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SOPIMUS KESKITETYSTÄ TIEDONSIIRROSTA VERKKOTIETOPISTEESEEN   

 
 
 
1. Johdanto 

 
1.1 Sopijapuolet 

 
Tilaaja:  
 
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (jäljempänä ”Tilaaja” tai ”Helsingin kaupunki”) 
Y-tunnus: 0201256-6 
 
Osoite: Kaupunkiympäristön toimiala 
Maankäyttö-ja kaupunkirakenne  
PL 2100 (käyntiosoite Kansakoulukatu 1B)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
 
 
Tilaaja: 
 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (jäljempänä ”Tilaaja” tai ”HKL-liikelaitos”) 
Y-tunnus: 0201256-6 
Osoite: PL 1400 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
 
Toimittaja: 

 
Sitowise Oy (jäljempänä ”Toimittaja” tai ”Sitowise”) 
Y-tunnus: 2335445-0 
 
Osoite: Tuulikuja 2, 02100 Espoo 

 
 
 

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja antaa sopijapuolille 

tietoja sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa 

sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen 

sopijapuolen yhteyshenkilölle. 
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1.2 Sopimuksen tausta ja tavoitteet 
 
Infraverkkojen omistajien suunnitelmatietoja on kerätty Helsingissä YKT Louhi -palveluun vuodesta 2012 
lähtien. Verkkotietopiste on Viestintäviraston omistama palvelu, johon verkkoinfrastruktuurin omistajia 
velvoitetaan siirtämään tietoja rakentamissuunnitelmista. Viestintäviraston tarkoittamia 
verkkoinfrastruktuureja ovat mm. liikenne-, viestintä-, kaukolämpö-kaukojäähdytys-, kaasu- ja 
vesihuoltoverkot. Verkkotietopisteen tarkoituksena on lisätä verkkojen yhteisrakentamista ja 
yhteiskäyttöä helpottamalla tietojen vaihtoa. Viestintävirasto edellyttää, että rakentamissuunnitelmat 
on viety Verkkotieto-pisteeseen marraskuun 2017 loppuun mennessä.  
 
Sitowise (31.12.2017 saakka Sito Oy) toimii palveluntoimittajana sekä YKT Louhi -palvelussa että 
Viestintäviraston Verkkotietopisteessä.  
 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on, että Sitowise huolehtii kaupunkiympäristön toimialan, 
maankäyttö- ja kaupunkirakenne – palvelukokonaisuuden ja HKL-liikelaitoksen, 

rakennushankkeita koskevan tiedon siirtämisestä verkkotietopisteeseen.  
 
1.3 Sopimusasiakirjat ja niiden etusijajärjestys 
 

1. Tämä sopimusasiakirja 

2. LIITE 1 Tiedonsiirtoprosessi YKT Louhesta Verkkotietopisteeseen 

3. LIITE 2 Toimittajan avainhenkilöt 

4. Käyttö- ja tukipalvelusopimus TTE60463 liitteineen 
 

Yllä mainitut sopimusasiakirjat ja niiden sisältämät ehdot täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat 

sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan kysymyksessä olevan seikan osalta ensisijaisesti tätä 

sopimusasiakirjaa ja sen jälkeen sopimuksen liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.  

 
1.4 Tehtävän kuvaus  
 
Sitowise pystyttää tiedonsiirtoprosessin, jolla Louhen kannassa olevat hanketiedot siirretään 
automaattisesti 1 krt / vrk Verkkotietopisteeseen organisaatiokohtaisesti. Verkkotietopisteessä 
organisaatio tunnistetaan KATSO-tunnisteen avulla. Sitowise ylläpitää em. prosessia sopimuskauden 
ajan. Prosessi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.  
 
Toimeksiannossa noudatetaan sopimuksen TTE60463 Käyttö- ja tukipalvelusopimus mukaisia 
sopimusehtoja niiltä osin, kuin tässä sopimusasiakirjassa ei ole muuta sovittu. 
 
1.5 Valtuutus 
 
Helsingin kaupunki valtuuttaa KATSO-palvelussa Sitowise Oy:n edustamaan Helsingin kaupunkia 
Verkkotietopisteessä Siton KATSO-tunnisteella. Valtuutuksen myötä Sitowise voi noutaa 
Verkkotietopisteestä automaattista tunnistautumista varten tarvittavan RSA-avaimen, systeemitason 
käyttäjätunnuksen ja JSON Web Tokenin Helsingin kaupungin nimissä. Näiden tunnisteiden perusteella 
Sitowise toteuttaa hanketietojen siirtämisen Verkkotietopisteeseen Helsingin kaupungin nimissä 
jatkuvana prosessina.  
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Toimittajan puolesta tunnuksilla työtä tekevän henkilöstön valtuuttaa henkilö, jolla on Toimittajan 
nimenkirjoitusoikeus. Toimittaja ylläpitää ja toimittaa ajantasaisen listan sopimuksen yhteyshenkilölle 
valtuutetuista henkilöistä. 
 
Toimittaja vastaa siitä, että KATSO-tunnisteiden valtuutusta käytetään asianmukaisesti ja vain tämän 
sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Toimittaja peruuttaa viivytyksettä käyttöoikeuden niiden 
työntekijöidensä osalta, joiden palvelussuhde on päättynyt tai jotka eivät enää hoida tähän 
toimeksiantoon liittyviä tehtäviä. 
 
1.6 Käyttöönotto ja avainhenkilöt 

Sitowise on laatinut osana tarjoustaan käyttöönoton toteuttamiseksi käyttöönottosuunnitelman Tilaajan 

ohjeiden mukaisesti ja nimennyt työryhmän projektin läpiviennistä vastaavista avainhenkilöistä (liite 2). 

Toimittajan tulee välttää Toimittajan avainhenkilöiden tarpeetonta ja usein tapahtuvaa vaihtamista.  

Mikäli Toimittajan nimetty avainhenkilö kuitenkin vaihtuu, tulee Toimittajan ilmoittaa tästä Tilaajalle 

hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti. Uuden nimetyn avainhenkilön tulee kelpoisuudeltaan vastata 

vaihdettua avainhenkilöä. Toimittaja vastaa siitä, ettei avainhenkilön vaihtumisesta koidu vi ivästystä 

eikä ylimääräistä työtä Tilaajalle. Toimittaja vastaa uuden avainhenkilön perehdyttämisestä ja kaikista 

avainhenkilön vaihtumisesta koituvista kustannuksista. 

 
2. Hinta ja maksuehdot 

 

Tilaaja Hinta, käyttöönotto Vaikutus Louhen ylläpitohintaan 
Helsingin kaupunki, 
kaupunkiympäristön toimiala 

3670,00 € 300,00 €/vuosi 

Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos 

3670,00 € 300,00 €/vuosi 

Yhteensä 7340,00 € 600,00 €/vuosi 

 
 
Käyttöönoton osuus laskutetaan kun tilaaja on hyväksynyt palvelun käyttöön. Palvelun ylläpito 
laskutetaan vuosittain osana Louhen ylläpitoa. 
 
3. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo 
 

Sopimuskausi alkaa 27.11.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi 3kk:n molemminpuolisella 
irtisanomisajalla. Sopimus tulee voimaan kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

4. Sopimuksen purkautuminen 

Käyttö- ja tukipalvelusopimuksen TTE60463 irtisanominen tai purkautuminen päättää myös tämän 

sopimuksen voimassaolon samaan ajankohtaan. 

Tämän sopimuksen irtisanominen tai purkaminen ei vaikuta käyttö- ja tukipalvelusopimus TTE60463 
voimassaoloon, ellei mahdollinen purkamisperuste ei koske myös em. sopimusta. 
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5. Sopimuksen siirtäminen 

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle, jolle tilaajan 
hoitamat tehtävät kokonaan tai osittain siirtyvät tai siirretään. Siirrosta on ilmoitettava toimittajalle 
etukäteen kirjallisesti. Muunlainen sopimuksen siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen 
allekirjoittamalla siirtosopimuksella. 

6. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

 

Tämä sopimus on tehty kolmena alkuperäiskappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. 

Päiväys:      

 

Helsingin kaupunki,  

kaupunkiympäristön toimiala     

 

_________________________   

   

 

Päiväys:    Päiväys: 

 

Helsingin kaupungin   Helsingin kaupungin 

liikenneliikelaitos   liikenneliikelaitos  

      

_________________________   __________________________ 

 

Päiväys: 

Sitowise Oy  

 

__________________________ 

 

 

LIITTEET 

 

1. Tiedonsiirtoprosessi YKT Louhesta Verkkotietopisteeseen 

2. Toimittajan avainhenkilöt 


