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ELINKAARIHANKKEEN PUITESOPIMUS, SOPIMUSMALLI
JOHDANTO
Tässä asiakirjassa kuvataan elinkaarihankkeen sopimusrakenne ja kulku sekä jäljempänä esitetään
elinkaarihankkeen puitesopimuksen malliasiakirja.
Tyypillistä elinkaarihankkeen sopimusrakennetta on havainnollistettu seuraavassa kuvassa:

Elinkaarihankkeessa sovellettavista sopimusasiakirjoista on olemassa malliasiakirjat. Elinkaarihankkeen
Puitesopimus kuvataan jäljempänä tässä asiakirjassa. Urakkasopimus pohjautuu tyypillisesti
sopimuslomakkeeseen RT 80278 (KVR-Urakkasopimus). Elinkaarihankkeen Palvelusopimus pohjautuu
vastaavaan sopimusmalliasiakirjaan, jossa on myös selostettu elinkaarihankkeisiin liittyviä toimintaperiaatteita.
Elinkaarihankkeen sopimusten yhteenlimittämisessä, hankekohtaisten vaatimusten asettamisessa sekä tilaajan
tavoitteiden ja erityistarpeiden saavuttamisessa Tilaajan on hyödyllistä varmistaa itselleen riittävä
hankintaosaaminen ja resurssit. Elinkaarihankkeessa tarvittava asiantuntijaryhmä koostuu yleisesti
taloudellisista, juridisista sekä teknisistä asiantuntijoista.
Tässä esitetty sopimusmalli pohjautuu useissa hankkeissa Asianajotoimisto Krogeruksen laatimaan ja eri
osapuolten kehittämään elinkaarihankkeen puitesopimukseen.

Nimi/1/kuukausi vvvv/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

RTS 19:34

OHJEKORTTIEHDOTUS - 2

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

1

1 SOPIJAPUOLET

3

2 MÄÄRITELMÄT

3

3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

4

4 HANKKEEN RAKENNE

5

5 EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT

5

6 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA PÄÄTTYMINEN

7

7 SOPIMUSKOKONAISUUS

7

8 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7

9 SALASSAPITO

8

10 ILMOITUKSET JA TIEDONANNOT

9

11 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

9

12 RIITOJEN RATKAISU

9

13 SOPIMUSKAPPALEET

9

14 ALLEKIRJOITUKSET

9

ohje

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

esimerkki

RTS 19:34

OHJEKORTTIEHDOTUS - 3

1

SOPIJAPUOLET

1.1

() (Y-tunnus), osoite [●] ("Tilaaja"); ja

1.2

[●] ja [●] yhdessä jäljempänä ”Palveluntuottaja”.
[●] ja [●] sitoutuvat vastaamaan yhteisvastuullisesti (ja sopien keskinäisestä
vastuunjaostaan erikseen) tämän Puitesopimuksen ja Palvelusopimuksen
mukaisten
Palveluntuottajan
sopimusvelvoitteiden
samoin
kuin
Urakkasopimuksen mukaisten urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä
suhteessa Tilaajaan. Tilaaja voi siten esittää Puitesopimukseen,
Palvelusopimukseen ja/tai Urakkasopimukseen perustuvat vaatimuksensa
kumpaa tahansa edellä mainittua yhtiötä kohtaan tai samanaikaisesti
molempia edellä mainittuja yhtiöitä kohtaan riippumatta siitä kumman yhtiön
toimeen tai laiminlyöntiin tällainen Tilaajan vaatimus liittyy tai kohdistuu.

2

MÄÄRITELMÄT
Seuraavilla käsitteillä (isolla alkukirjaimella kirjoitettuna) on tässä
Puitesopimuksessa alla olevat määritelmät. Yksikkömuodon katsotaan
sisältävän myös monikkomuodon ja päinvastoin.
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2.1

Edustaja

tarkoittaa
Sopijapuolen
tähän
Puitesopimukseen liittyvää edustajaa, jonka
Sopijapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle
Sopijapuolelle.

2.2

Hanke

on määritelty kohdassa 3.1.

2.3

Investointijakso

tarkoittaa investointijaksoa, jonka aikana
Palveluntuottaja
vastaa
Kohteen
[uudisrakentamisen
suunnittelusta
ja
toteuttamisesta] Urakkasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

2.4

Kohde

tarkoittaa [●] toteuttamista elinkaarihankkeena
siten
kuin
se
on
määritelty
Urakkasopimuksessa.

2.5

Käytettävyys

on määritelty Palvelusopimuksessa.

2.6

Luovutuskunto

on määritelty Palvelusopimuksessa

2.7

Palvelujakso

tarkoittaa
palvelujaksoa, jonka aikana
Palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan
Tilaajalle Palvelusopimuksen mukaiset Palvelut
ja täyttämään muut Palvelusopimuksessa
Palveluntuottajalle asetetut velvoitteet ja
vastuut.

2.8

Palvelukuvaus

on määritelty Palvelusopimuksessa

2.9

Palvelumaksu

on määritelty Palvelusopimuksessa.

2.10

Palvelusopimus

tarkoittaa
Palveluntuottajan
allekirjoittamaa
Kohdetta
palvelusopimusta Palveluiden

ja

Tilaajan
koskevaa
tuottamisesta
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liitteineen, joka on tämän Puitesopimuksen
liitteenä.
2.11

Palvelut

tarkoittaa
Palveluntuottajan
Tilaajalle
Kohteessa tuottamia tai tuotettavia palveluja,
jotka
on
tarkemmin
määritelty
Palvelusopimuksessa ja sen liitteissä.

2.12

PTS-suunnitelma

on määritelty Palvelusopimuksessa.

2.13

Puitesopimus

tarkoittaa
tätä
puitesopimusta liitteineen.

2.14

Sopijapuolet

tarkoittaa Tilaajaa ja Palveluntuottajaa yhdessä
ja "Sopijapuoli" tarkoittaa jompaakumpaa edellä
mainittua erikseen.

2.15

Urakkasopimus

tarkoittaa
Palveluntuottajan
ja
Tilaajan
allekirjoittamaa urakkasopimusta Kohteen
suunnittelusta
ja
uudisrakentamisesta
liitteineen, joka on tämän Puitesopimuksen
liitteenä.

2.16

Varaedustaja

tarkoittaa
Sopijapuolen
tähän
Puitesopimukseen
liittyvää
Edustajan
varaedustajaa, jonka Sopijapuoli on kirjallisesti
ilmoittanut toiselle Sopijapuolelle.

2.17

Yhteistoimintaryhmä

tarkoittaa Sopijapuolten kohdan 5.2 mukaisesti
nimeämää yhteistoimintaryhmää.

elinkaarihankkeen

3

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

3.1

Hankkeen kohteena on [●] suunnittelu ja toteuttaminen sekä [●] vuoden
ylläpito- ja käyttäjäpalvelut ("Hanke"). Hanke toteutetaan elinkaarimallina,
johon sisältyy Urakkasopimuksen mukainen [suunnittelu ja
uudisrakentaminen] sekä Palvelusopimuksen mukainen Palveluiden
tuottaminen.

3.2

Elinkaarimallina toteutettavan Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on se, että
Palveluntuottaja sitoutuu [suunnittelemaan ja uudisrakentamaan
Urakkasopimuksessa] tarkemmin sovitulla tavalla siten, että Palveluntuottaja
voi Palvelujakson aikana täyttää kaikki Palvelusopimuksessa sovitut
vastuunsa ja velvoitteensa, mukaan lukien Palveluntuottajan velvollisuus
vastata Tilaajaa kohtaan:
a.

kaikkien Palvelukuvauksen mukaisten Palvelujen tuottamisesta; ja

b.

PTS-suunnitelman mukaisten PTS-toimenpiteiden toteuttamisesta; ja

c.

Kohteessa mahdollisesti havaittavien vikojen,
suunnittelu- ja rakennusvirheiden korjaamisesta,

puutteiden,

sekä

siten, että Kohde on koko Palvelujakson ajan sellaisessa teknisessä kunnossa
kuin Palvelusopimuksen liitteenä olevat Palvelukuvaus ja PTS-suunnitelma
sekä Kohteen Käytettävyys ja/tai Kohteen Luovutuskunto edellyttävät siten
kuin Palvelusopimuksen kohdassa 5.1 (Palveluntuottajan velvollisuudet) ja
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muissa Palvelusopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu (Palveluntuottajan
elinkaarivastuu).
3.3

Sopijapuolet tiedostavat, että Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää kumppanuusperiaatteen mukaisesti Sopijapuolten välistä
avoimuutta, luottamusta sekä säännöllistä ja oikea-aikaista vuorovaikutusta
koko Investointijakson ja Palvelujakson ajan.

4

HANKKEEN RAKENNE

4.1

Investointijakso

4.1.1

Tämän Puitesopimuksen voimaantulon jälkeen alkaa Urakkasopimuksen
ehtojen mukaisesti Investointijakso, jonka aikana Palveluntuottaja vastaa
Kohteen [uudisrakentamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta]
Urakkasopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

4.1.2

Urakkasopimuksen mukaisen urakan valmistuttua Kohteessa pidetään
Urakkasopimuksen ehtojen mukainen Kohteen vastaanottotarkastus sen
tarkistamiseksi, että uudisrakentaminen ja muut työt on suoritettu
Urakkasopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

4.1.3

Investointijakso päättyy, kun Kohde on vastaanotettu Urakkasopimuksen
ehtojen mukaisesti.

4.2

Palvelujakso

4.2.1

Investointijakson päätyttyä kohdan 4.1.3 mukaisesti alkaa Palvelujakso, joka
on pituudeltaan [●] vuotta ja jonka aikana Palveluntuottaja on velvollinen
tuottamaan Tilaajalle Palvelusopimuksen mukaiset Palvelut ja täyttämään
muut Palvelusopimuksessa Palveluntuottajalle asetetut velvoitteet ja vastuut.

4.2.2

Tilaajalla on oikeus esittää, että Kohteen tosiasiallista käyttöönottopäivää ja
vastaavasti Palvelujakson alkamista myöhennetään, jolloin
Palveluntuottajalla on velvollisuus neuvotella Tilaajan kanssa mahdollisen
tosiasiallisen käyttöönottopäivän myöhentämisen aiheuttamista taloudellisista
ja muista seuraamuksista. Mikäli Tilaaja ja Palveluntuottaja pääsevät
sopimukseen Kohteen myöhennetyn tosiasiallisen käyttöönottopäivän
taloudellisista ja muista seuraamuksista, Kohteen tosiasiallinen
käyttöönottopäivä ja Palvelujakson alkaminen myöhentyy Tilaajan niin
halutessa Sopijapuolten kirjallisesti sopimin ehdoin.

4.3

Kohteen osittainen vastaanotto
Sopijapuolet voivat tarvittaessa sopia Kohteen osittaisesta vastaanotosta ja
Palvelusopimuksen mukaisten Palvelujen tuottamisen aloittamisesta Kohteen
osittaisen vastaanoton edellyttämällä tavalla. Tällöin Sopijapuolten on
sovittava myös mahdollisista Kohteen Palvelusopimuksen mukaisten
oikeuksien ja velvoitteiden muutoksista (muun muassa Palvelusopimuksessa
määritellyn Palvelumaksun suuruus ja sen määräytymisen perusteet), jotka
ovat voimassa siihen asti, kunnes koko Kohde on vastaanotettu ja
Palvelujakso koko Kohteen osalta alkaa.
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5

EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT

5.1

Sopijapuolten Edustajat ja Varaedustajat

5.1.1

Kummankin Sopijapuolen tämän Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
nimetty Edustaja ja Varaedustaja käyvät ilmi liitteestä [●]. Edustajat edustavat
heidät nimennyttä Sopijapuolta toiseen Sopijapuoleen nähden kaikissa tähän
Puitesopimukseen
liittyvissä
asioissa
ja
tarvittaessa
pyytävät

RTS 19:34

OHJEKORTTIEHDOTUS - 6

Yhteistoimintaryhmän
koolle.

Yhteistoimintaryhmä
kokoontuu tyypillisesti
hankkeen
alkuvaiheessa
Investointijaksolla
kuukausittain sekä
Palvelujaksolla
puolivuosittain.
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puheenjohtajaa

kutsumaan

Yhteistoimintaryhmän

5.1.2

Sopijapuoli voi milloin tahansa vaihtaa nimeämänsä Edustajan ja/tai
Varaedustajan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

5.2

Yhteistoimintaryhmä

5.2.1

Sopijapuolet
nimeävät
tämän
Puitesopimuksen
voimassaoloajaksi
Yhteistoimintaryhmän, jonka tehtävänä on tässä Puitesopimuksessa ja
Palvelusopimuksessa sille nimenomaisesti osoitettujen tehtävien lisäksi
valvoa tämän Puitesopimuksen ehtojen noudattamista ja käsitellä
Sopijapuolten toisilleen antamat tämän Puitesopimuksen ehtojen
noudattamista koskevat ilmoitukset sekä kehittää Sopijapuolten välistä
yhteistoimintaa. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on lisäksi valvoa, että
Kohteessa tuotettujen Palvelujen laatu vastaa Palvelukuvausta ja muutoinkin
tässä Puitesopimuksessa sovittuja ehtoja. Lisäksi Yhteistoimintaryhmän tulee
käsitellä Palvelumaksusta tehtävät vähennykset ja Palvelumaksuun liittyvät
laskutusepäselvyydet ja mahdolliset muutokset Palvelumaksuun sekä
Sopijapuolten toisilleen osoittamat Palvelujen sisältöä koskevat ilmoitukset ja
reklamaatiot. Yhteistoimintaryhmän tulee kumppanuusperiaatetta noudattaen
ja kummankin Sopijapuolen perustellut intressit huomioon ottaen pyrkiä
saavuttamaan sovinnollinen ratkaisu Sopijapuolten välille kaikissa sen
käsiteltävänä olevissa asioissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Yhteistoimintaryhmän toimivaltaan ei kuulu käsitellä Puitesopimuksen,
Urakkasopimuksen tai Palvelusopimuksen ehtojen muuttamista koskevia
asioita, vaan niiden osalta tulee menetellä tämän Puitesopimuksen kohdan 11
ja Palvelusopimuksen kohdan 17 ehtojen mukaisesti, pois lukien mahdolliset
PTS-suunnitelman muutokset siten kuin Palvelusopimuksen kohdassa 8 on
sovittu.

5.2.2

Yhteistoimintaryhmä muodostuu kahdesta (2) Tilaajan nimeämästä jäsenestä
ja kahdesta (2) varajäsenestä sekä kahdesta (2) Palveluntuottajan
nimeämästä jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Yhteistoimintaryhmän
puheenjohtajana toimii jompikumpi Tilaajan nimeämistä jäsenistä tai heidän
varajäsenensä. Tämän Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä nimetyt
Sopijapuolten Yhteistoimintaryhmän jäsenet ja varajäsenet käyvät ilmi
liitteestä 6. Sopijapuoli voi vaihtaa nimeämänsä Yhteistoimintaryhmän jäsenen
ja/tai varajäsenen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

5.2.3

Yhteistoimintaryhmä
kokoontuu
aina
tarvittaessa
jommankumman
Sopijapuolen
pyynnöstä.
Yhteistoimintaryhmän
kutsuu
koolle
Yhteistoimintaryhmän
puheenjohtaja.
Mikäli
Yhteistoimintaryhmän
puheenjohtaja ei ole kutsunut kokousta koolle kolmen (3) päivän kuluessa
hänelle osoitetusta pyynnöstä, kenellä tahansa Yhteistoimintaryhmän
jäsenellä on oikeus kutsua kokous koolle.

5.2.4

Yhteistoimintaryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään yksi (1)
kummankin Sopijapuolen nimittämistä jäsenistä tai heidän varajäsenensä on
kokouksessa paikalla. Yhteistoimintaryhmän päätökset edellyttävät kaikkien
Yhteistoimintaryhmän kokouksessa läsnä olevien jäsenten yksimielistä
päätöstä. Yhteistoimintaryhmässä tehdyt päätökset ovat Sopijapuolia sitovia
sikäli kuin ne koskevat asioita, jotka kohdan 5.2.1 mukaan kuuluvat
Yhteistoimintaryhmässä käsiteltäviin asioihin. Yhteistoimintaryhmä voi laatia
itselleen tarkemman ohjeistuksen Yhteistoimintaryhmässä käsiteltävistä
asioista,
Yhteistoimintaryhmän
kokouksissa
noudatettavasta
kokouskäytännöstä tai muutoin sen toimintaan sovellettavista tarkemmista
menettelytavoista.

5.2.5

Yhteistoimintaryhmän jäsenet voivat tarvittaessa yhteisesti sovittaessa pyytää
Yhteistoimintaryhmän kokouksiin myös muita osallistujia harkintansa mukaan,
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mutta kyseisillä osallistujilla ei ole äänioikeutta Yhteistoimintaryhmän
kokouksissa.
5.2.6

Sopijapuolet vastaavat itse nimittämiensä Yhteistoimintaryhmän jäsenten tai
varajäsenten Yhteistoimintaryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista
kustannuksista.

6

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA PÄÄTTYMINEN

6.1

Sopimuksen voimaantulo
Tämä Puitesopimus tulee voimaan Sopijapuolten allekirjoitettua tämän
Puitesopimuksen.
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6.2

Sopimuksen voimassaolon päättyminen

6.2.1

Tämän Puitesopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti sen jälkeen,
kun kumpikin Sopijapuoli on täyttänyt kaikki tämän Puitesopimuksen sekä sen
liitteenä olevien Urakkasopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaiset
velvoitteensa, ellei tämä Puitesopimus sitä ennen ole purkautunut kohdan
6.2.2 mukaisesti tai ellei se pääty kohdan 6.2.3 mukaisesti.

6.2.2

Jos Urakkasopimus ja Palvelusopimus on purettu niiden ehtojen mukaisesti,
purkautuu myös tämä Puitesopimus automaattisesti samanaikaisesti. Lisäksi,
jos Palvelusopimus puretaan sen ehtojen mukaisesti Palvelujakson aikana,
päättyy myös tämän Puitesopimuksen voimassaolo automaattisesti
samanaikaisesti, kuitenkin niin, että Urakkasopimuksen mukaiset mahdolliset
urakoitsijan sopimusvelvoitteet (esimerkiksi takuuajan vastuut) jäävät
Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti voimaan.

6.2.3

Jos Tilaaja irtisanoo Palvelusopimuksen sen kohdan 11.2 mukaisesti, päättyy
myös tämän Puitesopimuksen voimassaolo Palvelusopimuksen osalta
automaattisesti samanaikaisesti, kuitenkin niin, että Urakkasopimuksen
mukaiset mahdolliset urakoitsijan sopimusvelvoitteet (esimerkiksi takuuajan
vastuut) jäävät Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti voimaan.

7

SOPIMUSKOKONAISUUS

7.1

Tähän Puitesopimukseen kuuluvat seuraavat liitteet, jotka kaikki
muodostavat erottamattoman osan tätä Puitesopimusta:[
1.

Liite 1: Urakkasopimus liitteineen, Urakkasopimuksen mukaisessa
keskinäisessä etusijajärjestyksessä

2.

Liite 2: Palvelusopimus liitteineen, Palvelusopimuksen mukaisessa
keskinäisessä etusijajärjestyksessä

3.

Liite 3: Edustajat ja Varaedustajat

4.

Liite 4: Yhteistoimintaryhmän jäsenet ja varajäsenet]

7.2

Mikäli tämän sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisia ehtoja,
noudatetaan ensisijaisesti tämän sopimusasiakirjan ehtoja. Mikäli
Urakkasopimuksen Palvelusopimuksen välillä on ristiriitaisia ehtoja,
noudatetaan ensisijaisesti Palvelusopimuksen ehtoja.

8

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

8.1

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä Puitesopimusta taikka sen
mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan millekään kolmannelle osapuolelle
ilman Tilaajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaajalla ei ole
velvollisuutta esittää mitään perusteluja mahdolliselle Palveluntuottajan siirto-
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oikeuden epäämiselle tai Tilaaja voi asettaa erityisiä ehtoja
suostumukselleen.
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8.2

Kohdassa 8.1 sanotun estämättä, Palveluntuottajalla on Palvelujakson
aikana oikeus siirtää tämä Puitesopimus kaikkine siihen perustuvine
oikeuksineen ja velvoitteineen jollekin toiselle samaan konserniin kuuluvalle
yhtiölle, ellei Tilaajalla ole jotakin erityistä syytä evätä siirto-oikeutta. Tämän
Puitesopimuksen siirto toiselle Palveluntuottajan kanssa samaan konsernin
kuuluvalle yhtiölle edellyttää aina Tilaajan etukäteistä kirjallista ilmoitusta
siitä, että Tilaaja hyväksyy siirron, ja siirron ehtona on aina se, että
Urakkasopimuksessa ja Palvelusopimuksessa sovitut takaukset ja vakuudet
uusitaan Tilaajan hyväksymällä tavalla ja että Palveluntuottaja täyttää muut
Tilaajan siirrolle mahdollisesti asettamat ehdot.

8.3

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä Puitesopimusta tai sen mukaisia
oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle ilman Palveluntuottajan etukäteistä
kirjallista suostumusta. Edellä sanotun estämättä, Tilaajalla on kuitenkin
oikeus siirtää tämä Puitesopimus sen mukaisine oikeuksineen ja
velvoitteineen kolmannelle, mikäli:
a.

siirto tapahtuu lain perusteella;

b.

siirto tapahtuu kuntaliitoksen tai muun kuntayhteistyön perusteella; tai

c.

Tilaaja, tai muu tämän kohdan 8.3 perusteella määräytyvä siirronsaaja,
siirtää tämän Puitesopimuksen yhteisölle tai yhtiölle, josta [●], tai muu
tämän kohdan 8.3 perusteella määräytyvä siirronsaaja, omistaa
enemmistön tai joka on [●], tai muun tämän kohdan 8.3 perusteella
määräytyvän siirronsaajan, määräysvallassa.

8.4

Selvyyden vuoksi todetaan, että kummallakaan Sopijapuolella ei ole oikeutta
siirtää Urakkasopimusta tai Palvelusopimusta erikseen ilman, että kyseinen
Sopijapuoli siirtää koko Puitesopimuksen liitteineen.

9

SALASSAPITO

9.1

Kumpikin Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena tämän
Puitesopimuksen ja sen sisällön ja muut toiselta Sopijapuolelta saamansa
tiedot ja aineistot, sekä sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle
osapuolelle ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta, lukuun
ottamatta tietojen luovuttamista mahdolliselle riippumattomalle
rahoittajataholle tai mikäli tietojen luovuttaminen on lakiin perustuva
velvollisuus (esimerkiksi pörssiyhtiön lakiin perustuva tiedonantovelvoite).

9.2

Palveluntuottaja on tietoinen siitä, että Tilaajalla on lakimääräisiä ja/tai muita
velvoitteita antaa kolmansille osapuolille tietoja toiminnastaan joko suoraan
tai epäsuorasti. Tietojen antamista tällaiselle taholle ei pidetä tämän kohdan
9 vastaisena tietojen luovuttamisena. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa
myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja saa siltä pyydetyt tähän
Puitesopimukseen liittyvät tiedot toimitettavaksi edelleen tällaisille tahoille.

9.3

Tilaaja ei kuitenkaan saa ilman Tilaajaa koskevaa lakimääräistä velvoitetta
antaa tietoja kolmannelle osapuolelle Palveluntuottajan liike- tai
ammattisalaisuudeksi katsottavista seikoista. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan
esimerkiksi tiedot Palvelusopimuksen mukaisesta Palvelumaksun
maksumekanismista tai Palveluntuottajan ja sen alihankkijan välisistä
sopimuksista sikäli kuin ne sisältävät liike- tai ammattisalaisuudeksi
katsottavia tietoja.
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9.4

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Hanketta ja tähän Puitesopimukseen
liittyviä tietoja referenssinään. Palveluntuottaja on kuitenkin velvollinen
hyväksyttämään Tilaajalla etukäteen referenssitietojen sisällön.

10

ILMOITUKSET JA TIEDONANNOT
Kaikki tähän Puitesopimukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot on
toimitettava kirjatulla kirjeellä alla yksilöityihin osoitteisiin ja sille henkilölle,
jonka Sopijapuoli on nimennyt Edustajakseen tähän Puitesopimukseen
liittyen.
Mikäli Tilaajalle: [●]

Mikäli Palveluntuottajalle: [●]
11

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Tätä Puitesopimusta voidaan muuttaa vain Sopijapuolten välisellä kirjallisella
muutossopimuksella, joka on kummankin Sopijapuolen tai tämän
asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoittama.

12

RIITOJEN RATKAISU
Siltä osin kuin muualla tässä Puitesopimuksessa ei ole sovittu erillisestä
erimielisyyksien ratkaisumenettelystä tai erimielisyyttä ei ole onnistuttu
ratkaisemaan tällaisen erillisen ratkaisumenettelyn mukaisella menettelyllä,
ratkaistaan riitaisuus [●] ensimmäisenä oikeusasteena.

13

SOPIMUSKAPPALEET
Tätä Puitesopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi (1)
kullekin Sopijapuolelle.

14

ALLEKIRJOITUKSET
[●]

[●]

[●]

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

