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KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUS-, ASIANTUNTIJA- JA 
KORJAUSSUUNNITTELUPALVELUT, PUITESOPIMUS 
 
Tilaaja Helsingin kaupunki      

Kiinteistövirasto, Tilakeskus  

Tilaajan edustaja sopimusasioissa 

Kiinteistöpäällikkö  Sari Hildèn (tai sijainen) 
sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi 
postiosoite PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki 
käyntiosoite  Sörnäistenkatu 1, 3. krs, 00580 Helsinki 
puhelin  (09) 310 XXX 
 

Puitesopimustoimittaja xxx 
 

osoite xxx 
puhelin xxx  
Y-tunnus xxx 
sähköposti:  xxx 
 

Puitesopimustoimittajan edustaja sopimusasioissa 

Puitesopimustoimittajan edustaja sopimusasioissa on tarjoajan 
tarjouslomakkeessa nimeämä henkilö (tai sijainen). 

   
Hankintapäätös Kiinteistölautakunta x.x.201x § 
 
Laskutusosoite Verkkolaskuosoite: 
 003702012566807 
 Operaattori: Basware Oyj 
 Välittäjän tunnus: BAWCFI22 / NDEAFIHH 
 Verkkolaskuja voi lähettää ilmaiseksi osoitteessa 
 http://bsp.basware.com 
 
Puitesopimus Tämä puitesopimus koskee Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 

tilakeskuksen kilpailuttamaa kosteusteknisten ja sisäilmaston 
kuntotutkimuspalvelujen sekä asiantuntija- ja 
korjaussuunnittelupalvelujen puitesopimuksen osa-aluetta/osa-
alueita (A ja/tai B). 

 
A. Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut 
B. Kosteustekniset ja sisäilmaston asiantuntija- ja 

korjaussuunnittelupalvelut 
 
 

mailto:tilakeskus@hel.fi
http://bsp.basware.com/


 
TILAKESKUKSEN SOPIMUSLUONNOS 

Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimus-, 

asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelut 

Liite 5 2 (13) 

 

MJ/JK XX.X.2016 

 

 

Postiosoite 

Tilakeskus 

PL 2213 

00099 Helsingin kaupunki  

 

Käyntiosoite 

Tilakeskus 

Sörnäistenkatu 1, 3. krs 

00580 Helsinki 

 

Puhelin (09) 310 40301 

Faksi (09) 310 40380 

S-posti tilakeskus@hel.fi 

Internet www.tilakeskus.fi 

Y-tunnus 0201256-6 

  

Tilaajana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus tekee  
osa-aluetta A koskevat puitesopimukset 30.9.2018 saakka x 
puitesopimustoimittajan kanssa. 

Tilaajana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus tekee  
osa-aluetta B koskevat puitesopimukset 30.9.2018 saakka x 
puitesopimustoimittajan kanssa. 

Tehtävät       Puitesopimukseen sisältyvät tehtävät ja tehtävien määrittely on 
kerrottu palvelukuvauksessa (liite 2) sekä osa-aluetta A 
koskevissa raportointi- ja Facilityinfo -ohjeissa (liitteet 3 ja 4), sekä 
muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

  
Toimeksiantojen tilaaminen  
 

Tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen 
puitesopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 
hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon tai jos 
hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suorahankinta ja 
suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täyttyvät. 

     
Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia 
puitesopimustoimittajilta ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen 
sijoittumisjärjestyksen perusteella. Sijoittumisjärjestyksestä 
voidaan kuitenkin poiketa silloin, kun toimeksiannon kohteeseen 
liittyy erityisosaamistarpeita tai voidaan hyödyntää jonkun 
sopimustoimittajista aiempaa kuntotutkimus- tai asiantuntija-
/suunnittelukokemusta ko. kohteesta. Lisäksi tilauksia tehdessä 
otetaan huomioon puitesopimustoimittajan tiedossa olevan 
kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa kyseiseen 
hankkeeseen. Kuhunkin tehtävään valitaan tehtävän kannalta 
sopivin ja hyväksytyistä sopimustoimittajista kaupungin kannalta 
kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisin. 
 
Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja 
palveluntuottajalta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn 
valituille puitesopimustoimittajille yksinoikeutta kaupungin 
hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin. 
 
Tilaaja ei sitoudu tilaamaan puitesopimuksen sisältämiä palveluja. 
 

Sopimuksen sisältö Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus tilaajana ja xxx 
Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sisältöisen 
puitesopimuksen: 
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1 § 
Tehtävän määrittely Puitesopimustoimittaja sitoutuu suorittamaan tilaajalle myöhemmin 

määriteltäviä tehtäviä tämän puitesopimuksen mukaisesti.    
 

Tarvittaessa ja erikseen yhteisesti sovittaessa 
puitesopimustoimittajan kanssa, voidaan toimittajan työntekijä 
sijoittaa tilaajan tiloihin, jolloin työntekijälle annetaan rajattu oikeus 
käyttää tilaajan järjestelmiä tehtäviin liittyvissä asioissa. 

 
2 § 
Sopimusasiakirjat Asiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 
 

a) tätä sopimusta  
 

b) tarjouspyyntö, Kosteustekniset ja sisäilmaston  
kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelut, pvm 
30.5.2016 (liite 1) 
 

c) palvelukuvaus, Kosteustekniset ja sisäilmaston  
kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelut, pvm 
30.5.2016 (liite 2)  
 

d) Raportointiohje 30.5.2016 (liite 3, osa-alue A) 
 

e) Facilityinfo-ohje, pvm 30.5.2016 (liite 4, osa-alue A) 
 

f) puitesopimuksen tuntihintatarjousta, pvm xx.x.2016 (liite 5, 
osa-alue A tai A ja B) tai (liite 3, osa-alue B) 
 

g) Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 (liite 6, 
osa-alue A tai A ja B) tai (liite 4, osa-alue B) 
(tässä sopimuksessa mainituin poikkeuksin) 
 

h) yksittäisen kohteen kattohintatarjousta 
 

KSE 2013:n kohta 9.1 korvataan seuraavalla: 
Ellei hankekohtaisessa sopimuksessa tai tilauksessa erikseen 
toisin sovita, asiakirjoja noudatetaan tämän sopimuksen 
mukaisessa pätevyysjärjestyksessä. 
 

Lisäksi on noudatettava tilaajan erikseen antamia hankekohtaisia 
määräyksiä ja ohjeita. 
 

3 § 
Yhteydenpito Tilaajan edustaja hankkeen hallinnollisissa ja teknillisissä asioissa 

on kiinteistöpäällikkö tai hänen sijaisensa tai hankkeelle nimetty 
vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa. 

 

Puitesopimustoimittajan edustaja hallinnollisissa, sopimus- ja 
teknillisissä asioissa on toimittajan tarjouslomakkeessa nimeämä 
henkilö tai hänen valtuuttamansa projektin vastuuhenkilö. 
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4 § 
Puitesopimustoimittajan vastuuvakuutus  

                  
Osa-alue A: 
 

KSE 2013, kohdan 3.2.2 Täsmennys: 
Konsultilla tulee olla koko sopimuskauden ajan voimassaoleva 
tutkimustoiminnan kattava konsulttivastuuvakuutus sekä  
tutkimustoimintaan liittyvien töiden (kuten reikien teko poraamalla, 
rakenneavaukset ja -paikkaukset tms.) yhteydessä mahdollisesti 
syntyvät vahingot korvaava toiminnan vastuuvakuutus. 
 
Osa-alue B: 
 

KSE 2013, kohdan 3.2.2 Täsmennys: 
Konsultilla tulee olla koko sopimuskauden ajan voimassaoleva 
konsultti- ja suunnittelutoiminnan kattava konsulttivastuuvakuutus. 
 

5 § 
Toimitusaika Toimeksiannosta tehdään erillinen aikataulu sopimukseen tai 

tilaukseen. Toimittaja sitoutuu hoitamaan tehtävää niin, että hänen 
suorittamansa tehtävät valmistuvat yhdessä sovitun aikataulun 
mukaisesti. Työn tulee olla valmiina ja tilaajalle luovutettuna 
sovitussa määräajassa. 
 
Tilaaja huolehtii siitä, että toimittajan toimittamat raportit ja/tai 
piirustukset tai selvitykset ja selvityspyynnöt käsitellään niin, että 
mahdollisten muutosten tekemiseen on riittävästi aikaa. 
 
KSE 2013, kohdan 7.2. täsmennys:  
Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos 
viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta 
huomattavalta osalta tai kokonaan keskeytettävä työnsä.  
 
KSE 2013, kohdan 7.5 täsmennys:  
Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista 
riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille 
tätä vastaan pidennyksen suoritusaikaan. Sopijapuolista 
riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja 
keskeyttämisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta.  
 
Raportti tulee aina toimittaa ensin tilaajalle kommentoitavaksi 
”Luonnos”-merkinnällä varustettuna ja päivättynä. Lopullinen 
allekirjoitettu valmis raportti toimitetaan vasta, kun tilaajan 
edustaja on todennut sen valmiiksi käyttötarkoitustaan varten. 
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6 §  
Suunnitelma-asiakirjat ja aineiston käyttöoikeudet 
   

Toimeksiantoon sisältyvät raportit ja/tai suunnitelma-asiakirjat 
toimitetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti paperikopioina ja/tai 
sovitussa digitaalisessa muodossa.  
 
KSE 2013 kohdan 6.2 täsmennys: 
Tilaaja saa täydet käyttöoikeudet tilatussa palvelussa tilaajalle 
luovutettuihin aineistoihin ao. kohteessa. Käyttöoikeudet siirtyvät 
tilaajalle lisäkorvauksetta. 
 
Tilaajan käyttöoikeudet aineistoihin sisältävät esimerkiksi tilaajan 
oikeuden muokata sille luovutettuja aineistoja sekä tilaajan 
oikeuden luovuttaa aineistoja kolmannen osapuolen käyttöön. 
Tilaaja voi luovuttaa aineistot kolmannen osapuolen käyttöön 
esimerkiksi ao. kohteessa myöhemmin suoritettavien 
osakorjausten suunnittelua varten. 

 
7 § 
Veloitusperusteet Veloitusperusteena käytetään tarjouksessa ilmoitettuja 

yksikköhintoja. KSE 2013 kohdan 5.2.3 mukainen 
tuntiveloitushinta (€/h) sisältää myös erityiset korvaukset ja kulut 
sekä matka-, matka-aika-, majoitus- ja päivärahakorvaukset, ellei 
niiden korvaamisesta joissain poikkeuksellisissa tapauksissa 
erikseen sovita. 

KSE 2013, kohdan 5.4 täsmennys:  
Kohdassa mainitut erityiset korvaukset sisältyvät 
veloitusperusteena käytettävään yksikköhintaan, ellei niiden 
korvaamisesta sovita erikseen.  
 
KSE 2013, kohdan 5.6 täsmennys:  
Matka-, matka-aika-, majoitus- ja päivärahakorvauksia ei makseta, 
ellei niiden korvaamisesta ole sovittu erikseen.  
 
KSE 2013, kohdan 5.7.1 täsmennys:  
Veloitusperusteiden tarkistamisessa noudatetaan tämän 
puitesopimuksen 13 §:n ehtoja.  
 
KSE 2013, kohta 5.7.2:  
Ei noudateta.  
 
Tehtävän laajuus, tavoitteet ja kattohinta määritellään 
toimeksiantoa tilattaessa. Tehdystä työstä maksetaan, enintään 
tilauksessa tai sopimuksessa mainittuun kattohintaan saakka, 

mailto:tilakeskus@hel.fi
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toteutuneiden työtuntien ja yhteisesti sovittavan maksuerätaulukon 
mukaisesti puitesopimuksen mukaisia yksikköhintoja käyttäen. 
 
Toimittajalta edellytetään päivittäistä projektinhallinta- tai 
työajanseurantaohjelmaa tai -järjestelmää, josta käy ilmi 
päivittäiset työtunnit ja -tehtävät sekä toteutuneet työtunnit 
kuukausitasolla arvioituun tuntimäärään verrattuna.  
 
Tarjouslomakkeessa tarjotut yksikköhinnat ovat kiinteät koko 
sopimuskauden ajan 30.9.2018 saakka. 
 

8 § 
Laskut KSE 2013, kohta 5.8.4 korvataan seuraavalla:  

Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava 21 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle ja sopimuksen  
mukainen työvaihe on todettu tehdyksi ja lasku on todettu 
maksukelpoiseksi.  

 
Toimittajan tulee lähettää laskut suoraan tilaajan 
laskutusosoitteeseen, eikä se voi käyttää kolmatta osapuolta 
laskutukseen. Laskut on lähetettävä viimeistään yhden (1) 
kuukauden kuluttua laskutettavan työvaiheen valmistumisesta.  
 
Yhdessä laskussa saa olla vain yhden tilauksen mukaisia 
suorituksia. 
 
Tilaaja vastaanottaa sähköiset laskut BasWare Einvoices Oy:n 
verkkolaskupalvelun kautta. Toimittajalla tulee olla 
laskutusjärjestelmä laskujen toimittamiseksi verkkolaskuina 
(skannattu lasku tai sähköpostilla toimitettu lasku ei ole 
verkkolasku). 

 
Verkkolaskuosoite ilmenee tilauksesta. 
Verkkolaskuja voi lähettää ilmaiseksi osoitteessa:  
http://bsp.basware.com 
 
- maksukelpoisiksi todetut laskut on toimitettava 

laskutusosoitteeseen ja jokaiseen laskuun tulee merkitä 
sopimuksen numero/tilausnumero (vuosiluku/numero), 
rakennuskohde, maksettava maksuerä ja tilaajan edustaja 
 

- tilauksen kopio tai sopimuksen 1. sivusta kopio on liitettävä 
laskuun 
 

- laskut tulee myös laskuttaa tarkasti samalla nimellä, jolla 
sopimus on tehty 

mailto:tilakeskus@hel.fi
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- laskun eräpäivä lasketaan sen mukaan, kumpi seuraavista 
ajankohdista on viimeisin: 

-  

- työsuoritus on valmistunut  
- lasku on saapunut ostolaskut -yksikköön 

-  

- laskuissa tulee näkyä verollinen ja veroton hinta sekä 
arvonlisäveron osuus  
 

Tilaajalla on oikeus pidättyä laskun maksamisesta siihen asti, 
kunnes toimittaja on toimittanut em. puuttuvat tiedot ja liitteet. 
 
Ennen toimeksiantoon kohdistuvan viimeisen laskun lähettämistä, 
tulee toimeksiantoon sisältyvät (tilaajan hyväksymät) 
tutkimusraportit olla tallennettuna FacilityInfo-tietojärjestelmään. 

 
Jos lasku ei ole laskutuskelpoinen tai laskutuksessa havaitaan 
muu virhe, lasku mitätöidään ja siitä ilmoitetaan toimittajalle, joka 
on velvollinen toimittamaan virheellisestä laskusta hyvityslasku 
laskutusosoitteeseen ennen uuden korjatun laskun lähettämistä. 

 
9 § 

Työhön osallistuvat henkilöt 
 
 Puitesopimustoimittaja luovuttaa yksittäisen kohteen tarjouksen 

yhteydessä tilaajalle hyväksyttäväksi luettelon toimeksiantoa 
suorittavista henkilöistä koulutus-, työkokemus- ym. tietoineen.  

 
 Toimeksiannolle on nimettävä vastuuhenkilö, joka täyttää tehtävän 

vaativuuden asettamat vaatimukset. Vastuuhenkilö hyväksytetään 
tilaajalla. 
 
Mikäli toimeksiannon vastuuhenkilö vaihtuu, toimittaja sitoutuu 
asettamaan tehtävään vähintään vastaavan ammattitaidon 
omaavan henkilön. 

  
Toimeksiannon vastuuhenkilön vaihto edellyttää aina toimittajan 
kirjallista esitystä ja tilaajan hyväksyntää. Esityksessä on 
perusteltava syy vastuuhenkilön vaihtoon ja toimitettava tilaajalle 
tiedot tilalle esitettävän henkilön pätevyydestä (todistukset 
suoritetuista tutkinnoista sekä selvitys aiemmasta toiminnasta 
vastaavissa tehtävissä) tämän ammattitaidon arvioimiseksi.  
 

10 § 
Alihankinta Puitesopimustoimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita tehtävien 

suorittamiseen. Puitesopimustoimittajalla on puitesopimukseen 
perustuvissa toimeksiannoissa oikeus, jäljempänä mainituin 
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edellytyksin, antaa osa tehtävistä edelleen alihankkijan 
suoritettavaksi. Puitesopimustoimittaja ei voi kokonaisuudessaan 
siirtää sopimuksen mukaisia työsuoritteita alihankkijoille. 
Toimeksiannoissa käytettävät alihankkijat on aina 
tehtäväkohtaisesti hyväksytettävä tilaajalla etukäteen. 
 
Puitesopimustoimittajan alihankkijoilla tulee olla alihankintana 
suoritettavan tehtävän edellyttämä ammatillinen pätevyys ja 
kokemus. 
 
Alihankkijan ammatillisen pätevyyden arvioimiseksi tilaajalle on 
toimitettava alihankkijan henkilötiedot ja todistukset suoritetuista 
tutkinnoista sekä selvitys aiemmasta toiminnasta alihankintaa 
koskevissa tehtävissä. 
 
Puitesopimustoimittaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten 
omastaan.  
 

11 § 
Kulut ja erityiset korvaukset 
  

Normaalien asiakirjojen yms. puhtaaksikirjoitus, kopiointi ja 
postitus sisältyvät hintaan.  
 
Tietokoneavusteisten ohjelmien käytöstä ja matkapuhelimen 
käytöstä ei makseta erillistä korvausta. 
 
Matkakorvauksia tai päivärahoja ei makseta, ellei erikseen niin 
sovita. 
 
Muut erityiset korvaukset ja kulut korvataan vain, mikäli asiasta on 
erikseen sovittu. 
 

12 § 
Arkistointi, salassapito ja tietojen anto 
  

Puitesopimustoimittajaa sitoo kuntalaissa säädetty salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus palvelun tuottamisessa.  
 
Tilaajalle on toimitettava arkistointia varten raportit ja/tai 
suunnitelma-asiakirjat paperimuodossa ja sovitussa digitaalisessa 
muodossa ellei toisin sovita. 
 
Asiakirjojen tulostusmuodosta ja säilyttämisestä sovitaan 
tehtäväkohtaisessa suunnittelusopimuksessa, tilauksessa tai 
suunnittelutehtävän käynnistyessä.  

mailto:tilakeskus@hel.fi
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Tilaaja sitoutuu luovuttamaan ja kustantamaan palvelujen 
suorittamiseen tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat.  

 
13 § 
Sopimuskausi Puitesopimus on määräaikainen. Sopimus alkaa, kun sopimus on 

molempien osapuolien taholta allekirjoitettu. Sopimus päättyy 
30.9.2018. 

 
Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen enintään 
kahdella (2) vuodella, yhdellä (1) vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja 
ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) 
kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen 
enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 
2+1+1.  
 
Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman 
irtisanomista sopimuskauden päätyttyä. Kyseessä on Tilaajan 
optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia 
optiokausia. 
 
Sopimustoimittajan on toimitettava tilaajalle mahdollinen 
sopimushinnan tarkistusehdotus viimeistään viisi (5) kuukautta 
ennen sopimuskauden päättymistä. Tarkistusehdotuksen on 
oltava kohtuullinen ja perustuttava sopimuskauden aikana 
tapahtuneeseen todelliseen kustannustason muutokseen. Tilaaja 
ei hyväksy todellisen kustannustason muutosta ylittäviä eikä 
määräajan jälkeen toimitettuja tarkistusehdotuksia. Tilaajan 
hyväksymä sopimushinnan muutos astuu voimaan mahdollisesti 
käyttöön otettavan optiokauden alussa eikä sitä voida enää 
tarkistaa optiokauden aikana. 
 
Allekirjoitettu ja päivätty tarkistusehdotus on toimitettava 
määräaikaan (viimeistään 30.4.2018) mennessä suljetussa 
kirjekuoressa osoitteella: 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto  
Tilakeskus/asiakaspalvelu 
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki 
Projektisihteeri Arja Alus 

 
Puitesopimustoimittajan vastuulla on varmistaa em. postiosoitteen 
ajantasaisuus (esim. www.hel.fi) ennen tarkistusehdotuksen 
lähettämistä. 
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14 § 
Sopimuksen purkaminen 
  
 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus yleisten sopimusehtojen KSE 

2013 kohdan 8.1 syistä. 
 

KSE 2013, kohta 8.1.4 korvataan seuraavalla:  
Mikäli hankkeen toteuttaminen peruuntuu tilaajasta riippuvasta 
syystä, pidättää tilaaja itsellään oikeuden keskeyttää suunnittelu 
ilman korvausta muusta, kuin siihen saakka hyväksytysti 
suoritetusta työstä. Keskeytykseen saakka tehdyt suunnitelmat 
jäävät tilaajan omaisuudeksi. 
 

15 § 
Viranomaistodistukset Viranomaistodistusten toimittamisessa tulee noudattaa kaupungin 

hallituksen hyväksymää ohjetta harmaan talouden torjumiseksi 
Helsingin kaupunkikonsernin hankinnoissa. 

 

Puitesopimustoimittajan on sopimussuhteen aikana toimitettava 
tilaajalle kolmen (3) kuukauden välein seuraavat selvitykset: 
 

-  selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

-  kaupparekisteriote 
-  selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta 

ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka 
viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä ja siitä, että 
verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty 

-  todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus 
on tehty 

-  selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista. 

-  selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
-  selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä 

 
Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös 
muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne 
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen 
ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi Tilaajavastuu.fi/ 
Luotettava Kumppani–palvelu. 
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Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 
vanhempia niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna. 
 
Mikäli puitesopimustoimittaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / 
Luotettava Kumppani-palveluun, edellä mainittuja selvityksiä ei 
erikseen tarvitse sopimuskauden aikana toimittaa tilaajalle, mikäli 
tiedot ovat Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palvelusta 
tilaajan saatavilla.  
 
Puitesopimustoimittaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten 
omastaan.  
 
Puitesopimustoimittajan tulee hankekohtaisesti toimittaa tilaajalle 
käyttämiensä alihankkijoiden osalta kaikki tilaajavastuulain 
edellyttämät todistukset ja selvitykset. 
 
Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös 
muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne 
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen 
ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi Tilaajavastuu.fi/ 
Luotettava Kumppani–palvelu. 
 
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 
vanhempia niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna. 
 
Ulkomaisen puitesopimustoimittajan on toimitettava 
hankintayksikön pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa 
vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti 
hyväksytyllä tavalla. Selvitysten tulee olla käännetty suomen 
kielelle auktorisoidun kääntäjän suorittamana ja leimalla 
varustettuna. 
 
Lisäksi puitesopimustoimittajan on toimitettava tilaajalle 
sopimussuhteen aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa 
esitetyssä määräajassa edellä esitetyt tilaajavastuulain mukaiset 
ym. selvitykset. 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos puitesopimustoimittaja on 
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 
maksamisen tai jos puitesopimustoimittaja ei toimita määräajassa 
kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee 
kirjallisesti huomauttaa puitesopimustoimittajaa laiminlyönnistä ja 
ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata 
tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. 
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16 § 
Ulkomaiset työntekijät (Kh § 1144, 19.12.2011) 

 
Puitesopimustoimittajan on tilaajan pyynnöstä osoitettava, että 
puitesopimustoimittajan ja sen käyttämien alihankkijoiden 
ulkomaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa. 
Ulkomaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole 
Suomen kansalainen. 
 

17 § 
Kulunvalvonta ja henkilötunnisteet (Kh § 1144, 19.12.2011) 

 
Puitesopimustoimittajan on huolehdittava siitä, että kaupungin 
työkohteessa työskentelevillä henkilöillä on henkilökohtainen 
kuvallinen tunniste, johon on merkitty henkilön nimi, työnantaja ja 
veronumero.  
 
Tunniste kiinnitetään työvaatetukseen siten, että se on helposti 
nähtävissä. Velvoite koskee myös toimittajan käyttämien 
alihankkijoiden henkilökuntaa. 

 
18 §  
Sopimuksen siirtäminen  

 
Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle 
osapuolelle ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta.  
 
Toimittaja sitoutuu tiedottamaan tilaajalle viipymättä mahdollisista 
yritysjärjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa tämän sopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. 
 
Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä sopimuksen siirtoa, ellei 
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
Tilaaja voi antaa suostumuksen sopimuksen siirtoon esimerkiksi 
silloin, jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy 
rakennejärjestelyin, yritysoston, sulautumisen, jakautumisen, 
määräysvallan muutoksen tai maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset, edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muutoksia sopimukseen. 
 
Toimittaja vakuuttaa, ettei sen tiedossa ole sopimuksen voimaan 
astuessa sellaisia vireillä olevia yritysjärjestelyjä, toiminnan 
muutoksia tai muita yritystoimintaan kohdistuvia suunnitelmia, 
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jotka voisivat vaarantaa toimittajan sopimusvelvoitteiden 
täyttämisen sopimuskauden aikana. 

 
Tilaajan mahdollisessa uudelleen organisoitumistilanteessa tämä 
sopimus vastuineen ja velvoitteineen siirtyy automaattisesti 
tilaajan toimintoja jatkavalle organisaatiolle. 

 
19 § 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
  

KSE 2013, kohdan 10.4, 2.mom. täsmennys:  
Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat 
mahdolliset erimielisyydet, joista ei voida sopia, jätetään Suomen 
lain mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 
20 §  
Sopimuskappaleet Tämä sopimus on tehty kahtena (2) saman sisältöisenä 

kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
 
 Helsinki ________ päivänä ____________ kuuta 201x 
 
 
 

Tilaaja Toimittaja 
xxx 
tilakeskuksen päällikkö 
Kiinteistövirasto xxx 
Tilakeskus 
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