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SOPUAPUOLET
Hatakeskuslaitos (jaljempana "tilaaja")

PL112

28131 Pori
Sopimusyhteyshenkiio: Jukka Aaltonen

ja
Insta DefSec Oy QaijempanS "toimittaja")
Sarankulmankatu 20, PL 80

33901 Tampere
Y-tunnus 15978503

Sopimusyhteyshenkilo: Mikko Pitk^nen
Sopimuksen yhteyshenkilon tehtavana on seurata ja valvoa sopimuksen
toteutumista Ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvista asioista.
Yhteyshenkilolla ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopjjapuolen on vii-

vytyksetta ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilon vaihtumisesta toisen
sopijapuolen yhteyshenkilolie.

MAARITELMAT
Sopimukseen liittyvat maSritelmat ovat iiitteessa 9.

SOPiMUKSEN TARKOITUS JA TAUSTA
3.1 Tiiaaja onjulkaissut hankintaifmoituksen 29.4.2010. Tilaaja on saamiensa tarjousten perusteelia tehnyt paatoksen toimittajan tarjoaman HatSkeskustietojarjesteiman hankkimisesta.
3.2 Taman sopimuksen tarkoituksena on sopia HatakeskustietojSrjestelman
toimittamisesta ja toimituksen ehdoista.

SOPIMUSASIAKiRJAT JA NIIDEN PATEMISJARJESTYS
4.1 TamS sopimus muodostuu tasta sopimusasiakirjasta ja seuraavista liitteista:

Liite 1 Luettelo vaatimuksista
Liite 2 Toimitusprojektin hinnatja maksuehdot
Liite 3a Toimituksen edeliyttamat vaimisohjelmistot ja hinnat seka
ostoaikataulu
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Liite 3b Toimituksen edellyttamat tiiaajan soveilukset (iiite laaditaan toimitusprojektin ajkana)
Liite 4 Projektisuunnitelma
Liite 5 Vastuunjakoja alihankkijat
Liite 6 HyvSksymismenettely
Liite 7 Muutoshallinta
Liite 8 Yhteistyon organisointi
Liite 9 MSaritelmat
Liite 10 KayttajamaSr^t ja kayttajaprofiilit.
Liite 11 Jaljennos turvalIEsuussopimuksesta

4.2 MikSli sopimusasiakirjan j'a liitteiden 1-10 vaiiiia on ristiriitaa, ratkaisee
sopimusasiakirjan sanamuoto. Mikaii liitteiden valilla on ristiriitaa, noudatetaan soveltamisjarjestyksena seuraavaa siten, etta pienempi jarjestysnumero patee ennen suurempaa:

1. MaaritelmSt (Liite 9)
2. Luettelo vaatimuksista (Liite 1)
3. Toimitusprojektin hinnatja maksuehdot (Liite 2)
4. Toimituksen edeilyttamat valmisohjelmistot ja hinnat seka

ostoaikataulu (Liite 3a)
5. Toimituksen edellyttamat tilaajan sovellukset (Liite 3b)
6. Vastuunjako ja alihankkijat (Liite 5)
7. HyvQksymismenettely (Liite 6)
8. Muutoshallinta (Liite 7)
9. YhteistyOn organisointi (Liite 8)
10. KayttajamaarStja kayttaja prof ii lit (Liite 10)
11. Projektisuunnitelma (Liite 4)
12. Jaljennos turvallisuussopimuksesta
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Jos taman sopimuksenja turvallisuussopimuksen vaiilla on ristiriitaa, sovelletaan tun/allisuussopimusla.
4.3 Toimittajalta ostettavien valmisohjeimistojen kayttooikeusehdoista ja tu-

ki- ja yllapitopalveluista tilaaja ailekirjoittaa erillisen sopimuksen joko
toimitiajan kanssa tai, mikali sopijapuolet ovat tasta erikseen kirjallisesti
etuk^teen sopineet, suoraan vaimisohjelmistotolmittajan kanssa.

SOPIMUKSEN KOHDE
5.1 TamSn sopimuksen kohteena on Hatakeskustietojarjestelman toteuttaminen projektimuotoisesti siten, etta se on liitteen 6 mukaisesti hyvaksy-

tysti kayttfionotettu kaikissa hatakeskuksissa (6 kpl) ja toimitusprojektin
iopputulokset ovat toimitettuina kaikissa tarvlttavissa palveluymparistoissa, jotka yksiloidSan projektisuunnitelmassa.
5.2 Toimitusprojekti organisoidaan siten, etta sen eri vaiheissa voidaan k^yttSa iteratiivisia tyOmenetelmiS (iteraatioita). Tilaaja osallistuu toimituspro-

jektin toteuttamiseen. Tiiaaja hyvaksyy toimitusprojektissa toimitettavat
inkrementit erikseen. Projektitycimenetelma ja toimitusprojektin kulku on
kuvattu liitteen^ 4 olevassa projektisuunnitelmassa. Hyvaksymismenettely on kuvattu sopimuksen kohdassa 13 ja iiitteessa 6.
5.3 Kaikista toimitusprojektia, projektisuunniteimaa ja vaatimuksia koskevista muutoksista sovitaan liitteen 7 muufoshallinnan mukaisesti.

5.4 Liitteessa 3a on lueteltu toimituksen edellyttamat vaimisohjelmistot ja
niiden kayttfioikeuksien maar^t. Toimittaja vastaa siitS, etta iuettelo on
tyhjentava. Tilaaja hyodyntSa silla mahdollisesti Jo oiemassa oievia kSyttooikeuksia tai sopimuksia vaimisohjelmistojen osalta. Valmisohjelmistot

ykslloidaan liitteessa 3a eriteItynS tiiaajaliajo oleviin valmisohjelmistoihin
ja tilaajan toimittajalta hankkimiin, toimittajan taj koimannen osapuolen
valmisohjelmistoihin. Tilaajalia on oikeus paattaa, toteutetaanko karttatoiminnaltisuus liifteessa 3a nimetyiia valmisohjelmistolla vai uikopuolisen valmisohjelmistolla.
5.5 LiitteessS 1 on lueteltu low-tason ominaisuudet, joita tilaajalia ei ole vel-

vollisuutta tilata ja jotka on hinnoiteltu erikseen hintaiiitteessa. Tiiaajalla
on oikeus tilata nama ominaisuudet yksittaisina ja toimittaja sitoutuu toimittamaan ne tilaajalle tamSn sopimuksen ehdoin. Tiiaajalla on oikeus tiiata ominaisuudet kolmen vuoden kuluessa taman sopimuksen voimaantulosta hintaliifteen mukaisilla hinnoilla. Toimitusaikatautusta sovitaan
erikseen.
5.6 Liitteessa 3a on eritelty tarvittavien valmisohjel-

mistojen kayttfioikeudet, Joita tilaajalla ei ole velvoilisuutta tilata ja jotka
on hinnoiteltu erikseen hintaiiitteessa. Tilaajalla on oikeus tiiata
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tarvittavat valmisohjeimistot ja toimittaja sitoutuu toimittamaan ne tilaajalle taman sopimuksen ehdoin. Tiiaajaiia on oikeus tilata nSma valmisohjelmistot kolmen vuoden kuiuessa taman sopimuksen voimaantulosta hintaliitteen mukaisilia hinnoilla. Toimitusaikataulusta sovitaan erikseen.

YLEiSET VAATIIUIUKSET, TOIM1TTAJAN VELVOITTEITA
6.1 Toimittajaila on tSman sopimuksen mukainen kokonaisvastuu siita, etta
toimitusprojektin paattyessa H8takeskustietojarjestelma tayttaa vaatimukset Ja maaritykset hyvaksymismenettelyn mukaisestt. Selvyyden
vuoksi sopijapuolet toteavat, etta osapuolet voivat sopia muutoshallinnassa vaatimusten tarkentamisesta tai muuttamisesta ja etta maaritykset
tasmentavat vaatimuksia. Jos pSivitetyt vaatimukset ja maaritykset ovat
ristiriidassa, sovelletaan vaatimuksia.
6.2 Hatakeskustietojarjestelma on toteutettava siten, etta
••^-1.

6.3 Toimittaja vastaa toimitusprojektin yhteydessa tarvittavasta yhteydenpi-

dosta omiin alihankkijoihinsa Ja muihin kumppaneihinsa seka sitoutuu
tekemaan kaikin kohtuullisin keinoin yhteistyfitS tilaajan nimeamien muiden osapuolten kanssa.

6.4 Jos hat^keskustietojarjestelmaa koskeva vaatimus perustuu lakiin tai
sen nojalla annettuun asetukseen tai viranomaismaar^ykseen, joka
muuttuu sopimuksen voimassaoloaikana, osapuolet kasittelevat muutoksen vaikutuksen muutoshallintamenetteiyssa.
6.5 Jos sopijapuolet sopivat . . ._..—.._ , toimittaja

ilmoittaa tilaajalle etukSteen t ^ kayttooikeutta koskevista ehdoista seka muista ehdoista ja rajoituksista, joita tfiaajan tulee loudattaa. Mikali toisin ei ole
sovittu, toimittaja vastaa siita, etta sopimuksen
mukainen kavtto ei iohda siihen. etta tilaajan muihin ohjelmistoihin sovellettaisiin ^ toskevia ehtoja.

KIELIVAATIMUKSET
7.1 Toimitusprojektissa kaytettava kieli on suoml Ja toimitusprojektissa syntyva dokumentaatio on suomenkielista. Hyvaksyntamenettelyssa k^ytettava tyokieli on suomi ja hyvaksynfamenettelyssa kSytettavat vaatimusJa maarittelydokumentit ja testausdokumentit ovat suomenkielisia.
7.2 Paiveluiden kSyttoon liittyvan dokumentaation on oltava suomen- ja
ruotsinkielistS ja erikseen sovittaessa englanninkielista.
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7.3 Koulutustaja koulutusmateriaa!ia koskevat kieiivaatimukset ovat kohdassa 9.7.

8 TIETOTURVA JA SALASSAPITO, VARAUTUMISSUUNN1TTELU
8.1 Tietotun/amenetteIyistQ, salassapidosta ja varautumisesta iaaditaan eriilinen turvallisuussopimus, jonkajaijennos on tam^n sopimuksen liitteena
11. Turvaiiisuussopimuksen velvoitteiden vakava laiminlyonti toimittajan

tai toimittajan alihankkijan toimesta oikeuttaa tilaajan purkamaan taman
sopimuksen kohdan 26 mukaisesti.
8.2 Palveiuiden puitesopimuksen mukaiset varautumisjarjestelyt suunniteilaan toimitusprojektin aikana toimittajan j'a tilaajan yhteistyona.

9 TOIMITUSSISALTO
9.1 Toimitusprojekti
9.1.(1) Toimitus sis^ltaa toimitusprojektin taman sopimuksenja projektisuunnitelman mukaisesti.
9.1 .(2) Toimitusprojekti sisSltaa seuraavat vaiheet:
1. Kaynnistys

Alka;20H

2. Toteutusvaiheet
Afka: 2012 - 2014, noin kaksi inkrementtla / vuosi

Vaihe 1 /vuosi2012
Vaihe2/vuosi2013
Vaihe3/vuosi2014
Kayttoonotto

Aika:2015
KayttoOnottovaihe sisaltaa kaikki ne toimenpiteet, joilla Hatakeskustieto-

jarjesteima ja siihen liittyvat palvelut otetaan tuotantokayttoon kaikissa
operatiivisissa hatakeskuksissa kayttoonoftovajheen ioppuun mennes-
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sa. Yksittaisten operatlivisten hatakeskusten kayttoonotto tehda§n hatakeskus kerraliaan.
Kayttoonottovaiheen hyvaksymisesta alkaa seurantakausi, j'oka kestaa
ko!me kuukautta. Seurantakauden aikana noudatetaan takuuajan mukaisia ehtoja. Seurantakausi on edeileen osa toimitusprojektia ja seurantakauden aikana toimittaj'alla on oitava sama vaimius korjata HatSkeskustietojarjestelman vikoja Ruin toimitusprojektin aikana. Seurantakauden aikana toimittaja on velvollinen seuraamaan tehostetusti Hatakeskustietojarjestelman toimintaa. Seurantakauden lopulla suoritetaan
toimituksen iopuliinen hyvaksynta. Toimittaja korjaa kaikki Hatakeskustietojarjestelman hyvaksynnan estavat virheetja puutteet hyvaksynt^kriteerien mukaisesti ennen lopuflista hyvaksyntaa kohdan 13.2 mukaisesti.

9.2 Tilaajan sovellukset
9.2.(1) THaajan sovellukset yksiloidaan iiitteeseen 3b toimitusprojektin kaynnistysvaiheessa.

9.2.(2) Toimitfaja toteuttaa tarkennettujen vaatimusten mukaiset r^ataioinnit
valmisohjelmistoihin. Hatakeskustietojarjestelman raatalointi ja integrointi tehdaan tilaajan prionsoinnin mukaan ja testataan projektisuunnitelman mukaisesti.
9.2.(3) Toimittaja sitoutuu tekemaan vaimisohjelmistojen raataloinnit niin, etteivat ne vaikuta valmisohjelmistotoimittajan antamaan tukipalveluun tai fakuuseen. Mikali tehtavat raataloinnit voivat vaikuttaa valmisohjelmistotoimittajan takuu- tai tukipaiveluvelvoitteisiin, tekee toimittaja asiasta kirjallisen selvityksen tilaajaile ennen raataloinnin tekemista. Tilaaja tekee
selvityksen perusteella paatoksen raatalointien toteuttamisesta ja ilmoittaa paatoksestaan kirjallisesti toimittajalle.

9.3 Valmisohjelmistot
9.3.(1) Toimittaja toimittaa projektisuunnitefman mukaisesti HatSkeskustietojar-

jestelmaan liitteen 3a mukaiset toimittajalta ostettavat valmisohjelmistot.
9.3.(2) Toimittaja vastaa kaikkien toimitusprojektia varten tan/itsemiensa valmisohjelmistojen kayttooikeus-ja tukimaksuista.
9.3.(3) Jos valmisohjelmistoja tai niiden kayttooikeuksia, Joudutaan toimitusprojektin aikana hankkimaan taman sopimuksen vaatimusten mukaista HatakeskustietpjSrJestelmaa varten enemman kuin mita toimittaja on arvioinut, vastaa toimittaja kustannuksista. Tama ei kuitenkaan koske tilaus-

vaiheessa ilmoitettujen kayttSjamaarien lisSSntymisesta tai oieellisista
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volyymien (hataiimoitusten maara, kenttayksikOiden m§ara) muutoksista
aiheutuvia iis^hankintatarpeita.
9.3.(4) Toimittaja vastaa siita, etta sen ^

9.3.(5) Mikaii toimittaja jalleenmyy vaimisohjelmistoja tiiaajalle, toimittaja vakuuttaa, etta silta on oikeus luovuttaa ja v^Iittaa k^yttooikeudet ja niihin
liittyvat vaimisohjelmistotoimittajan tuottamat tukipaivelut tilaajaiie.
9.3.(6) Toimittaja vastaa siita, etta ratkaisussa kaytettavien merkittavien vaimis-

ohjeimistojen toimittajat ovat kaytettavjssa projektin alihankkijoina seka
vetoituksetta ohjausryhm^ssa tiiaajan niin halutessa.

9.4 Palvelu-ja muutymparistot
Toimittaja perustaa kaikki Hatakeskustietojarjestelman toimituksessa
tarvittavat projektisuunnitelmassa yksi!6idyt paivelu- ja muut ymparistot
seka liitteen^ 5 oievan vastuunjakotaulukon mukaisesti tietoliikenneyhteydet.

9.5 Projekfinaikainen varmuuskopiointi
Toimitusprojektin aikana toimittajan on huolehdittava ymparistojen varmuuskopioinnista siten. etta

9.6 Dokumentaatio
9.6.(1) ToimEttaja toimittaa tilaajaiie projektisuunnitelmassa kuvatun dokumentaation, Jonka tulee vastata kulioinkin kaytossa olevaa Hatakeskustietojarjesteiman versiotaja sisaltaa myos jarjestelman palvelukaytossa tar-

vittavat kuvaukset Ja dokumentit
9.6.(2) Toimittaja laatii palvelunaikaiseen kaytt66n tyoohjeen, jossa kuvataan

vahintSan k^ytannon toimintatavat ja yhteyshenkilot yhteystietoineen.
9.6.(3) Dokumentaation toteutustavan tulee mahdoliistaa tilaajan omat lisaykset
j'a muokkaukset.

9.7 Koulutus

9.7.(1) Hatakeskustietojarjestelman kayttajat koulutetaan toimittajan ja tilaajan
toimesta tassa sopimuksessa maSntetyn vastuunjaon mukaisesti.
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9.7.(2) Koulutuksen sisalto maSraytyy kayttajien roolin ja profiilin mukaan. KSyt-

tajaprofiilit ja -rooiit on maSritelty liitteessa 10.
9.7.(3) Toimittaja laatii koulutussuunnitelman ja sita tarkennetaan yhteistyossa
tilaajan kanssa toimitusprojektin kSynnistysvaiheessa.
9.7.(4) Toimittaja kouluttaa paasaantoisesti tiiaajan tiloissa Ja erikseen sovitta-

essa toimittajan tiloissa jarjestelman paakayttSjat ja -kouluttajat, jotka
kouiuttavat oman organisaationsa loppukayttSJat tilaajan tiloissa. Paakayttajiileja -kouluttajiile annettavan kouiutuksen tulee tuottaa valmiudet

antaa koulutusta kunkin kayttajaorganisaation eri kayttajarooleihin iiittyen.

9.7.(5) Toimittaja vastaa:
• HatakeskustietojSrjestelman paakayttaja- ja kouluttajakoulutuksen antamisesta

• HatakeskustEetojarjestelman paakayttSja- ja kouluttajakoulutuksen antamisesla
sisaltaen seka yhteiset osiot etta toimialan erityis-

tarpeisiin raataIOity osuus (paivystys-ja haflinnon k^yton osalta)
• HatSkeskustietoJarjestelman teknisestS koulutuksesta
• -I--1

9.7.(6) Toimittaja vastaa paakaytt^jS- ja kouluttajakoulutuksen antamisesta
suomenkieleilaja koulutusmateriaalin toimittamisesta suomenkielelia.

Toimittaja toimittaa iisaksi loppukaytt^jia koskevan koulutusmateriaalin
suomen-ja ruotsinkieiella. Teknista koulutusta koskeva koulutusmateriaali on suomenkielistaja erikseen sovittaessa englanninkieiist^. Kukin

kayttajaorganisaatio huolehtii omien loppukSyttaJiensS kouluttamisesta
tarvittavilla kieiilla.
9.7.(7) Toimittaja vastaa omaifa osaltaan koulutusympariston toteuttamisesta siten, etta kalkilla eri kohderyhmilla on paasy siihen omalta tyoasemaltaan

(hallinnon kayttajat) tai hatakeskusten, Johtokeskusten tai hatSkeskustoimintaa kouluttavien oppilaitosten koulutustilojen tyoasemilta (paivys-

tyskayttajat). Toimittaja vastaa lisaksi siita, etta ioppukayttajien koulutuksen tehostamiseksi rakennetaan ennakkokoulutuspaketteja (e-learning)
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ja naiden yhteyteen opitun todentamisen mahdoilistavia testeja. Kouiutusympariston tuiee olla valmiina ^nnen enslmmaisen hatakeskuksen tuotantokayton aloittamista. Jos koulutusymparisto sijaitsee

tilaajan tiloissa, sopijapuolten vastuunjako tietoliikenneyhteyksista ja
muista tarvittavista palveluista on sovittu liitteessa 5.
9.7.(8) Toimittaja sitoutuu jSrjestamaan kouiutuksen tilaajan osoittamalle henki"
lokunnalle hintaliitteessa mainittuun hintaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Tilaaja hyvSksyy materiaalin koulutussuunnitelmassa sovittujen
kriteerien perusteella. Tilaaja ei saa kohtuuttomasti evata hyvaksyntSansa.

9.7.(9) Toimitusprojektin tuiee sisaitSa seuraavat lopputulokset koulutussuunnitelman mukaisesti (lopputuiokset suomeksi, ellei toisin mainita):
• Kou!utusymparist6, Johon on pSasy eri kayttopaikoista, ml. oppi-

laitokset;
• E-learning ja ennakkokoulutuspaketit keskeisista aiheista Ja toiminnallisuuksista;
• Koulutukset kaikkien toimialnien

• KouIutuSDaksfit (=>ri kflvtfaianmFinisaatioJden

• Kouiutusmateriaali suomeksija ruotsiksi. Ennen koulutusta toi-

mittaja toimittaa tilaajalle koulutusmateriaalin katselmoitavaksi Ja
hyvaksytt^vaksi.
9.7.(10) Paakayttajaja-kouluttajakoulutustuieetoteuttaasiten, etta loppukayttajien koulutus voidaan aloittaa vahintaan ennen tuotantokayton aloittamista. Paakayttajien osallistuminen loppukayttajien
kouluttamiseen huomioidaan projektisuunnitelmassa.
9.7.(11) Toimittaja vastaa palautteen keraamisesta annetuista koulufuksista.
Saadun palautteen perusteella toimittajan tulee tarvittaessa tehda kohtuuliiset korjaavat toimenpiteet veioituksetta.
9.7.(12) Tiiaajan kayttajaorganisaatioilla on oikeus tiiata koulutusta suoraan toi-

mittajalta samoilla ehdoiilaja hinnoilla kuin tilaajakin. Toimittaja laskuttaa
suoraan kayttajaorganisaatjota taman tilaamasta koulutuksesta.

10

TILAAJAN VELVOLLISUUDET
10.1 Tilaaja antaa toimittajalle sovitut tiedot toimitusprojektia varten sovitussa
muodossa Ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tilaaja vastaa toimittajalle
antamistaan tiedoista, ohjeistaja maar^yksista.

Toiminnan ja tietotekniikan kehittamishanke 2011

) HATAKESKUSLAITOS ^^
NODCENTRALSVERKET

10.2 Tiiaaja jarjestaa toimittajalie paasyn sopimuksen t^yttamisen kannalta
tarpeellisiin laitetiioihin.
10.3 Tilaaja vastaa toimitusprojektiin liittyvista tehtSvistaan projektisuunnitelman mukaisesti. Mikali tiiaaja viivastyy sille kuuluvien tehtavien suorittamisessa tai mikali suorituksissa on virheita tai puutteita, Jotka estavat
toimittajaa suorittamasta sille kuuiuvia tehtavia, toimittajan kyseisten teht^vien toimitusajankohtaa siirretaan taltS osin vastaavasti tai tilaajan viivastyksen tai iaiminlyonnin aiheuttamista kustannuksisfa sovitaan muutoshailmnan mukaisesti.
10.4 Tiiaaja osailistuu toimitusprojektiin aktiivisesti projektisuunnitelman mukaisten iyhyiden toteutusjaksojen mukaisesti. Koska toimittaja toteuttaa
toteutusjakson aikana tilaajan paattamat toiminnaliisuudet, tilaaja sitoutuu tekemaan toteutusta koskevat paatokset ilman aiheetonta viivytysta.
Vaikka tilaaja tekee p^atokset toteutuksesta, on toimittajalla vastuu tilaaJan paattaman toteutuksen yhteensopivuudesta muun toteutuksen kanssa edellyttaen etta toimittajalia on ajoissa kaytossa tarvittavat rajapintakuvaukset. Toimittajan on ilmoitettava tilaajalie kirjallisesti etukateen, jos
tilaajan paatos toteutuksesta aiheuftaa yhteensopivuusongelmia, lis^tyota tai Hsakustannuksia kokonaistoteutuksessa.

10.5 Tilaaja huo!ehtii siitS, etta silla on kaikki henkilotietolain edellyttam^t
suostumukset ja oikeudet ennen kuin se luovuttaa henkilotietoja toimittajalle.
10.6 Tilaaja osailistuu toimitusprojektin toteutukseen
toimitusprojektin aikana. Henkilotyovuosiin sisaltyy suoraan
. Tilaaja huoiemn,
etta tilaajan henkilosto toimitusprojektissa saa tarvittavan perehdytyksen

toimitusprojektiin fiiftyen ja kehitt^a projektihenkilostoa hStakeskustoiminnan ja moniviranomaisyhteistyon tuntemukseen iiittyen niin kansailisesti kuin kansainvaiisestikin.

11 PROJEKTINAIKAINEN LAADUNVARMISTUS JA RISKIENHALLINTA
Toimitusprojektin laadunvarmistus ja riskien haflinta on kuvattu proj'ektisuunnitelmassa. Selvyyden vuoksi todetaan, etta toimittajan laadunvarmistus Ja riskinhallinta rajoittuu toimittajan maSrattavissa ja kontrolloitavissa oleviin asioihin.
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12 TOIMITTAJAN HENKILOSTO JA ALIHANKKUAT
12.1 Toimittaja kayttaa toimitusprojektlssa henkiloita, jotka soveituvat patevyydeltaSn ja kokemukseltaan tehtavaan. Toimittaja vastaa siita, ettQ he
ovat tiiaajan kaytettavissa toimitusprojektissa projektisuunnitelman |a
tehtavien edeilyttamassS maarin.
12.2 Toimitusprojektin avainhenkilot nimetaan projektisuunnitelmassa.
12.3 Toimittajalia ei oie ilman tiiaajan nimenomaista suostumusta oikeutta
vaihtaa avainhenkiloa toiseen. Jos toimittaia vaihta?i awainhonkiinn ilman
suostumusta, toimittaja maksaa tilaajalie . ___...„<.._ _._^^ .

jokaisesta avainhenkilon vaihdoksesta. Tilaaja ei saa pidattaytya hyvaksymasta avainhenkiiovaihdosta ilman pStevaa syyta ottaen huomioon

toimitusprojektin poikkeuksellisen pitka kesto.
12.4 Toimittaja ei oie velvollinen maksamaan edella mainittua sopimussakkoa, mikali avainhenkilOn vaihdos johtuu toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syysta, kuten esimerkiksi henkilon perhevapaat, irtisanoutuminen tai sairastuminen. Talloinkin henkilo voidaan
vaihtaa vain vahintaan vastaavantasoisen osaamisen ja patevyyden
omaavaan, tilaajan hyvaksymaan henkiloGn.
12.5 Toimittaja perehdyttaa aina uuden, tilaajan hyvaksyman avainhenkilon
toimitusprojektiin ja sen vaatimaan osaamiseen viipymattS omalla kustannuksellaan. Toimittaja tiedottaa mahdoliisimman aikaisessa vaiheessa henkilovaihdoksen mahdollisuudesta.
12.6 Toimittaja on velvollinen tJJaajan pyynnosta antamaan kirjallisen selvityksen k^yttamiensa henkiiOiden osaamisprofiilista.
12.7 Toimittaja vastaa siita, etta sen toimitusprojektiin kayttamat henkilot ovat
sitoutuneet turvaliisuussopimuksen mukaiseen luottamukseiiisuuteen.
Henkiloston kayton ja mahdollisen tyoskentelyn tiiaajan tiloissa tulee aina olla turvallisuussopimuksen mukaista.
12.8 Toimittaja voi teettaa sopimukseen kuuiuvia tehtaviaan alihankkijalla.
Toimittaja vastaa kayttamansa alihankkijan osuudesta kuten omastaan.
Toimittaja vastaa myos siita, ettQ alihankkija noudattaa omalta osaltaan
toimittajalle asetettuja velvoitteita.

12.9 Toimittajan keskeisten alihankkijoiden vaihtaminen edellyttSa tilaajan
etukSteen antamaa suostumusta. Tilaajan on ilmoitettava perusteltu syy
suostumuksen epaamiselle. Toimittajan keskeiset alihankkijat on lueteltu
liitteessa 5.
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13 TOIMITUKSEN HYVAKSYMINEN
13.1 Toimituksen hyvaksymismenettely on kuvattu liitteessa 6.
13.2 Hatakeskustietojarjestelma katsotaan toimitetuksi, kun se on lopuilisesti

hyvaksytty Ihtteen 6 mukaisessa hyvaksymismenettelyssa ja toimittaja
on tayttanyt kaikki sopimuksen mukaiset toimituksen hyvSksynn^lta
edellytettSvat velvollisuutensa.
13.3 Toimitusprojektin iopputulosten on oltava sopimuksen mukaisla ja vas.tattava liitteen 1 mukaisia muutoshaiiinnassa tarkennettuja vaatimuksia
seka vaatimuksia tasmentavia, yhdessa hyvaksyttyja ma^rityksia. Toimittaja voi vapautua vastuusta vain, jos toimittaja pystyy nayttamaan, et"
ta virhe johtuu titaajan vastuulla olevista seikoista tai kolmannesta osapuolesta, joka el kuulu toimittajan vastuualueeile. Siiloin toimittaja on oikeutettu vdoittamaan virheen seivitys- Ja korjaustyosta tassa sopimuksessa olevan henkilotyohinnan mukaisestl.
13.4 Mikali toimitusprojektin hyvaksymismenettelyssa havaitaan virhe, joka
estaS hyvaksymisen, tiiaaja on oikeutettu pidattaytymaan toimitusprojektin maksuista virhetta vastaavaita osin siihen saakka, kun toimittaja on
virheen poistanut eika tilaajalla ei oie velvoillsuutta maksaa toimitusvaiheen hyvaksymiseen sidottua maksueraa. Tilaaja maksaa kyseisen
maksuerSn ilman aiheetonta viivastysta, kun korjaava versio on hyvaksytty. Lisaksi toimittaja maksaa viivastyksesta tilaajalle sopimussakkoa
kohdan 16 mukaisestl. Sakkoa maksetaan tilaajan tekem^n virheilmoituksen ja virheen poistamisen valiserta ajanjaksolta silta osin, kuin t§ma
ajanjakso ylittaa sovitun toimitusajan.
13.5 Mitkaan tilaajan antamat hyvaksymiset tai tekemat tarkastukset eivat
vShenna loimittajan vastuuta ja velvoitteita kokonaisuuden osalta.

14 TAKUU
14.1 • Hafakeskustietojarjestelman iopuilisesta hyv^ksymisesta.
14.2 Toimittajan on korjattava takuuaikana viipymatta kustannukseliaan HatakesRustietojarjestelmassa iimenevat vjrheet tai valintansa mukaan toimitettava virheellisen tilalle korvaava tuote. Toimittajan on lisaksi tehtava
korjausta vastaavat muutokset dokumentaatioon.
14.3 Koimannen osapuolen valmisohjelmistojen osalta takuuseen sovelletaan
valmisohjelmistojen takuuehtoja. Toimittaja vastaa kuitenkin siita, ettS
kolmannen osapuolen valmisohjelmistot ovat ominaisuuksiitaan sellaisia,
etta Hatakeskustietojarjesteima taytt^a vaatimukset ja ma^ritykset. Mikali Hatakeskustietojarjestelmassa oleva virhe johtuu valmisohjelmistos-
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ta, toimittaja korjaa mahdoilisuuksiensa mukaan virheen. Jos tama ei oie
kohtuudella mahdoliista, toimittaja kiertaS virheen. Toimittaja hoitaa virheen selvittelyn ja asentaa virheen korjauksen kustannuksellaan.
14.4 Toimittajan takuu ei koske virheitS, jotka ovat aiheutuneet siita, etta Ha-

tSkeskustietojarjestelmaS on kaytetty toimittajan antamien kirjallisten ohjeiden vastaisesti. Se ei koske myoskaan virheita, jotka ovat aiheutuneet
vahingosta, Joka ei oie toimittajan aiheuttama tai jotka eivat oie toimittajan vastuualueeiia. Takuu ei myOskaan ole voimassa siita osin, kuin tilaaja on tehnyt tai teettanyt kolmansiila osapuoiiila HatSkeskustietojarjesteim^an muutoksia iiman toimittajan kirjallista suostumusta.
14.5 Takuuaika pitenee silla aikamaarafla, jona Hatakeskustietojarjestelmaa
ei virheen vuoksi oie voitu kayttaS.
14.6 Jos sopijapuolet sopivat i, toimittaja
iimoittaa tilaaiflll^ Atiikateen
1 seka muista ehdoista ia rajoituksista, joita niaajan tuiee noudattaa < Mikali foisin ei ole
sovittu, toimittaja vastaa siita, elta
' kaytto eijohda siihen, etta tilaajan muihin ohjelmistoihin sovel-

lettaisiin
14.7 Mikali toimittaja ei tayta takuuveivoitteitaan kohtuullisessa ajassa siifa,
kun tilaaja on Hmoittanut virheesta, tilaajalia on oikeus teettaa tarpeelliset korjaukset kolmannelta osapuolella mista aiheutuvat kohtuuliiset korjauskustannukset toimittajan on velvoilinen korvaamaan kuitenkin enint^an siina maarin mita tassa sopimuksessa on sovittu sopijaosapuoiten
vastuunrajoituksesta. LisSksi tilaajaila on oikeus vaatia vastaavaa vahingonkorvausta kohdan 18 mukaisests. TEIaajan on ilmoitettava etukateen
korjaamisesta toimittajalle. Tilaajalla on myos oikeus vaatia vahingonkorvausta tai hinnanalennusta korjauksen sijasta,
14.8 Selvyyden vuoksi todetaan, etta tilaaja maksaa takuuaikana tSyden palvelumaksun ja toimittaja on sidottu paivelusopimuksessa sovittuihin palvelutasoehtoihin. Siksi virheet tulevat toimittajalle korjattavaksi takuuehtojen perusteeila vain sikali kuin toimittaja ei ole korjannut niita palvelutasoehtojen perusteella.
14.9 Takuun aikainen virheiden ilmoitus-ja korjausprosessi on kuvattu projektisuunnitelmassa.

15

HINNAT JA MAKSUEHDOT
15.1 Kaikki tassa sopimuksessa mainitut hinnat ovat verottomia ja niihin llsataan kulloinkin voimassa olevat vjranomgisten mQaraSmQtjuikiset maksut ja arvonlisavero.

Toiminnan ja tietotekniikan kehittamishanke 2011

HATAKESKUSLAITOS
N6DCENTRALSVERKET

16/25

Mikali viranomaisten maSraamien julkisten maksujen tai arvoniisaveron
suuruus tal kantamisperuste muuttuu joko sa^dosmuutoksen tai verotuskaytannon muuttumisen vuoksi, tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.
15.2 Toimitusprojektin hinnat Ja maksuehdot ovat iiitteessa 2.

15.3 TUaajan foimittajalta ostamien valmisohjelmistojen kayttooikeuksien ja
tuki-ja yliapitopalvelujen hinnat seka arvio ostoaikataulusta ovat liitteessa3a.

15.3.(1) Tilaaja voi ostaa valmisohjelmistojen kayttooikeuksia seka niihin
tuki- ja yllapitopaivelua todeliisen tarnfien mukaisesti vaiheittain liitteen 3a mukaisilla hinnoilla _. - i. Mikali valmisohjelmistoj'en kSyttooikeuksien tai tuki-jayllapitopalvelun hinnat nousevat
sita ennen iiitteen 3a hinnasta, korvaa toimittaja tilaajalle hinnankorotuksesta aiheutuvat yiimaaraiset kulut.

15.3 (2) Tavoitteena on, etta tilaaja ostaa toimittajalta valmisohjelmistojen
kayttooikeuksia ja niihin liittyvaatuki-jayliapitopalveiua enlntaan
kahdessa erassS / kalenterivuosi. Arvioitu ostoaikataulu on liitteess^3a.

15.3.(3) Tiiaajan toimittajaita ostamien valmisohjelmistojen tuki- ja yllapitohinnat ovat tarjouksen mukaisina ja kiinteina voimassa
asti, minkajalkeen ne nousevat Yo vuodessa. Mikaii
valmisohjelmistojen tuki- ja yllapitopalvelun hinnat nousevat toimittajan tarjouksessaan iimoittamasta korvaa tarjoaja tilaajalle hinnankorotuksesta aiheutuvat ylimaaraiset kuiut.

16

VIIVASTYS
16.1

Seuraaviin viiteen kohdan 9.1(2) mukaiseen toimitusprojektin vaiheeseen liittyyviiv^stysseuraamus:
• Kaynnistys, toimitusvuosi 2011
• Toteutusvaiheet 1-3, toimitusvuodet 2012-2014
• KSyttoonotto, toimitusvuosi 2015.

16.2 Toimitusprojektin vaiheen, johon liittyy viivastysseuraamus, pltaa olla
hyvaksyttyna liitteen 6 mukaisesti viimeistSan sovitun toimitusvuoden
paattyessa, kuitenkin niin, etta toteutusvaiheiden 1 Ja 2 toimitusaika
tasmentyy projektisuunnitelmassa. Jos projektisuunnitelmaa muutetaan
ja muutosjohtaa siihen, ettajokin toimitusprojektin vaiheen toimitus siir-

Toiminnan ja tietotekniikan kehittamishanke 2011

HATAKESKUSLAITOS

17/25

N6DCENTRALSVERKET

tyy sovitusta, muufos kasitellaan muutoshallinnan.kautta sopimusmuutoksena.

16.3 Jos toimitusprojektin vaihe viivastyy muusta kuin tilaajasta, ylivoimaisesta esteesta taikka toimittajan vaikutusmahdoilisuuksien uikopuolella oievasta kolmannesta osapuolesta johtuvasta syysta, ei seuraavan toimituksen vaiheen toimitusaika siirry vastaavasti, ellei toisin sovita kjrjallisesti.

16.4 Mikalt sopijapuoii havaitsee viivastyvansS toimituksessaan tai velvoitteessaan tai pitaa viivastystS todennakOisena, sopijapuolen on ilmoitet"

tava viivylyksetta kirjaiiisesti toiselie sopijapuolelle viivastyksesta ja sen
kohtuudella nahtavissa olevasta vaikutuksesta sopimuksen tayttamiseen. Toimittajan viivastyessa toimittajan on ilmoitettava uusi toimitusai-

ka tilaajalie niin pian kuin kohtuudeila on mahdollista.
16.5 Jos toimitus viivastyy muusta kuin tilaajasta tai ylivoimaisesta esteesta
taikka toimittajan vaikutusmahdollEsuuksien ulkopuoielia olevasta kolmannesta osanunl^ta inhttiuflsta svvstS. toimittaja maksaa tilaajafle
<-

aK-

v~

1 suuruuteen ei vaikuta viivastyksen aiheuttaman vahingon suuruus. Myos k^yton estavien asiakirjojen ja tietojen viivastyminen on tSssa kohdassa tarkoitettu viivastys.
16.6 Tiiaajalla on oikeus vahentaa sopimussakko toimittajalle suoritettavista
toimitusprojektia koskevista maksuista.
16.7 Tojmittajalia ei ole oikeutta saada sopimussakkoa tilaajan viivastyksesta.

17

YLIVOIMAINEN ESTE
17.1 Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen
tayttamisen estavaja sopimuksen syntymisen jalkeen saltunut epatavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuoiten ei ole ollut syyta
ottaa huomioon sopimusta tehdessaan, joka on sopijapuolista riippumaton ja jonka seuraamuksia ei voida estaa ilman kohtuuttomia lisakustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tallainen tapahtuma voi olla sota,
kapina, pakko-otto tai takavarikkojulkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys,
tyOselkkaus, tulipalo, pandemia tai muu vaikutuksiltaan yhta merkittavS
ja epatavallinen sopijapuolista riippumaton syy.
17.2 Jos sopimusvelvoitteen viivastyminen johtuu tallaisesta ylivoimaisesta
esteesta, sopimusvelvoitteen tayttamisaikaa jatketaan niin paljon kuin
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kajkki tapaukseen vaikuttavat oiosuhteet huomioon ottaen on pidettava
kohtuulfisena.
17.3 Sopijapuolten on viipymatta ilmoitettava ylivoimaisesta esleesta kirjailisesti toiselle sopijapuoleile samoin kuin esteen iakkaamisesta.
17.4 Vapauttamisperusteeksi katsotaan my6s sopijapuolen alihankkijaa koh"
dannut ylivoimainen este, mikali alihankintaa ei voida iiman kohtuuttomEa
kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.
17.5 Kaytt66nottovaiheen aikana, kun palvelu on otettu hStakeskuksessa
kayttoon, normaaiioiojen hairi6tilanteet elvat ole paivelua koskeva ylivoimainen este. Ainoastaan valmiuslain (1080/1991) 2 §:n mukaiset
poikkeusolot vapauttavat toimittajan palvelua koskevien sopimusveivoitteiden tayttamisesta, jos poikkeusolot tai niiden vuoksi annetut vaitioneuvoston paatokset tosiasialiisesti estavat toimittajaa tayttamasta paivelusopimusta. Tallainen tapahtuma voi oila
• Suomeen kohdistuva aseellinen hyokkSysja sota seka sodan

jalkitila;
• Suomen alueeilisen koskemattomuuden vakava loukkausja
maahan kohdistuva sodanuhka;
• vieraiden valtioiden vSlinen sofa tai sodanuhkaja seliainen
sodanuhkaa merkitseva vakava kansainvalinen jannitystiia, joka edellyltaS valttamattomiS toimenpiteita Suomen puolustusvalmiuden kohottamiseksi, seka muu vaikutuksiltaan naihin
verrattava Suomen uikopuoiella sattunut erifyinen tapahtuma,
jos siita voi aiheutua vakava vaara kansailisen olemassaoion

ja hyvinvoinnin perusteiile;
• vSittSmattomien polttoaineiden Ja muun energian seka raakaaineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisesta taikka muusta vaikutuksiitaan nSihin verrattavasta
kansainvSlisen vaihdannan akillisesta hairiintymisesta aiheutuva vakava uhka vaeston toimeentulolle tai maan talouselaman perusteille; seka
• suuronnettomuus, edellyttaen, elta tilanteen haliitseminen ei
ole mahdoliista viranomaisten saannonmukaisin toimivaltuuksin tai
• muu vaikutuksiltaan yhta merkitiava ja epatavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy.
Poikkeusoloissa palvelutasot maaraytyvat vaimiuslain menettelyjen mukaisesti.
Tilaaja tarjoaa normaaliolojen hairiotilanteessa tilat ia oaasvn konesaliin
palvelun Jatkamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan
Normaalioiojen hairiotilanteissa hatakeskustietojarjestelmapaive-
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luun j'a hStaviestintapalveiuun voidaan soveltaa hatatyolainsaadantoa
varautumissuunniteimien mukaisesti.

18 VAHINGONKORVAUS
18.1 Tilaajalia on oikeus saada vahingonkorvausta viivastyksesta tai muusta
toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta ylimaar^isesta tilaajan
omasta tai kolmanneila osapuoiella teettamastQ tyosta, toimituksen koh-

teeseen ]a korvattavaan jarjestelma^n lilttyvista valmisohjelmistojen ja
iaitteiden kustannuksista ja muusta vahingosta, joka on valitonta, siItS
osin kuin vahingon maara ylittaa maksettavan sopimussakon. Vahingonkorvauksen enimmaismaara on mahdolliset soDimussakot tai hyvitykset
mukaan lukien
nr

Tilaajalia ei ole oikeutta saada korvausta vaiiltisista vahingoista. Toimittaja ei voi velolttaa tilaajalta sopimusrikkomuksen korjaamiseksi tekem^ansa tyota.

18.2 Toimittajalla on oikeus saada vahingonkorvausta tllaajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vaiittomasta vahinaosta. Vahingonkorvauksen
enimmaismaara on

^
•n

^ .,..^.^E——. ...—-^-'1. Toimittajalla ei ole oikeutta

saada korvausta vSiillisistS vahingoista.
18.3 Toimittaja vastaa niiden tietojen tLihoutumlsesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja taman aiheuttamista vahingoista, kuten tietojen uudeHeen
luomisen aiheuttamista kustannuksista, jotka johtuvat toimittajan vastuulIe sovituista seikoista. Tasta kohdasta aiheutuneet vahingonkorvaukset
sisaltyvSt kohdassa 18.1 kuvattuun vahingonkorvausten enimm^ismaaraan.

18.4 Vahingonkorvausveivollisuuden rajoitukset eiv^t koske tapausta, j'ossa
sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahaliisesti tal torke^lla huolimattomuudella.

19 OIKEUDET
19.1 Tilaaja ja muu kayttSJaorganisaatio saa vaimisohjelmistoihin ja niiden
dokumentaatioon kayttooikeussopimuksen mukaiset oikeudet.

-. Tilaajailaja muulla kayttajaorganisaatiolia on vapaa oikeus lisaveloituksetta Jtse tai ulkopuolisen palveiun-
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tuottajan avustuksella ja toimittajan tai kolmannen osapuolen tekijan- ja
immateriaalioikeuden rajolttamatta:
• kayttaS tilaajan soveliusta omissa toiminnoissaan;
• muuttaa ja kehittaa tiiaajan sovellusta edelleen;
• valmistaa tilaajan soveliuksesta uusia kappaleita omaan kayttoon;
• kayttaa muiden soveliusten yhteydessa tilaajan sovelluksen

teon yhteydessa syntynytta aineistoa ja tietotaitoa;
• siirtSa tilaajan sovellus toiseen laitealusta- tai kSyttojarjestelmaymparistOon tai maantieteeiliseen paikkaan;
• saada haliinta- Ja kSyttooikeus tilaajan soveiluksen kone- ja
lahdeRieiiseen versioon.
19.3 Tilaajan soveiluksen dokumentaation, kayttoohjeiden ja muun toimitusprojektissa syntyvan dokumentaation tekijanoikeus Ja immateriaaiioikeu-

del kuuiuvat toimittajaiie tai koimanneile osapuoielle. Tilaajalla Ja muulla
kayttSj^organisaatiolla on vapaa oikeus lisaveioituksetta itsetai ulkopuolisen palveluntuottajan avustukseila ja toimittajan tai kolmannen osapuolen tekijan- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta:
• kayttaa dokumentaatiota omissa toiminnoissaan;
• muuttaaja kehittaa dokumentaatiota edelleen;
• valmistaa dokumentaatiosta uusia kappaleita hatakeskuskaytt66n.

19.4 Tilaajallaja muuila kayttajaorganisaatioila on peruuttamaton oikeus kayttaa tiiaajan soveiiusta ja dokumentaatiota iisaveloituksetta taman kohdan 19 mukaisesti my6s sopimuksen paattymisen jalkeen.
19.5 Tilaajaila on oikeus siirtaS kohtien 19.1 - 19.4 mukaisel kayttooikeudet
vapaasti toiselle valtion hailintoon kuuluvalle yksikolle silloin, kun ne tehtavat siirtyvat, Joiden suorittamista varten kayttooikeus on hankittu.

20 IMMATERIAAUOIKEUKSIEN LOUKKAUS
20.1 Toimittaja vastaa siita, ettei H Stakes kustietojarjeste I ma sopimuksen mukaisesti kaytettyna loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijan- tai muita immaterEaalioikeuksia. TSma toimittajan vastuu ei kuitenkaan koske niita toimitusprojektin kohteeseen kuuluvia valmisohjelmistoja, joista tilaaja on tehnyt kayttooikeussopimuksen
suoraan valmisohjelmistotoimittajan kanssa, vaan niiden osalta toimittajan vastuu Immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu kohdan 20.4
tayttamiseen. Mikaii tilaajaa vastaan esitetaSn luotteen tai paivelun kayttoon perustuvia immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, toimlttaja on vel-
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vollinen vastaamaan vaatimuksiin tilaajan puolesta omalla kustannuksellaan.

20.2 Toimittaja vastaa siita, eftel tuotteeseen tai palveluun kohdistuvista immateriaaiioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu tiiaajalle oikeudenkayntikuluja eikS vahingonkorvaus-tai muita kolmannelIe osapuoieile maksettavja kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuoita kohtaan.

20.3 TEIaajan on iiman aiheetonta viivytysta iimoitettava toimittajaile kirjaliisesti vaatimuksista saatuaan niista tiedon. TEIaajan on annettava toimittajaiIe tarpeeiliset tiedot ja muu asian menestyksellisen hoitamisen kannaita
valttamaton apu. Tilaaja on oikeutettu ryhtymaan kaikkiin vaatimukseen
vastaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin siihen saakka, kun toimittaja
nimeaa tahon hoitamaan asiaa. Titaaja el voi kieltaytya hyvaksymasta
toimittajan nimeamaa tahoa ilman perusteltua syyta.
20.4 Mikali sopijapuolet toteavat tai lainvoimaisella paatokselia todetaan, etta
sopimuksen mukainen tuotteen tai paivelun kSytto loukkaa kolmannen
osapuolen immateriaalioikeuksia, toimittaja hankkii kustannuksellaan tilaajalle oikeuden kayttSa tuotetta tai paivelua jatkossakin sopimuksen
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti toimittaja voi toimittaa veloituksetta kon/aa"
van tuotteen asennuksineen tai muuttaa tuotetta tai paivelua niin, ettei
sen kgytto enaa loukkaa kolmannen oikeuksia. Mikaii mikSan vaihtoehdoista ei ole mahdoilista, sopijapuoleiia on oikeus purkaa sopimus loukkaavilta osin kohdassa 26 mainituin seurauksin. Sopimuksen saa purkaa
kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jaa loukkauksen johdosta olennai. sesti saavuttamatfa.

20.5 Jos sopimus purkautuu kohdan 20.1 - 20.4 mukaisesta syysta, tilaaja topettaa tuotteen, palvelun tai palvelun iopputuloksen kayton ja silta osin

kuin mahdoilista paiauttaa sen toimittajalle. Toimittaja hyvittaa tilaajalle
taman maksamasta kauppahinnasta tuotteen kayttOian ja normaalin
poistoajan mukaan lasketun tuotteen jaljeiia oievan arvon.
20.6 Tolmittaja vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain siina laajuudessa kuin kohdissa 20.1 - 20.5 on sovittu. Toimittaja ei ole vastuussa tilaajaile, eika ttlaajalla ole oikeutta purkaa sopimusta, mikali loukkaus-

vaade (i) johtuu tilaajan iiman toimittajan hyvaksynt^a tekemasta muutoksesta tuotteeseen tai palveluun, (ii) vaade johtuu tiiaajan antamien

kirjallisten ohjeiden noudattamisesta, (iii) vaade johtuu yksinomaan siita,
etta tuotetta on kaytetty yhdessQ toimitukseen kuulumattoman aineiston
tai valineen kanssa eika tallaisesta kaytOsta ollut sovittu sopijapuoiten
valisessa sopimuksessa, tai (iv) vaade oilsi voitu valttaa kSyttamalla uusinta julkistettua tuotteen versiota eika titaajalle olisi aiheutunut tuotteesta tai tuotteen kayftoonottamisesta kustannuksia.
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21 LAHDEKOODIN TALLETUSSOPIMUS
Tilaajalla on oikeus haiutessaan vaatia, etta toimlttaja myotavaikuttaa
siihen,

etta

, sttS

i. Tama mahdollistaa sen, ett^ ti-

laaja voi kayttaa ja yllapitaa tilaajan sovellusta tilaajan ja toimittajan sopimassa laajuudessa, mikali (i) oikeuksien haltija asetetaan konkurssiin

tai selvitystilaan (ii) tiiaajan soveliukselle ei ole saatavissa yliapitoa toimittajalta, kyseisen valmisohjelmiston oikeudenhaltijalta tai muulta kolmannelta tahoita olennaisesti vastaavin ehdoin kuin toimittaja ja tilaaja
ovat yllapidosta sopineet. Toimittaja ei kuitenkaan ole vastuussa siitS,
etta iahri^knnriin nikfiuksien haltiia ei antaisikaan suostumustaan

22 YHTEISTYO
Sopijapuoiet sopivat yhteistyon organisoinnista iiitteen 8 mukaisesti.

23 MUUTOKSET SOPIMUKSEEN
23.1 Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain kummankin sopijapuolen
allekirjoittamalla muutossopimukseila.
23.2 Kohdasta 23.1 huolimatta toimitusprojektin ohjausryhma voi muuttaa
seuraavia liitteita muutoshallinnan mukaisesti: Luettelo vaatimuksista

(Liite 1), Projektisuunniteima liitteineen (Liite 4), Vastuunjako ja aiihank"
kijat (Liite 5).

24 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
24.1 TSma sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolten allekirjoitettua
sopimuksen Ja on voimassa kunnes HatakeskustietojarJestelmS on hyvaksytysti vastaanotettu ja takuuaika on paattynyt.
24.2 Valmisohjelmistojen kayttooikeussopimusten voimassaoloon sovelletaan
niissa olevia ehtoja. Sopimuskohdat, jotka ovat iuonteeltaan seliaisia etta niiden on tarkoltus jaada voimaan sopimuksen pSattymisen jalkeenkin, Jaavat kuitenkin voimaan sopimuksen paattymisen Jalkeenkin.

25 TILAAJAN IRTAANTUMISOiKEUS
25.1 Tilaajalla on kohdan 24.1 estamatta oikeus irtisanoa lama sopimusja

paiveiusopimukset paattymaan nelj^ntoista (14) vuorokauden kuluttua
kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta, Run inkrementti:X0.1 (toimitus 1)

on toimitettu tilaajan hyv^ksyttavaksi Ja tilaajan hyvaksymiselle varattu
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aika on paattynyt, kuitenkin viimeistaan 30.6.2012. Jos tiiaaja kayttaS irtaantumisoikeuttaan, toimittajalla on oikeus saada taysimaarainen maksu sopimuksen paattymishetkeen mennessa tehdysta projektisuunnitelman mukaisesta tyosta.
25.2 TilaajaHa on kohdan 24.1 estamatta oikeus irtisanoa tama sopimus Ja
paivelusopimukset my6s 30.6.2012 jalkeen, kuitenkin viimeistaan ennen
k^yttoottovaiheen paattymista, neljantoista (14) vuorokauden kuluttua

kirjailisesta irtisanomisilmoituksesta. Talioin tiiaaja korvaa toimittajalie
valittomat kustannukset taman toimitusprojektia varten jo tekemista laiteJa valmisohjeimistoinvestoinneista seka sopimuksen paattymishetkeen
mennessa tehdyst^ projektisuunnitelman mukaisesta tyosta. Tama ir-

taantumisoikeus ei vaikuta erikseen allekirjoitettujen valmisohjeimistojen
kSyttooikeus-ja tuki-ja yllapitopalveluiden sopimuksien voimassaoloon.
25.3 Toimittajalla ei ole oikeutta muihin kuin edella kohdissa 25.1 ja 25.2
mainittuihin korvauksiin tilaajan Jrtaantumisen johdosta.
25.4 Tilaajalla on sopimuksen mukainen kSyttooikeus sopimuksen paattymishetkeen mennessS toimitettuihin tuloksiin edellyttaen, etta tiiaaja on suorittanut niista sovitut maksut.

26 PURKAMINEN
26.1 Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai oslttain seuraavissa
tapauksissa:
• Sopimuksen tayttaminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen
vuoksi viivastyy yli 4 kuukautta.
• Kohdan 20.4 mukaiset edellytykset tayttyval.
• Toinen sopijapuoli on oiennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan.
Mahdollisten sopimusrikkomusten yhteydessa asia eskaloidaan
liitteena olevan yhteistytimallin mukajsesti. Jos asiaa ei saada
kohtuulfisessa ajassa ratkaistua eskaloinnin avuiia |a jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen

vain, mikali sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole
korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siita, kun
sopijapuoli on kirjaliisesti huomauttanut rikkomuksesta.

26.2 Olennaisena sopimusrikkomuksena pidefaan aina seuraavia seikkoja:
Toimittaja ei tayta sopimusta sovitussa maaraajassa eika nayta
toteen, etta sopimuksen tayttamatta jattaminen johtuu yiivoimaisesta esteesta tai tiiaaj'asta taikka toimittajan vaikutusmahdolli-
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suuksien uikopuolella olevasta kolmannesta osapuolesta johtuvasta syysta. Lisaksi viivastysta on kestanyt enemman kuin 12
viikkoa. Tiiaaja saa aina purkaa sopimuksen naista maaraajoista
riippumatta, mikali viivastykselia on tilaajaiie oleeliinen merkitys
ja toimittaja on ollut tasta tietoinen.
26.3 Purkaminen on tehtSva kirjallisesti.
26.4 Jos sopimus purkautuu muusfa kuin kohdan 20.4 mukaisesta syysta,
toimittaja palauttaa tiiaajalie saamansa toimitusprojektin hinnan, johon
sisaltyvat tilaajan toimittajalta ostamien vaimisohjelmistojen kayttooikeusmaksut ja niiden tuki- Ja yllapitopalveiun maksut, ja tilaaja palauttaa

toimitusprojektin tulokset toimittajalie. Tilaaja voi palauttamisen sijasta
lakata kayttamasta kyseist^ toimitusprojektin tuiosta tai sen osaa, mikali
se ei ole palautettavissa. Jos purkaminen johtuu toimittajasta, toimittaja
korvaa tilaajan toimitusta varten hankkimien, muiden kuin toimittajalta
ostamiensa valmisohjelmistojen kayftooikeuksien ja niiden tuki- Ja yllapi-

topalvelujen maksut siltS osin Ruin tilaaja ei kohtuudeila pysty muuten
hyodyntSmSan vaJmisohjelmistoja. Tasta kohdasta aiheutuneet korvaukset sisaityvat kohdassa 18.1 kuvattuun vahingonkorvausten enimmaismaaraan.

26.5 Mikaii tiiaaja purkaa sopimuksen, toimittajan on iisSksi maksettava ti!aajaile vuotuista korkoa korkolain mukaan laskettuna kunkin palautettavan
maksueran suorituspajv^sta takaisinmaksup^lvSan.
26.6 Jos sopimus purkautuu muusta kuin kohdan 20.4 mukaisesta syysta,
sopijapuolella on lisQksi oikeus vahingonkorvaukseen kohdan 18 mukaisesti, eivatka palvelusopimukset sido tilaajaa.
26.7 Tilaajalla on sopimuksen tai sen osan purkamisen sijasta oikeus vaatia
toimittajalta hinnanalennusta, mikali purkamisen syy on toimittajasta j'ohtuva. Toimitussopimuksen purkaminen kokonaan tai osittain, oikeuttaa ti"
laajan purkamaan vastaavilta osin myos palvelusopimukset.

27 SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN
Tilaajalla on oikeus siirtaa sopimukseen liittyvat oikeutensa ja velvolli"
suutensa toiselle valtionhallintoon kuuiuvaile organisaatiolle, Jolle tilaajan tehtavat siirtyvat. Siirrosta on ilmoitettava foimittajalle efukateen kirjallisesti. Muuniainen sopimuksen siirto on saliittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla siirtosopimukselfa.

28 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
28.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
28.2 Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinaisin neuvotteluin. Mikaii kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet j^tetaan
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ratkaistavaksi Heisingin karajaoikeuteen. Mikali sopijapuoiet niin sopivat,
asia voidaan jattaa myos valimiesoikeuden ratkaistavaksi.

29

ALLEKIRJOITUKSET
Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuoleile.
Pori, 10.6.2011

Pori, 10.6.2011
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