sopimuksesta, jos sopimus on syntynyt hänen myötävaikutuksestaan tai on päätetty asiakkaan 
kanssa, jonka edustaja on aikaisemmin vastaavanlaisia sopimuksia varten hankkinut päämiehen 
asiakkaaksi, taikka jos edustajalle on osoitettu tietty alue tai asiakaspiiri, ja sopimus on päätetty tältä 
alueelta olevan tai tähän asiakaspiiriin kuuluvan asiakkaan kanssa. 
 
Edustajalla on oikeus saada provisio edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen syntyneestä 
sopimuksesta, jos sopimus on syntynyt yllä esitetyllä tavalla ja asiakkaan tarjous on saapunut 
päämiehelle tai edustajalle ennen edustussopimuksen lakkaamista tai jos sopimuksen 
aikaansaannin voidaan katsoa pääasiallisesti johtuneen edustajan edustussopimuksen 
voimassaoloaikana tapahtuneesta myötävaikutuksesta ja sopimus on syntynyt kohtuullisessa ajassa 
edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen. 
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Provision maksuajankohta 
 
Edustajalla on oikeus provisioon niin pian ja siinä laajuudessa kuin jokin seuraavista edellytyksistä 
täyttyy: 

1) päämies on täyttänyt hänen ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen perustuvan 
suoritusvelvollisuutensa; 

2) päämiehen olisi pitänyt täyttää 1. kohdassa tarkoitettu suoritusvelvollisuutensa; 
3) asiakas on täyttänyt 1. kohdassa tarkoitettuun sopimukseen perustuvan 

suoritusvelvollisuutensa. 
 
Jos päämies on ilman edustajan suostumusta sopinut asiakkaan kanssa sopimuksen purkamisesta 
tai sen ehtojen muuttamisesta ja asiakkaan suoritusvelvollisuus jää tämän vuoksi kokonaan tai 
osaksi täyttämättä, suoritusvelvollisuuden täyttämättä jättäminen ei vaikuta edustajan oikeuteen 
saada provisio. 
 
Edustaja menettää oikeuden provisioon vain, jos päämiehen ja asiakkaan välinen sopimus on 
jäänyt täyttämättä eikä tämä ole johtunut päämiehestä tai hänen puolellaan olevasta seikasta taikka 
edellisessä kappaleessa mainitusta syystä ja on ilmeistä, ettei suoritusvelvollisuutta 
myöhemminkään täytetä. 
 
Jos asiakas täyttää suoritusvelvollisuutensa vain osaksi, edustajalla on oikeus provisioon vain siltä 
osin kuin suoritusvelvollisuus on täytetty, jollei yllälausutusta muuta johdu. 
 
Provisio on suoritettava edustajalle yhden kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, 
jonka aikana edustajalle syntyi oikeus provisioon. Suorituksen yhteydessä päämiehen tulee 
toimittaa edustajalle myös tarkka ja yksityiskohtainen provisiolaskelma suorituksen perusteista. 
 
Provision suuruus (tarvittaessa liitteessä) 
 
Provisio määräytyy seuraavasti: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Päämiehen edustajalle maksamaan em. provisioon tulee lisätä provisiolaskelman suuruuden 
edellyttämä arvonlisävero. 
 
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 
 
Tämä edustussopimus on voimassa toistaiseksi / määräajan,                       asti. 
 
Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan lain säännöksiä. Sopimukset voidaan kuitenkin pätevästi 
päättää vain kirjallisella ilmoituksella. 
 
Toistaiseksi voimassa oleva edustussopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. 
Milloin sopimus irtisanotaan ensimmäisen sopimusvuoden aikana, irtisanomisaika on yksi kuukausi. 
Tämän jälkeen irtisanomisaika pitenee yhdellä kuukaudella jokaiselta alkavalta sopimusvuodelta. 
Pisin irtisanomisaika on kuitenkin kuusi kuukautta. 
 
Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen toimitetaan 
sopijapuolelle. 
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MUUT KUSTANNUKSET 
 
Edustajan edustussopimuksen täyttämisestä johtuvien muiden kustannusten maksamisesta on 
sovittu seuraavaa (esim. myyntimatkat, messut, mainosmateriaali): 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
MUUT EHDOT 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
EDUSTAJAN SAIRAUS JA LOMA 
 
Edustajan on viivytyksettä ilmoitettava päämiehelle, jos hän on sairauden tai tapaturman vuoksi 
estynyt yhtä viikkoa kauemmin hoitamasta sopimuksen mukaista toimintaa. 
 
Jos ei muuta sovita, on päämiehellä kauppaedustajan yli yhden viikon mittaisen sairauden tai 
tapaturman johdosta syntyneen poissaolon osalta oikeus järjestää omalla kustannuksellaan 
sopimusalueella myynti.  
 
Edustajan on ennen yli yhden viikon mittaisen loman alkua ilmoitettava sen pitämisestä päämiehelle 
vähintään yhtä viikkoa ennen loman alkamista. Edustajan on mahdollisuuksiensa mukaan pyrittävä 
pitämään lomansa myyntitoiminnan kannalta mahdollisimman soveliaaseen aikaan. 
 
 
MUUTOKSET SOPIMUKSEEN 
 
Tähän sopimukseen voidaan tehdä muutoksia vain kirjallisesti. 
 
 
MUUT SÄÄNNÖKSET 
 
Muilta osin edustussopimukseen sovelletaan lakia kauppaedustajista ja myyntimiehistä (417/92). 
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
 
_____________________________; ____ / ____ 20_____ 
 
 
Päämies:   Edustaja: 
 
 
................................................................. ................................................................. 
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