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SPEAK IT OY:n yleiset toimitusehdot

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Speak It Oy:n ("Toimittaja" ) ja sen asiakkaan 
("Asiakas") väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet.

1. Määritelmät

"Media" tarkoittaa ympäristöä, jossa Tuotetta käytetään. Esimerkiksi televisio, radio, internet 
muodostavat kukin oman mediansa.

"Spotti" tarkoittaa yhtä mainosta tai muuta vastaavaa yhteyttä, jossa Tuotetta käytetään.

"Tuote" tarkoittaa Toimittajan sopimuksen mukaista äänitettä tai sen osaa. Tuote toimitetaan  
tiedostojen välityspalvelun (esim. Wetransfer.com) kautta ja se on oletusarvoltaan 24-bittinen, 
48 kHz:n wav-tiedosto.

2. Tarjous

Ellei tarjouksessa muuta mainita, Toimittajan tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen 
päiväyksestä.

3. Sopimus 

Sopimus syntyy, kun Asiakas tilaa palvelun ja Toimittaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus 
tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, esim. vapaamuotoisella vastauksella asiakkaan 
sähköpostiviestiin. Muita tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. 

4. Tuotteen tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Toimittajalla on Tuotteeseen tekijänoikeuslain (404/1961) tarkoittama tekijänoikeus, ellei muuta 
sovita. Toimittaja luovuttaa Asiakkaalle käyttöoikeuden Tuotteeseen siinä laajuudessa ja 
tarkoituksessa.

Asiakas saa käyttöoikeuden Tuotteen hyödyntämiseen sopimuksessa määritellyssä mediassa 
siinä määritellyin tarkennuksin palkkion tultua kokonaisuudessaan maksetuksi.

Asiakkaalla ei ole ilman Toimittajan kirjallista lupaa oikeutta muuttaa tai muokata Tuotetta, 
luovuttaa sitä, sen osaa tai sen käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

Toimittajalla ja spiikkerillä on oikeus käyttää Tuotetta ns. showreel-käytössä siihen erikseen 
asiakkaalta lupaa pyytämättä.



5. Maksuehdot

Maksuehto 14 päivää netto. Viivästyskorko yksitoista (11) prosenttia.

Mikäli maksuehdoksi sovitaan asiakkaan pyynnöstä 30 päivää netto, laskun loppusummaan 
lisätään 40 euroa (ALV 0%).

Mikäli maksuehdoksi sovitaan asiakkaan pyynnöstä 45 päivää, laskun loppusummaan lisätään 
80 euroa (ALV 0%).

Mikäli maksuehdoksi sovitaan asiakkaan pyynnöstä 60 päivää, laskun loppusummaan lisätään 
120 euroa (ALV 0%).

Speak it Oy ei koskaan hyväksy em. ehtoja pidempiä maksuaikoja.

Jos Asiakas ei noudata ennalta määriteltyjä maksuaikoja, Toimittajalla on oikeus keskeyttää 
tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.

6. Toimeksiannon peruuttaminen

Asiakas voi ennalta arvaamattomasta ja hyväksyttävästä syystä kirjallisesti keskeyttää tai 
peruuttaa toimeksiannon. 

Asiakas korvaa siihenastiset kulut ja tekemän työn aikaveloituksen perusteella sekä 
keskeyttämisestä/ peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuvat välittömät kulut esim. sopimussakot
alihankkijoille. 

Kaikki Tuotteeseen liittyvät huomautukset on tehtävä viikon (168 tunnin) kuluessa Tuotteen 
toimituksesta. Muussa tapauksessa Tuote ja sen toimitus katsotaan hyväksytyksi.

7. Palkkio

Sovittu palkkio sisältää oikeuden käyttää Tuotetta sovitussa määrässä Spotteja sovitussa 
Mediassa kahdentoista (12) kuukauden ajan Tuotteen toimittamisesta lukien.

Jos Tuotetta käytetään sovittua enemmän, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tästä 
Toimittajalle ja maksamaan tästä lisäkorvausta. Jos ilmoitusta ei tehdä, korvaus on 
alkuperäinen palkkio kaksinkertaisena, muutoin vähintään 50 % alkuperäisestä palkkiosta.

Jos Tuotetta käytetään sanotun ajan jälkeen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tästä 
Toimittajalle ja maksamaan tästä lisäkorvausta. Jos ilmoitusta ei tehdä, korvaus on 
alkuperäinen palkkio kaksinkertaisena, muutoin vähintään 50 % alkuperäisestä palkkiosta.

Jos Tuotetta käytetään muussa kuin sovitussa Mediassa, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan 
tästä Toimittajalle ja maksamaan tästä lisäkorvausta. Jos ilmoitusta ei tehdä, korvaus on 
alkuperäinen palkkio kaksinkertaisena kunkin Median osalta, muutoin vähintään 50 % 
alkuperäisestä  palkkiosta kultakin Medialta.

Lisäkorvaukset voivat olla päällekkäisiä.

Kaikkiin palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, jos ALV-laki niin vaatii. 
ALV-lain 45§:n perusteella juontotyöt ja spiikit ovat yleensä arvonlisäverottomia.

Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen tai muuten sopimuksen mukaisesta Tuotteesta 
on sopimuksessa mainittu palkkio maksettava riippumatta siitä, käytetäänkö Tuotetta vai ei. 
Samoin, jos Asiakas keskeyttää työn ennen kuin se on valmistunut.



Tilatusta ja toimitetusta luonnoksesta Toimittajalla on oikeus saada luonnospalkkio, jonka 
määrä on puolet alunperin sovitusta palkkiosta, jollei erikseen ole muuta sovittu. Palkkio on 
maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos lopulliseen Tuotteeseen vai ei. 
Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta Asiakasta minkäänlaiseen toisintamiseen.

Mikäli luonnoskappaletta käytetään varsinaisen Tuotteen sijaan, on tästä maksettava 
sopimuksessa mainittu palkkio kokonaisuudessaan.

Jos Asiakas ei käytä Tuotetta, ei se poista tai vähennä Asiakkaan maksuvelvollisuutta 
Toimittajalle. 

Käytettäessä Toimittajan edustamia spiikkereitä Asiakkaalla ei ole oikeutta ottaa heihin suoraan
yhteyttä ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Suora kaupankäynti Toimittajan edustamien 
spiikkerien kanssa on kielletty ja oikeuttaa Toimittajan veloittamaan Asiakkaalta kaksinkertaisen
hinnan, kuin mitä Toimittaja normaalisti sellaisesta Tuotteesta veloittaisi, ja sen lisäksi ja 
riippumatta siitä, mitä Toimittajan edustama spiikkeri on Asiakkaalta veloittanut.

8. Toimitusaika ja viivästys

Tuotteet toimitetaan sovitun toimitusajan mukaisesti. Jos toimitus viivästyy Toimittajasta 
johtuvasta syystä, Toimittaja on velvollinen suorittamaan Asiakkaalle viivästyssakkona 0,5 % 
myöhästyneen Tuotteen hinnasta kultakin päättyvältä viikolta, kuitenkin enintään 7,5 %.  
Sanottu viivästyssakko on viivästyksen ainoa seuraamus.

9. Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa ainoastaan sellaisista vahingoista, jonka Asiakas osoittaa sille aiheutuneen 
Toimittajan lievää törkeämmästä huolimattomuudesta.

Toimittajan vastuu rajoittuu virheen korjaamiseen ja on enintään toimeksiannosta saadun 
palkkion määräinen. Toimittaja ei vastaa muusta mahdollisesta vahingosta, kuten Asiakkaan 
taloudellisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Vaatimus tulee tehdä viimeistään 3 kuukauden kuluessa valmistuneen toimeksiannon 
vastaanottamisesta, jonka jälkeen Toimittaja ei ole enää korvausvelvollinen miltään osin. 

10. Erimielisyydet

Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
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