
 
DNRO VN/811/2023 

 

 

Sopimus päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen kokeiluhankkeen arvioinnin 
toimittamisesta 
 

1. Sopijapuolet 
 

Maa-  ja metsätalousministeriö (jäljempänä ”Tilaaja”) 

Y-tunnus 0245958-7 

PL 30,  

00023 VALTIONEUVOSTO 

 

ja  

 

Firma Oy / Organisaatio X/ [tarvittaessa ryhmittymän ollessa kyseessä: Firma Oy:n ja Företag Ab:n muodostama 

ryhmittymä] (jäljempänä ”Toimittaja”) 

y-tunnus 

osoitetieto 

osoitetieto 

 

Kumpikin erikseen ”sopijapuoli” tai yhdessä ”sopijapuolet” 

 

2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot 
 

Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Sopimukseen sovelletaan Jyse 2022 Palvelut 

(jäljempänä JYSE)-ehtoja. 

 

3. Yhteyshenkilöt  
Kumpikin sopijapuoli nimeää yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävä on seurata ja valvoa sopimuksen 

toteutumista sekä tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista toiselle sopijapuolelle.  

 

Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava kirjallisesti 

toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 



 

Tilaajan yhteyshenkilö: Suunnittelija, Maria McPartlin puh. 295 162 061, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Toimittajan yhteyshenkilö/ -t:  [nimi, puhelin, sähköposti] 

 
4. Sopimuksen kohde ja tilaustapa 

Tämän sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön (dnro VN/811/2023) ja Toimittajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen 

mukaisen arvioinnin laatimispalvelun (jäljempänä palvelu) hankinta. Sopimuksen tarkoituksena on tarkemmin tässä 

sopimuksessa määriteltyjen palveluiden tuottaminen Tilaajalle.  

 

5. Toimittajan kelpoisuuden varmistamiseksi tarkastetut asiakirjat 
Toimittajalta on ennen sopimuksen allekirjoitusta tarkistettu tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot, joiden perusteella on 

voitu todeta Toimittajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset, seuraavasti: 

 

Toimittajalta on tarkastettu, että Toimittaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, verohallinnon 

perustietorekistereihin ja että Toimittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen eikä Toimittajalla ei ole 

rekisteriin merkittyä verovelkaa tai puutteita oma-aloitteisten verojen ilmoitusten antamisessa. Toimittajalta on myös 

pyydetty todistus työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen olemassa olosta. 

 

 

6. Palvelun laatu ja virhetilanteet 
 

Palvelun tarkempi sisältö ilmenee liitteenä olevasta Tilaajan tarjouspyynnöstä [xx] ja Palveluntuottajan tarjouksesta 

[xx] sekä näiden pohjalta tehdyistä tällä sopimuksella sovituista tarkennuksista.   

 

Selvitys on luovutettava tilaajalle [x.x.2023] mennessä 

 

Palvelun tulee täyttää kaikki tässä sopimuksessa ja sen liitteissä ja sopimusta täydentävissä työmääräarvioissa tai 

työsuunnitelmissa mainitut vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Toimittaja  suorittaa vastuulleen kuuluvat tehtävät 

huolellisesti ja ammattitaitoisesti, sovitun aikataulun mukaisesti, ja noudattaa alan ammattistandardeja ja -ohjeita.  

 

Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Toimittajalle yksinoikeutta myydä Palvelua Tilaajalle. 

 

Jos Toimittajan tai sen alihankkijan tekemässä työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa on virheitä tai puutteita, 

Toimittajalla on velvollisuus korjata virheet ja puutteet viipymättä saatuaan niistä tiedon. JYSE kohdassa 13.1 

tarkoitettu kohtuullinen aika, jossa Tilaajan on tehtävä ilmoitus virheestä, on 21 päivää. JYSE kohdassa 13.8 



tarkoitettu kohtuullinen aika, jossa Toimittajan on korjattava virhe, on 10 päivää Tilaajan ilmoituksesta. Jos palvelun 

virheet ovat olennaisia tai toistuvia, Tilaajalla on oikeus päättää sopimus JYSE kohdan 13.6 mukaisesti. 

 

7. Palvelun kieli, tilat ja välineet 
Palvelu ja siihen liittyvä asiakirjamateriaali tulee tuottaa suomen kielellä. Tilaajalla on pyytäessään oikeus saada 

viikon toimitusajalla haltuunsa kopiot palveluun liittyvästä asiakirjamateriaalista. 

 

Palvelu tuotetaan Toimittajan tiloissa ja Toimittajan välineillä. Tapaamiset ja tilaisuudet voidaan järjestää myös 

Tilaajan tiloissa tai muissa erikseen sovittavissa tiloissa. 

 

Toimittaja noudattaa Tilaajan tiloissa työskennellessään Tilaajan turvallisuus-, tietosuoja- ja muita toimintaohjeita. 

 

8. Sopimuskausi ja palvelun aikataulu  
Sopimus tulee voimaan molempien osapuolien allekirjoitettua tämän hankintasopimuksen. Sopimus on tarkoitus 

allekirjoittaa viimeistään pp.kk.vvvv. Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun Toimittaja on suorittanut 

palvelun sopimuksenmukaisesti, Tilaajan hyväksymällä tavalla. Immateriaalioikeuksia ja salassapitoa koskevat 

sopimusehdot velvoittavat sopijapuolia sopimuksen päättymisen jälkeenkin.” 

 
 

9. Alihankinnat 
JYSE-ehtojen 3 luvun täsmennykseksi todetaan, että Toimittaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään 

sellaisilla alihankkijoilla, jotka Tilaaja on hyväksynyt tarjouskilpailun yhteydessä alihankkijoiksi. Muilta osin 

Toimittajalla ei ole oikeutta teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla tai vaihtaa tarjouskilpailussa 

ilmoittamaansa alihankkijaa ilman Tilaajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.  

 

Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden osuudesta kuin omastaan. Toimittaja vastaa siitä, että myös 

alihankkija noudattaa Toimittajalle asetettuja velvoitteita. 

 

Tilaaja voi JYSE-ehtojen 3. luvussa tarkoitetuissa tilanteissa kieltää Toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.  

 

10.  Ryhmittymän vastuu [poistetaan, jos voittanut tarjous ei ole ryhmittymän tekemä] 
Ryhmittymän jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Jos yksi tai useampi 

ryhmittymän jäsen rikkoo sopimusta, Tilaajalla on oikeus vaatia sopimuksenmukaisen velvollisuuden täyttämistä,  

vahingonkorvausta tai sopimussakkoa miltä tahansa ryhmittymän jäseneltä.. Sopimusrikkomusten seurauksia 

laskettaessa ryhmittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esimerkiksi sopimuksenmukainen 



viivästyssakko peritään vain koko ryhmittymältä yhteisesti. Tilaaja lähettää mahdolliset reklamaatiot ryhmittymän 

määrittämään yhteyspisteeseen.  

 

Jos yhtä ryhmittymän jäsentä koskee tämän sopimuksen mukainen irtisanomisperuste, Tilaajalla on oikeus irtisanoa 

sopimus koko ryhmittymän osalta. 

 

11. Hinnat 
Palvelun kokonaishinta 56 000 euroa. Hinta on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.  

 

Hinta on kiinteä. 

 

Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta Toimittajalle aiheutuvat kulut, kuten henkilötyö-, kopiointi-, 

tulostus-, laitekulut ja muut mahdolliset toimistokulut, eikä niitä veloiteta erikseen. Tilaaja ei korvaa sovittujen hintojen 

lisäksi laskutus- tai muita lisiä tai ylityökorvauksia. 

 

Tilaaja ei korvaa matka- tai majoituskustannuksia tai matka-ajan päivärahoja. Toimittaja ei voi veloittaa korvausta 

matka-ajasta. Jos Tilaaja poikkeuksellisesti korvaa matkakuluja, noudatetaan valtion matkustussääntöä. Toimittajan 

on sovittava matkakulujen korvaamisesta ja suuruudesta Tilaajan kanssa kirjallisesti ennen matkaa.  

 

12.  Laskutuserät ja maksuehdot 
Tilaaja maksaa palvelusta hyväksytyn laskun perusteella. Toimittaja lähettää laskun työvaiheen valmistuttua 

verkkolaskuna alla olevan verkkolaskutusohjeen mukaisesti. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön verkkolaskutusosoite 
 

MMM:n verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaanottaa laskut vain verkkolaskuina valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina 

toimivan OpusCapita Solutions Oy:n kautta. 

 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459587 

Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

MMM:n Y-tunnus: 0245958-7 

MMM:n ALV-tunnus FI02459587 

Laskuun merkittävä laskutusosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 5462, 01051 Laskut 

 

Laskuun tulee merkitä yhteyshenkilöksi Auli Sihvola, RO/MAKE. 



 

Laskutuserät 
 
Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan enintään xx euroa (ilman ALV). Toimittajalla on oikeus laskuttaa lisäksi 

arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisesti. Arvonlisäveroprosentti on 24 %.  

 

Laskutuserät ovat seuraavat: 

1. erä, 20 % (+alv) maksetaan, kun Tilaaja hyväksyy projektisuunnitelman. 

2. erä, 50 % (+alv) maksetaan, kun selvityksen väliraportti on luovutettu Tilaajalle ja tilaaja on sen hyväksynyt 

3. erä, 30 % (+alv) maksetaan, kun Palvelun kohteena oleva selvitys on luovutettu Tilaajalle ja Tilaaja on sen 

hyväksynyt. 

 

Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta toimittajalle aiheutuvat kulut, kuten henkilötyö-, kopiointi-, 

tulostus-, laitekulut ja muut mahdolliset toimistokulut, matka- ja majoituskustannukset, päivärahat ja ylityökorvaukset, 

eikä niitä veloiteta erikseen. 

 
Toimittajalla ei ole oikeutta periä laskutuslisiä. 

 

Maksuaika alkaa kulua laskua vastaan vasta, kun Tilaaja on todennut, että laskutetun erän mukainen työ on toimitettu 

hyväksytysti ja sopimuksenmukaisesti. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että loppuraportti 

tai muu sovittu aineisto on valmistunut.  

 

Maksuehto on 21 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Jos Tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua 

viimeistään eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella. Korkoa peritään 

ilmoitetun, viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. 

 

13. Salassapito ja tietoturvallisuus 
Sopijapuolet pitävät salassa toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai 

liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston ja tiedot, eivätkä käytä niitä muuhun kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 

Selvyyden vuoksi todetaan myös, että Tilaaja on viranomainen, joka noudattaa toiminnassaan viranomaisen 

toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) sekä muussa lainsäädännössä annettuja salassapitoa 

ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Tämän takia salassa pidettävää tietoa ovat myös kaikki julkisuuslain, tietosuojaa 

koskevan lainsäädännön perusteella salassa pidettävät tiedot tai tiedot, jotka ovat muun lainsäädännön mukaisesti 

salassa pidettäviä. On mahdollista, että Tilaaja joutuu lainsäädännössä olevien tiedon luovutusta koskevien 

säännösten takia luovuttamaan myös salassa pidettäviä tietoja. Tällaista tietojen luovutusta ei katsota tämän 

sopimuksen määräysten vastaiseksi. 

 



Kun sopimus päättyy, sopijapuoli palauttaa, tai toisen sopijapuolen suostumuksella tuhoaa, sille luovutetut salassa 

pidettävät tiedot, tai muutoin käsittelemään tietoja toisen sopijapuolen kirjallisesti ilmoittamalla tavalla. Aineistoa ei 

saa hävittää, jos laki tai viranomaisten määräykset vaativat säilyttämistä. 

 

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki sen osoittamat palvelun tuottamiseen osallistuvat henkilöt sekä Toimittajan 

mahdolliset alihankkijat henkilöstöineen ovat sitoutuneet salassapitoa koskeviin velvoitteisiin. Tilaajan pyynnöstä 

Toimittaja hankkii palvelun tuottamiseen osallistuvilta Toimittajan tai sen alihankkijan käyttämiltä henkilöiltä erilliset 

henkilökohtaiset vaitiolositoumukset ennen palvelun aloittamista tai koska tahansa palvelun aikana.  

 

Sopijapuolten salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös sopimuksen päättyessä ja on voimassa salassapidolle 

julkisuuslaissa tai muussa lainsäädännössä määrätyn ajan. 

 
 

14. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely” ”poista ohje” 
Toimittaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen 

käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen. Palveluntuottaja toimittaa tiedonluovutushakemuksen 

Ruokavirastolle sellaisista tiedoista, jotka ovat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevia 

rekisteriaineistoja. 

 

15. Palveluun nimetyt asiantuntijat 
Toimittaja käyttää palvelua tuottaessaan tarjouksessaan nimettyjä asiantuntijoita, lupaamiensa työmäärien ja -

tehtävien mukaisesti. Toimittajalla ei ole oikeutta vaihtaa tarjouksessaan nimeämiään asiantuntijoita tai muuttaa 

asiantuntijoille ilmoitettuja työmääriä ennen sopimuksen tekemistä tai kesken sopimuskauden ilman Tilaajan kirjallista 

suostumusta.  

 

Jos nimetty asiantuntija ei kuitenkaan voi Toimittajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua palvelujen 

tuottamiseen, Toimittaja voi ehdottaa tilalle uutta, kokemukseltaan ja osaamistasoltaan vastaavaa henkilöä. 

Toimittajasta riippumattomina ja pakottavina syinä pidetään muun muassa, mutta ei pelkästään: sairaudesta, 

perhevapaasta tai henkilön irtisanoutumisesta johtuvia henkilövaihdoksia. Toimittajan on todennettava em. itsestään 

riippumattomat syyt.  

 

Toimittaja voi ehdottaa Tilaajalle yhtä tai useampaa em. vaatimukset täyttävää henkilöä. Tilaaja voi haastatella 

ehdotetut henkilöt ja valita heidän joukostaan sopivimman. 

 

Toimittajan on esitettävä yhtä tai useampaa vähimmäisvaatimukset täyttävää korvaavaa henkilöä viiden (5) täyden 

arkipäivän kuluessa siitä, kun Toimittaja saa tiedon nimetyn avainhenkilön esteestä. Jos vähimmäisvaatimukset 



täyttävää korvaavaa henkilöä ei ole esitetty tässä ajassa, tai Tilaaja ei perustellusta syystä hyväksy esitettyä 

korvaavaa henkilöä, Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. 

 

Toimittaja käyttää palvelun suorittamisessa  aina pätevyydeltään ja kokemukseltaan tehtäviin soveltuvia henkilöitä. 

Toimittaja sitoutuu Tilaajan vaatimuksesta vaihtamaan käyttämänsä henkilön viivytyksettä ja veloituksetta, jos 

henkilöltä Tilaajan perustellun näkemyksen mukaan puuttuu riittävä ammattitaito tai jos henkilö ei ole sopiva 

kyseiseen tehtävään.   

 

Toimittaja vastaa mahdollisten uusien henkilöiden perehdyttämisestä henkilönvaihdoksen jälkeen. Toimittajalla ei ole 

oikeutta laskuttaa Tilaajaa perehdyttämisajalta, vaikka Tilaaja olisi hyväksynyt vaihdoksen. Jos henkilönvaihdoksesta 

aiheutuu muita kustannuksia, kustannuksista vastaa täysimääräisesti Toimittaja. 
 

16. Immateriaalioikeudet ja niiden loukkaukset 
Tällä sopimuksella ei muuteta voimassa olevia immateriaalioikeuksia. Toimittajalla on tekijänoikeus kaikkeen 

Toimittajan aikaansaamaan, palvelun yhteydessä syntyvään materiaalin.  

 

Tilaajalla on vapaa ja rajoitukseton käyttöoikeus rajoittamattoman ajan kaikkeen Toimittajan aikaansaamaan 

materiaaliin tämän sopimuksen käyttötarkoituksessa määrättömän ajan. Tilaajalla on oikeus käyttää, kopioida ja 

tehdä tai teettää muutoksia materiaaliin sekä luovuttaa materiaalia tai käyttöoikeus siihen kolmansille osapuolille. 

 

Tilaajalla on oikeus asettaa materiaaleja nähtäväksi julkisesti valitsemallaan tavalla, esimerkiksi Tilaajan 

internetsivuilla. Tilaajalla on oikeus muuttaa materiaalia, ei kuitenkaan tekijää objektiivisesti arvioiden loukkaavalla 

tavalla tai tämän liike- tai ammattisalaisuuksia paljastaen. Tilaajalla on oikeus saattaa materiaali yleisön saataviin 

toisessa teoslajissa. Lisäksi Tilaajalla on oikeus luovuttaa materiaali kolmannelle osapuolelle. 

 

Toimittaja ei saa levittää, luovuttaa tai julkaista palvelussa syntyneitä aineistoja, lopputuloksia tai niiden osia ennen 

kuin Tilaaja on ne julkaissut. 

 

Toimittaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet Tilaajalle. 

 

JYSE kohtien 20.2. ja 20.3. lisäksi sovitaan seuraavaa: Jos sopijapuolet toteavat, tai lainvoimaisella päätöksellä 

todetaan, että sopimuksen mukainen palvelu tai sen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, 

Toimittaja hankkii kustannuksellaan Tilaajalle oikeuden käyttää palvelua jatkossakin sopimuksen mukaisesti. 

Vaihtoehtoisesti Toimittaja voi toimittaa veloituksetta korvaavan palvelun tai Tilaajan suostumuksella muuttaa 

palvelua niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. 

 



17. Palvelun käyttäminen referenssinä 
Toimittaja saa käyttää referenssinään Tilaajan nimeä ja tämän palvelun yleisluonteista kuvausta. Referenssioikeus ei 

oikeuta Toimittajaa paljastamaan tämän sopimuksen perusteella saamaansa salassa pidettävää tietoa tai aineistoa 

miltään osin kolmannelle osapuolelle. Referenssin käytöstä mainos- ja markkinointitarkoituksessa tulee sopia 

erikseen Tilaajan kanssa ennen aiottua käyttöä. 

  

18. Raportointi, tietojen vaihto ja myötävaikutusvelvollisuus 
 

Sopimuksenmukainen raportointi on edellytys laskujen maksamiselle.   

 

Toimittaja toimittaa Tilaajalle väliraportin noin puolessavälissä arvioinnin laadintaa. Väliraportin muodosta, sisällöstä 

ja luovuttamisen määräpäivästä sovitaan erikseen aloituskokouksessa.  

 

Arvioinnin loppuraportin tulee olla Tilaajan käytössä viimeistään x.x.2023.  

 

Toimittaja on velvollinen koska tahansa Tilaajan pyytäessä antamaan selvityksen minkä tahansa tämän sopimuksen 

mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. 

 

Sopijapuolet myötävaikuttavat kaikin käytettävissä olevin keinoin siihen, että sopimuksen tarkoitus toteutuu. 

Sopijapuolet tiedottavat toisiaan kaikista sellaisista olosuhdemuutoksista ja tilanteista, jotka voivat vaikuttaa 

sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen. 

 

Tilaaja antaa Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista varten sovitussa muodossa ja aikataulussa. 

Tilaaja vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä. Toimittajalla on velvollisuus 

myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja toimittaa riittävät tiedot, mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla Tilaajalle 

luettelo tarvittavista tiedoista. Jos Toimittaja katsoo, että Tilaaja laiminlyö tehtäviään tai viivästyy niiden hoidossa, 

Toimittaja reklamoi Tilaajalle kirjallisesti välittömästi sillä uhalla, että se ei muutoin voi enää vedota Tilaajan 

laiminlyöntiin tai viivästykseen. 

 

 

19. Palvelun viivästyminen 
Jos Toimittaja huomaa viivästyvänsä toimituksessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, sen on välittömästi 

kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja viivästyksen vaikutuksesta sopimuksen mukaiseen palveluun. 

Toimittajan on ilmoitettava uusi palveluntoimitusaika niin pian kuin mahdollista. 

 



Jos viivästyminen johtuu Toimittajasta tai sen alihankkijoista, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon JYSE 12 kohdan 

(Viivästyminen) mukaisesti.  Viivästyssakon suuruus on 2 % sopimuksen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 

Sakko peritään kultakin alkavalta viikolta (seitsemän vuorokauden jaksolta), jolla Toimittaja ylittää sovitun 

määräpäivän. Tilaaja perii viivästyssakkoa yhtäjaksoisesti enintään kymmeneltä (10) viikolta, jonka jälkeen Tilaajalla 

on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Vähimmäiskorvaus kultakin alkavalta viikolta on 1000 euroa. 

  

Viivästyssakon lisäksi Tilaajalla on oikeus tämän sopimuksen mukaiseen vahingonkorvaukseen Toimittajan 

viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta. Tilaaja voi vähentää viivästyssakon Toimittajalle suoritettavista maksuista. 

 

20. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos Tilaaja voi perustellusti olettaa, ettei Toimittaja pysty 

suoriutumaan sille asetetuista velvoitteista sovitussa ajassa tai sovitulla tavalla, esimerkiksi Toimittajan useiden tai 

merkittävien viivästysten tai palvelun virheiden vuoksi.  

 

Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen myös JYSE-ehtojen 18-kohdan tarkoittamissa tilanteissa mm. jos Toimittajan 

olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka olennaisesti vaikuttavat Toimittajan suoritukseen, ja tällä seikalla on 

Asiakkaalle oleellinen merkitys ja Toimittaja tämän tiesi.  

 

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi hankintalain 137 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. 

 

Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin, jos toinen sopijapuoli rikkoo 

olennaisesti sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan 30 vuorokauden kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Maksujen 

vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Jos Tilaaja irtisanoo tai purkaa sopimuksen 

Toimittajasta johtuvasta syystä, Tilaaja maksaa sopimuksen päättymishetkellä vain sellaiset maksut, joita vastaavan 

palvelun Toimittaja on suorittanut hyväksytysti. Toimittaja palauttaa Tilaajalle sellaiset jo maksetut maksut, joita 

vastaavaa palvelua ei ole vielä suoritettu tai suoritus ei ole sopimuksen mukaisesti hyväksyttävissä.  

 

Tilaajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Toimittaja tai Toimittajan johtohenkilö-, 

edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä 

tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

(1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3 - 11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan 

unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 

 

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. 

 



21. Vahingonkorvaus 
Sopijapuolilla on oikeus vahingonkorvaukseen JYSE-ehtojen kohdan 16 (Vahingonkorvaus) mukaisesti. JYSE 

kohtaan 16 lisätään seuraavaa: Välitöntä vahinkoa ovat vahingosta aiheutuneet suorat kulut, kuten reklamaatio- ja 

korjauskustannukset sekä hinnanero eli kateoston korvaus. Välillistä vahinkoa on vahinko, joka johtuu tuotannon tai 

liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, muu vahinko, joka johtuu siitä, ettei hankinnan kohdetta voida 

käyttää tarkoitetulla tavalla, voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai 

jäänyt täyttämättä oikein, vahinko, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta sekä muu 

samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. 

 
 
22. Sopimusmuutokset 

Sopijapuolet voivat tehdä JYSE luvussa 22 tarkoitettuja sopimusmuutoksia vain yhteisellä kirjallisella, 

molemminpuolisesti allekirjoitetulla ja päivätyllä muutosasiakirjalla. Muutosasiakirjan allekirjoittajilla on oltava omissa 

organisaatiossaan allekirjoitusoikeus. Sopimuksen yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Toimittaja ei 

voi veloittaa Tilaajalta neuvotteluista tai muusta ajankäytöstä, jotka johtuvat tämän sopimuksen muutosehdotusten 

käsittelystä. 

 
 
23. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

 

Sopimusta ja sen liitteitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos 

erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, asia saatetaan käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

24. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen pätevyysjärjestys 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusteksti ja liiteasiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, sopimusteksti 

on ratkaiseva. Liiteasiakirjat pätevät niiden numerojärjestyksessä (pienempinumeroinen on ensisijainen). 

 

Liitteet: 

1. Tarjouspyyntö 

2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut, päivitysversio 4/2022 [JYSE Palvelut 2014/2022] 

3. Tarjous 

 

 
Jos sopimusasiakirjan ja liitteiden välillä on ristiriitaa, ratkaisee sopimusasiakirjan sanamuoto. Jos liitteiden välillä on 

ristiriitaa, sovelletaan sitä liitettä, jonka järjestysnumero on pienempi. 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163990/VM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


25. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset 
Tätä sopimus on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

 

 
Maa-  ja metsätalousministeriö   Yritys Oy 
 
Helsingissä __. _____kuuta 2023   _________ __. _____kuuta 2023 
 
 
 
nimi (päätöksentekijä)     nimi 
tehtävä organisaatiossa    tehtävä organisaatiossa 

 
 

 
nimi (esittelijä)      nimi 
tehtävä organisaatiossa    tehtävä organisaatiossa 
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