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HANKINTASOPIMUS  -  TARKASTUSPALVELUT (luonnos) 
 

1. SOPIJAOSAPUOLET 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (myöhemmin kuntayhtymä) 
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska 
y-tunnus: 2125690-2 
 
N.N tilintarkastusyhtiö   (myöhemmin palveluntoimittaja) 
y-tunnus: xxxxxxx-x 
Yhteyshenkilö: N.N.  puhelin, sähköposti 

 

2. SOPIMUKSEN KOHDE, TARKOITUS JA KESTO 
 

Tämä sopimus on hankintalain 5 §:n 1 ja 2 kohdan tarkoittama hankintasopimus, jolla 
vahvistetaan tarjouspyynnössä edellytetyt ja hankintapäätöksessä hyväksytyssä 
tarjouksessa tarjotut hankintaan liittyvät ehdot ja mahdolliset muut ehdot, joista on 
sovittu jäljempänä ilmenevällä tavalla.  
 

Sopimus koskee yhteisön tarkastuspalveluita.  
 

Sopimuskausi alkaa 1.6.2020 ja päättyy kun vuoden 2023 tilikauden tarkastus on 
suoritettu, kuitenkin viimeistään 31.12.2024. 

 

3. TOIMITETTAVIEN PALVELUIDEN MÄÄRITTELY 
 

Hankittavat tarkastuspalvelut ja niiden sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntö-
asiakirjoissa ja toimittajan tarjouksessa.  

 

4. SOPIMUSASIAKIRJAT 
 

Sopimuksen soveltamisessa noudatetaan asiakirjojen pätevyysjärjestyksen osalta 
seuraavaa toisiaan täydentävää tulkintajärjestystä: 
 

1. Hankintapäätös 
2. Tarjouspyyntö liitteineen 
3. Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014) sovelletaan niiltä 

osin kuin ne eivät ole ristiriidassa edellisten kanssa 
4. Toimittajan tarjous liitteineen toimittajan tarjous liitteineen tarjouspyynnön 

mukaisessa laajuudessa. 
 

5. SOPIMUKSEN VALVONTA JA REKLAMAATIOT 
 

Sopijaosapuolet valvovat omalta osaltaan sopimuksen noudattamista. Reklamointi 
hoidetaan nimetyn suomenkielisen yhteyshenkilön kautta.  
 

Toimeksiantaja reklamoi virheellisestä palvelusta palvelun toimittajan nimeämälle 
yhteyshenkilölle välittömästi virheen havaittuaan. Reklamointi tehdään kirjallisesti 
sähköpostitse, siten että dokumentointi on jatkossa myös toimeksiantajan 
käytettävissä.  



Tarjouspyyntö liite 3 
 

2 (4) 
 
 

6. HINNAT 
 

Kokonaishinta XXX euroa/alv.0%/päivä sisältäen kaikki matkakulut ja muut 
kustannukset. Erikseen ostettavien lisätarkastuspäivien hinta on tuntityön osalta XX 
euroa/alv.0%/tunti. Hinnat ovat voimassa kiinteänä koko varsinaisen sopimuskauden 
loppuun saakka.  
 

7. MAKSUAIKA JA –EHTO 
 

Kuntayhtymälle osoitetuissa laskuissa maksuaika on 30 päivää netto. Maksu 
suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta. Laskua koskevat 
huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun 
perusteet.  

 

8. LASKUTUS, LASKUTUSLISÄT, TOIMITUS- JA KÄSITTELYMAKSUT YMS. LISÄT 
 

Laskutettaessa käytetään sähköistä laskutusta. Laskussa tulee selkeästi olla 
ilmoitettuna laskutuksen perusteet kuten toimitettu palvelu ja määrä, yksikköhinta, 
toimitusosoite ja muut tarvittavat tiedot. Laskutuskäytännöstä sovitaan tarvittaessa 
tarkemmin erikseen. 
 
Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelymaksuja yms. lisiä ei peritä.  Laskujen viivästys-
korko on enintään korkolain mukainen. 

 

9. ALIHANKINTATYÖN KÄYTTÄMINEN JA TILAAJAVASTUULAIN EDELLYTTÄMÄT 
SELVITYKSET 

 

Palvelun toimittaja ei voi teettää sopimukseen sisältyviä tehtäviään alihankkijalla.  
 
Toimittajan on kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä toimitettava tilaaja-
vastuulain edellyttämät asiakirjat esim. tilaajavastuu.fi raportti. 
 

10. SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN SIIRTO 
KOLMANNELLE OSAPUOLELLE 

 

Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen sovittu tai 
tarjouspyynnössä tai tarjouksessa mitään todettu, voidaan sopia erikseen sillä 
edellytyksellä, että se ei luo osapuolille uusia velvollisuuksia tai aiheuta lisä-
kustannuksia. 
 
Sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, jos molemmat sopimusosapuolet 
sen hyväksyvät. 

 

11. SALASSAPITO, TIETOJEN ANTAMINEN 
 

Tähän sopimukseen liittyvien asiakirjojen julkisuuteen, niistä tietojen antamiseen 
kolmannelle osapuolelle ja arkistointiin sovelletaan hankintalakia, viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä kuntalakia.  
 

Asiakirjoista ja niiden toimittamisesta ei peritä maksua kumminkaan puolin.  
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12. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 
Jos jompikumpi sopijapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, 
on irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään kuusi kuukautta ennen haluttua 
päättymisajankohtaa. Irtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia. 
 
Tilaajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään ennen sopimuskauden 
päättymistä, mikäli toiminnan järjestäminen siirtyy esim. sote-uudistuksen vuoksi 
toiselle toimijalle.   

 

13. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA PURKUPERUSTEET SEKÄ SANKTIOT 

 
Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo 
sopimusvelvoitteitaan ja sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne 
huomioiden pidettävä toisen sopijapuolen kannalta kohtuuttomana. Mikäli toimittajan 
menettely joltain osin todetaan lain, hyvän tavan tai hankintasopimuksen vastaiseksi 
on toimeksiantajalla välittömästi oikeus purkaa sopimus tältä. 
 
Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen 
ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. 
 
Toimeksiantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli palvelun 
toimittajan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos ja toimeksiantaja osoittaa, 
että ei olisi tehnyt sopimusta palvelun toimittajan kanssa, mikäli kyseinen 
olosuhteiden muutos olisi olut toimeksiantajan tiedossa sopimuksentekohetkellä. Jos 
palvelun toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin 
vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on 
toimeksiantajalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai 
määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle 
kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Tällöin 
palvelun toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen 
päättymishetkeen mennessä toimitetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun 
korvaukseen purkamisen johdosta.  
 

14. VAHINGONKORVAUS 

 
Sopijapuolilla on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta korvaus 
kaikista välittömistä kuluista ja vahingoista. Korvausvaatimukset on esitettävä 
kirjallisesti.  

 

15. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

 
Sopimus päättyy ilman eri ilmoitusta kiinteän sopimuskauden loppuessa.  
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16. YLIVOIMAINEN ESTE 

 
Ylivoimainen este on sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut sellainen ennalta 
arvaamaton seikka, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimushetkellä ja joka estää tai 
tekee kohtuuttomaksi sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia 
ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, 
muuttuneet uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssien 
epääminen, käyttövoiman rajoitukset, valtakunnallinen lakko tai työsulku tai näihin 
rinnastettava tekijä. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole 
antanut kirjallista ilmoitusta viipymättä siitä tiedon saatuaan ja viimeistään viikon 
kuluessa sen alkamisesta. 

 

17. SOPIMUSERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA 

 
Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos 
neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia Ylivieskaa 
maantieteellisesti lähimmässä käräjäoikeudessa. 

 

18. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

 
Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin 
sopijapuolelle. 
 
 
Ylivieskassa   __.x.2020  ________________.x.2020 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
 
 
__________________  ____________________ 
Urho Möller    
talousjohtaja    
 
 
 
Sopimuksen liitteet 
Tarjouspyyntö liitteineen 
Tarjous liitteineen 
 


