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HELSINKI REGION INFOSHARE
RAHOITUSSOPIMUS

1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit
(”Osapuolet”).

2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet
(i)

Helsinki Region Infoshare -hankkeen (”Hanke”) valmisteluvaiheesta ja sen
rahoituksesta solmittiin osapuolten välillä sopimukset vuonna 2010.
Sopimusten mukaisesti HRI-palvelun testiversio julkistettiin osoitteessa
www.hri.fi maaliskuussa 2011 ja palvelua on kehitetty vuosien 2011 ja 2012
aikana. Valmisteluvaihe päättyi vuoden 2012 lopussa.

(ii)

Osapuolten välillä on samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa
allekirjoitettu Helsinki Region Infoshare -pääsopimus (”Pääsopimus”), jonka
tavoitteena on vakiinnuttaa Helsinki Region Infoshare (”HRI”) -palvelu vuoden
2013 aikana ja ylläpitää sitä vuodesta 2014 alkaen.

(iii)

Tällä sopimuksella määritellään sopimusosapuolten välinen rahoitus ja
kustannusten jako.

(iv)

Tähän sopimukseen voidaan ottaa
Pääsopimuksen kohdassa 4.3 on todettu.

(v)

Tämä sopimus koskee HRI-palvelun rahoitusta ja on voimassa niin kauan
kuin HRI-palvelun Pääsopimus.

uusia

osapuolia

siten

kuin

3. Rahoitusosuudet
3.1 Rahoituksen kattavuus
Tällä sopimuksella sovittava rahoitus kattaa kaikki HRI-palvelun vakiinnuttamisen ja
ylläpidon välttämättömät kulut, jotka sisältävät mm. tarvittavat hankinnat, Forum Virium
Helsingin ja Helsingin kaupungin tietokeskukselle pääsopimuksessa määritellyt
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erityistehtävistä aiheutuvat kulut, mahdollisen ulkopuolisen työvoiman ja muun palvelun
vakiinnuttamisessa ja ylläpidossa mahdollisesti tarvittavan materiaalin tai työvoiman.

3.2 Rahoituksen määräytymisperusteet
Osapuolten osuus HRI-palvelun vakiinnuttamisen ja ylläpidon kustannuksista jakautuu ns.
PKS-periaatteen mukaisesti (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien
kaupunginjohtajien päätös kustannusten jaosta yhteistyöhankkeissa 14.3.2006, 5 §).
Kustannusosuudet ovat seuraavat:
- Helsinki

50,0 %

- Espoo

27,1 %

- Vantaa

21,9 %

- Kauniainen

1,0 %

Mikäli jokin näistä neljästä sopimuksen osapuolista irtisanotaan tai lakkaa muusta syystä
olemasta tämän sopimuksen ja Pääsopimuksen osapuoli, jakoperuste lasketaan uudelleen
väestöpohjan mukaan.
Rahoitusosuuksista voidaan tarvittaessa sopia erikseen tähän sopimukseen liitettävällä
liitteellä. Rahoitusosuuksista päättää johtoryhmä.
HRI-palvelun ylläpidon kokonaiskustannukset määritellään vuoden 2013 osalta
Pääsopimuksen mukaisessa toimintasuunnitelmassa ja vuodesta 2014 alkaen palvelun
vuosittaisessa ylläpitosuunnitelmassa sekä budjetissa.
Suurista kehityshankkeista ja niiden rahoituksesta voidaan tarvittaessa sopia erillisellä
sopimuksella.
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat myöntämään lisärahoitusta, mikäli se on yleisen
kustannustason nousun, ennalta-arvaamattoman tai osapuolista riippumattoman syyn tai
HRI-palvelun etenemisen ja toteutumisen kannalta välttämätöntä. Mahdollisista budjetin
ylityksistä päättää johtoryhmä.
Edellä mainittujen rahoitusperiaatteiden mukaisesti osapuolten rahoitusosuudet (ilman alv.)
ovat vuosina 2013 ja 2014 seuraavat:
2013
2014
Helsingin kaupunki
135 000 e
30 000 e
Espoon kaupunki
73 170
16 260
Vantaan kaupunki
59 130
13 140
Kauniaisten kaupunki
2 700
600
Osapuolet yhteensä

270 000

60 000
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60 000 e

Vuodesta 2015 alkaen rahoitusosuudet määritellään Pääsopimuksen mukaisessa
vuosittaisessa ylläpitosuunnitelmassa ja budjetissa. Rahoitusosuuksien määrittelyssä
noudatetaan edellä mainittuja rahoitusperiaatteita.

3.3 Uusien sopimusosapuolten rahoitusosuudet
HRI-palveluun voidaan ottaa uusia julkisen sektorin osapuolia Pääsopimuksessa tarkemmin
määritellyllä tavalla. Uusien osapuolten rahoitusosuudet täydentävät palvelun rahoitusta
joko
lisäämällä
palvelun
käytettävissä olevaa
rahoitusta
tai
vähentämällä
sopimusosapuolten rahoitusosuuksia. Johtoryhmä päättää siitä, millä tavalla uusien
osapuolten rahoitusosuudet täydentävät palvelun rahoitusta.
Ulkopuolisten rahoittajien edustajia voidaan tarpeen mukaan kutsua ohjausryhmän
kokouksiin asiantuntijoiksi, tai poikkeuksellisesti myös jäseniksi, mikäli kyseisen rahoituksen
ehdot näin edellyttävät. Jäseneksi ottamisesta päättää johtoryhmä.

3.4 Ulkopuolinen rahoitus
HRI-palvelun kehittämiseen voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta Pääsopimuksessa
kuvatulla tavalla. Ulkopuolinen rahoitus tulee kaikkien sopimuksen osapuolten hyväksi ja
vähennetään tämän sopimuksen mukaisesta osapuolten rahoitusosuudesta.

3.5 Rahoitusosuuden maksaminen
Rahoitusosuudet ja vuosimaksut suoritetaan vuosittain 15.11. mennessä
sopimuksen osapuolelle erikseen lähetettävää maksuosoitusta vastaan.

kullekin

Liittymismaksut suoritetaan Helsingin kaupungin tietokeskuksen HRI-palvelulle varatulle
tilille liittymisen yhteydessä erikseen lähetettävää maksuosoitusta vastaan. Liittymismaksun
suuruus on aina sama riippumatta liittymisen ajankohdasta.
Helsingin kaupunki suorittaa osan rahoitusosuudestaan työnä siten kuin Pääsopimuksessa
on Helsingin kaupungin tietokeskuksen erityistehtävien osalta tarkemmin sovittu. Tämän
työn määrä voi vastata enintään 35 prosenttia Helsingin kaupungin rahoitusosuudesta HRIpalvelun vakiinnuttamisen ja ylläpidon aikana.
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Johtoryhmä voi antaa myös muille osapuolille HRI-palvelun vakiinnuttamisen ja ylläpidon
hyväksi suoritettavia työtehtäviä, joiden suorittaminen vähentää kyseisen osapuolen
rahoitusosuutta omakustanneperiaatteen mukaan. Perustietovarantojen tuottamisesta,
ylläpitämisestä ja kehittämisestä aiheutuneita kuluja ei hyväksytä tällaiseksi työksi.
Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa ja muiden maksujen maksamisesta ajallaan ja
ovat velvollisia huolehtimaan, että rahoitus järjestetään kunkin osapuolen sisäistä
päätöksentekoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Palvelun talouden seurannan ja kirjanpidon järjestää Helsingin kaupungin tietokeskus, joka
lisäksi vastaa yhdessä ohjausryhmän kanssa vuosittain laadittavasta toiminta- ja
taloussuunnitelmasta ja näiden esittelystä johtoryhmälle.

4. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksella ja on voimassa niin kauan kuin
Pääsopimus on voimassa. Osapuolet ovat Pääsopimuksessa sitoutuneet rahoittamaan HRIpalvelun vakiinnuttamista ja ylläpitoa.

5. Sopimuksen muuttaminen
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti, kaikkien osapuolten toimivaltaisella
hyväksynnällä.

6. Sopimuksen irtisanominen, Osapuolen irtisanoutuminen ja irtisanominen
Sopimuksen irtisanominen, Osapuolen irtisanoutuminen tai irtisanominen sopimuksesta on
sovittu tarkemmin Pääsopimuksessa.

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisupaikka
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan
ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

8. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on laadittu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopimuksen
osapuolelle.
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9. Allekirjoitukset

Paikka ja aika
________________________________________

HELSINGIN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

ESPOON KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

VANTAAN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Torsten Widén

