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Talousvaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksestä laiksi
kauppaedustajista ja myyntimiehistä
Eduskunta on lähettänyt 10 päivänä joulukuuta 1991 talousvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 20111991
vp laiksi kauppaedustajista ja myyntimiehistä.
Esityksen johdosta valiokunnassa ovat olleet
kuultavina lainsäädäntöjohtaja Kaarina BuureHägglund ja lainsäädäntöneuvos Risto Telaranta oikeusministeriöstä, osastopäällikkö Antti
Maijala Teollisuuden Keskusliitosta, lakimies
Antti Neimala Suomen Yrittäjäin Keskusliitosta, varatuomari Aaro Liuksiala ja toiminnanjohtaja Airi Vaaranto Ulkomaankaupan Agenttiliitosta sekä pääsihteeri Mauri Waenerberg Suomen Myyntimiesten Keskusjäljestöstä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kauppaedustajista ja myyntimiehistä uusi
laki, jonka säännökset vastaavat Euroopan yhteisön itsenäisiä kauppaedustajia koskevaa direktiiviä ja muiden Pohjoismaiden vastaavia lakeja.
Laissa tarkoitetaan kauppaedustajalla elinkeinonhaljoittajaa, joka päämiehen kanssa tekemässään edustussopimuksessa on sitoutunut tämän lukuun jatkuvasti edistämään tavaroiden
myyntiä tai ostoa hankkimalla taljouksia päämiehelle tai päättämällä tämän nimissä myyntitai ostosopimuksia. Myyntimiehellä tarkoitetaan työntekijää, joka on työnantajansa kanssa
tekemässään edustussopimuksessa sitoutunut
tämän lukuun edistämään edellä tarkoitetulla
tavalla tavaroiden myyntiä.
Laissa on säännökset kauppaedustajan ja
päämiehen välisestä edustussopimuksesta johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista, edustussopimuksen lakkaamisesta, kauppaedustajan kelpoisuudesta ja päämiehen suhteesta kolmanteen
henkilöön.

Laissa säädetään muun muassa kauppaedustajan oikeudesta saada provisio edustussopimuksen voimassaoloaikana ja sopimuksen lakkaamisen jälkeen syntyneestä sopimuksesta sekä
oikeudesta erityiseen korvaukseen, palkkioon ja
hyvitykseen. Kauppaedustajalla on oikeus saada
kuukausittain päämieheltä provisiolaskelma.
Sen tarkistamiseksi hänellä on oikeus saada
päämieheltä ote kiljanpidosta ja kaikki muut
laskelman tarkistamiseksi tarpeelliset tiedot.
Päämiehen kieltäytyessä antamasta tietoja kauppaedustaja voi tarkistuttaa hänen kiljanpitoaan.
Edustussopimus voidaan tehdä määräajaksi
tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa laissa säädetyn porrastetun irtisanomisajan kuluttua. Sopimus voidaan
laissa säädetyin edellytyksin myös purkaa.
Kauppaedustaja saa päättää päämiehen puolesta sopimuksia vain, jos hänet on siihen valtuutettu. Laissa on säännökset myös sellaisten tapausten varalta, että kauppaedustaja on toiminut
ilman valtuutusta tai valtuutuksensa ylittäen.
Laissa on myös säännös toiselle sopijapuolelle
aiheutuneen vahingon korvausvelvollisuudesta.
Myyntimiehen ja työnantajan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia kauppaedustajia ja myyntimiehiä koskevassa laissa säädetyin poikkeuksin.
Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa
hallituksen esityksen johdosta. Valiokunta kunnioittaen ehdottaakin,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Väistö
sekä jäsenet Dromberg, Jansson, Jurva, Jääske-
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läinen, Korhonen, Laivoranta, J. Leppänen,
Linnainmaa, Luhtanen, Paloheimo, Saastamoinen ja Vuoristo.

