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- Hankinnan kohteena ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen lakisääteiset tilintarkastuspalve-

lut Keski-Suomen hyvinvointialueen tilikaudelle 1.7.2021 – 31.12.2021. 

- Tilintarkastuspalvelu kohdistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätök-

seen, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä (Liite 1 ”Tilinpäätös 2021”). 

- Lakisääteisen tilintarkastuksen tulee olla suoritettuna viimeistään 9.5.2022 mennessä. 

 

Hankinnan ennakoitu arvo: 

- Hankintayksikkö arvioi, että kyseessä on pienhankinta, joka alittaa hankintalain 25 §:ssä sää-

detyn kansallisen kynnysarvon. 

 

Hankintamenettely: 

- Pienhankinta kilpailutetaan vapaamuotoisella menettelyllä pyytämällä tarjouksia kolmelta 

alalla toimivalta Palveluntuottajalta: 

 - KPMG Finland Oy 

 - BDO Oy 

 - Talvea Oy 

Riittävän kilpailun aikaansaamiseksi Hankintayksikkö on harkinnut kohtuulliseksi pyytää tar-

jouksia kolmelta alalla toimivalta yritykseltä. Määrä on kohtuullinen hankinnan laajuus ja aika-

taulu huomioiden. 

 

 

 

 



Vähimmäisvaatimukset:  

- Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on alla lueteltujen vähimmäisvaatimusten täyttyminen.  

- Mikäli yksi tai useampi vähimmäisvaatimus ei täyty, hankintayksikön velvollisuutena on hy-

lätä tarjous: 

 
1. Tarjoaja sitoutuu suorittamaan hankinnan kohteena olevan lakisääteisen tilintarkastuksen 
siten, että tilintarkastus on valmis viimeistään 9.5.2022 mennessä. 
 
2. Palveluntuottaja noudattaa tilintarkastuspalvelussa voimassa olevan lainsäädännön asetta-
mia vaatimuksia. 

 
3. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan Palvelussaan tarjouspyynnön liitteenä olevia JYSE 2014 
PALVELUT (vuoden 2017 päivitysversio) -ehtoja eikä esitä omia ehtojaan tai varauksia, jotka 
olisivat ristiriidassa edellä mainittujen ehtojen kanssa. 

 

Palveluntuottajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset 

1. Tarjoaja on kuntalain 122 §:ssä tarkoitettu patentti- ja rekisterihallituksen sekä julkishallin-
non ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö (JHTT-yhteisö). 
 
2. Tarjoaja nimeää vastuunalaisen tilintarkastajan sekä tämän varahenkilön. Tarjottu vas-
tuunalainen tilintarkastaja ja tämän varahenkilö on suorittanut julkishallinnon ja -talouden ti-
lintarkastajan tutkinnon ja on siten JHTT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastaja. 
 
3. Vastuunalaisella tilintarkastajalla ja tämän varahenkilöllä tulee olla kokemusta vähintään 
kolmen (3) tilivuoden ajalta vähintään yhdestä (1) hankinnan kohdetta vastaavan asiakkaan 
(esim. kunta, kuntayhtymä, kaupunki) tilintarkastuspalvelun suorittamisesta 

 
 
Hinnan ilmoittaminen: 
 

- Tarjoajan tulee ilmoittaa hankinnan kohteena olevan lakisääteisen tilintarkastuspalvelun ko-
konaishinta muodossa:  
 

euroa / Keski-Suomen hyvinvointialueen lakisääteinen tilintarkastuspalvelu  
tilikaudelle 1.7.2021 – 31.12.2021 (alv 0 %) 

 
- Kyseessä on kokonaishinta, jonka tulee sisältää kaikki Palvelun suorittamiseen liittyvät toi-
menpiteet. Erillisiä veloituksia ei sallita (esim. matkakuluja yms.). Hintavarausten ilmoittami-
nen on kiellettyä. 

 
 
Muut tarjousliitteet: 
 

1. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä selvitys vähimmäisvaatimusten täyttymisestä 
 
2. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä selvitys Palveluntuottajalle asetettujen sovel-
tuvuusvaatimusten täyttymisestä 
 



3. Tarjoajan tulee toimittaa lista Palvelun tuottamiseen osallistuvista henkilöistä, jossa on mai-
nittava vähintään: nimi, tehtävänkuva, koulutus. 
 
4. Tarjoajan tulee toimittaa selvitys Tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisten velvoitteiden hoi-
tamisesta (mikäli Tarjoaja kuuluu Vastuu Group -luotettava kumppani -Palveluun, edellä mai-
nittuja selvityksiä ei tarvitse toimittaa) 
 
5. Tarjoajan tulee sisällyttää kokonaishinnan hintaerittely tarjoukseen. Hintaerittelystä tulee 
käydä ilmi vähintään tilintarkastuksen kokonaishintaan lasketut työtunnit / tilintarkastuspäi-
vät. Huom. Tarjottu kokonaishinta sitoo Palveluntuottajaa riippumatta Palvelun tuottamiseen 
tosiasiallisesti käytetystä ajasta. 

 
Valintaperusteet:  
 

Keski-Suomen hyvinvointialue valitsee tarjouskilpailun voittajaksi hinnaltaan halvimman hy-
väksytyn tarjouksen. 
 

Tarjousten jättäminen: 

- Tarjous tulee jättää 28.3.2022 klo 12.00 mennessä. 

- Tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: ”tarjous@ksshp.fi”. 

- Tiedostojen (sekä tarjous että liitteet) tulee olla PDF -muodossa. 

- Mikäli tarjous sisältää arkaluonteista tietoa, tarjous pyydetään toimittamaan turvasähköpos-

tia käyttämällä. Linkki ja ohjeet turvasähköpostiviestin lataamiseen tulee olla toimitettu tar-

jousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä. 

 

Tarjousten avaustilaisuus: 

 Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
Hankintapäätös:  

Keski-Suomen hyvinvointialue laatii hankinnan lopputuloksesta hankintapäätöksen, joka lähe-
tetään tarjouksen jättäneille Toimittajille tiedoksi sähköisesti. 
 
Hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen hankintayksikkö ja kilpailutuksen perusteella valittu 
Toimittaja sopivat Palvelu tuottamiseen liittyvät yksityiskohdat (tarkennettu aikataulu sekä yh-
teyshenkilöt) tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. 

 
Tarjouspyynnön liitteet: 
 

- Liite 1: Tilinpäätös 2021 
- Liite 2: JYSE 2014 -Palvelut, vuoden 2017 päivitysversio 

 
 
 
 
 
 



Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja antaa: 
 

Palvelun sisältö: 
 
Pauliina Mäenpää 

Hallintolakimies, VT 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri  

014 269 1466 

 
 
Kilpailuttamismenettely: 
 
Markus Kumara 
Hankintalakimies 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
014 269 5872 



 

  

Tilinpäätös 2021 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin 28.2.2022 
Aluehallitus 15.3.2022 

LIITE 1
// Huom! Lopullinen, allekirjoitettu tilinpäätös toimitetaan kilpailutuksen voittaneelle
Palveluntuottajalle ennen palvelutuotannon aloittamista //
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1. TOIMINTAKERTOMUS 
 

1.1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen johtajan katsaus  
 

 
Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti ja lainsäädäntö sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksesta hyväksyttiin 
eduskunnassa 23.6.2021. Suomen perustettiin 21 hyvinvointialuetta 
vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
vuoden 2023 alusta. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa osaltaan vastaavien 
palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta. Uudistukseen liittyvä 
lainsäädäntö tulee voimaan asteittain. Voimaanpanolain 8§ mukaisesti Keski-
Suomessa sovittiin välittömästi, lain tultua voimaan, Hyvinvointialueen 
väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta. 

 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate)  
asetettiin 1.7.2021. Asettaminen perustui lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevasta 
voimaanpanosta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on 
määritelty ko. lain 10§ . Asettamispäätöksen teki Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin hallitus. Väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen 
järjestäytymiskokous pidettiin 5.7.2021, jonka jälkeen hyvinvointialue sai oman 
y-tunnuksensa sekä valmisteluun osoitetun valtionavustusrahoituksen. 

 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaiseen toimielimeen nimettiin 
kaksitoista (12) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Väliaikaiselle 
valmistelutoimielimelle nimettiin puheenjohtajisto, puheenjohtaja ja kolme 
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja Kati Kallimo, 1.vpj. Hanna Helaste, 2. vpj 
Tuija Koivisto 3. vpj . Juha Kinnunen. 

 
Keski-Suomen vaten toimintamalliksi sovittiin ns. työtätekevä-vate-malli, eli 
jokaiselle jäsenelle oli osoitettua työpanosta myös varsinaisiin 
valmistelutehtäviin. Työpanosprosentit vaihtelivat 10 – 100% välillä. 
Valmistelutehtävät ja vastuut jaettiin kansallisen Alueellisen toimeenpanon 
tiekartan mukaisesti.  Väliaikaisella valmistelutoimielimellä oli vuoden 2021 
aikana kahdeksan kokousta. Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 
pääasiassa teams- yhteydellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tämän 
voidaan arvioida vaikuttaneen jonkin verran työskentelyyn, siltä osin että 
luonnollista vuorovaikutusta ja kanssakäymistä ei valmistelijoiden kesken 
päässyt syntymään, mikä saattoi vaikuttaa joidenkin asiakokonaisuuksien 
yhteiseen valmisteluun ja tilannekuvan luomiseen.  
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Väliaikainen valmistelutoimielin asetti toimikaudekseen kuusi jaostoa, 
yhteistoimintaelimen sekä poliittisen seurantaryhmän. Keski-Suomen 
väliaikaisesta valmistelutoimielimestä nimettiin jäsenet ja varajäsenet 
kansallisiin valmistelutyöryhmiin.  

 
Väliaikainen valmistelutoimielin teki vuoden aika tiiviisti yhteistyötä kuntien 
kanssa, sillä merkittävimmät vaten tehtävät liittyivät osallistumiseen 
liikkeenluovutukseen ja järjestämisvastuun siirtymiseen liittyvän tiedon 
keruuseen yhteistyössä kuntien ja organisaatioiden kanssa joista tehtäviä ja 
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueella.  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa oli puhe- ja läsnäolo-oikeus 
Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja Matti Mäkisellä. 
Kuntajohtajien kuukausittaisiin kokouksiin osallistuttiin säännöllisesti, teemoina 
oli valmistelun eteneminen, kuntien kokoama tieto ja yhteistyöasiat mm. 
tukipalveluiden osalta.  

 
Poliittinen seuranta Keski-Suomen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä 
toteutui Keski-Suomen kuntakokouksen ja Poliittisen seurantaryhmä kautta. 
Kuntakokous on Jyväskylän kaupungin kokoon kutsuma, jossa kutsuttuina 
ovat kuntien hallitusten- ja valtuustojen puheenjohtajat, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, Pelastuslaitoksen 
johtokunnan puheenjohtaja, sekä kuntajohtajat, sairaanhoitopiirin johtaja ja 
pelastusjohtaja. Syksyn aikana pidettiin yksi kuntakokous. Väliaikainen 
valmistelutoimielin asetti toimikaudekseen poliittisen seurantaryhmän, jonne 
Keski-Suomen puolueiden piirit tekivät nimeämisehdotukset. Poliittinen 
seurantaryhmä piti vuoden 2021 aikana kuusi (6) kokousta. 

 
Hyvinvointialueen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon liittyy myös 
merkittävää sidosryhmätyötä. Väliaikainen valmistelutoimielin toimi, 
yhteistyössä Rakenneuudistusta tukevan-hankkeen ja Tulevaisuuden sote-
keskusohjelman kanssa, alueen eri järjestö- ja yritystoimijoiden kanssa, näin 
toteutui tiivis vuoropuhelu järjestö-  ja yrityskentän kanssa vuoden 2021 
aikana. 

 
Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen työ eteni suunnitellusti, 
niukoista resursseista ja etätyöskentelystä huolimatta.  Valmistelutyötä seurasi 
ja valvoi Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, 
valtiovarainministeriö ja sisäministeriö, kanssa. Valmistelua raportointiin 
kansallisen Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisella raportointipohjalla. 
Kirjallisen raportoinnin lisäksi, toteutettiin kuukausittaiset 
tilannekuvatapaamiset STM:n johdolla.  

 
Väliaikainen valmistelutoimielin sai valmistelutehtävänsä toteutettua 
sisällöllisesti ja aikataulullisesti vuoden 2021 osalta. Keski-Suomen 
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hyvinvointialueen valmistelutyö on merkittävä ponnistus hajanaisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisen pohjalta. Valmisteluun kohdistetut 
valtionavustukset on niukat ja aiheuttavat riskiä, etenkin ict-valmistelutyön 
toteutumiseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Myös ict-rahoitukseen 
liittyvät hakumenettelyt ja –prosessit aiheuttivat viivästystä ja  ylimääräistä 
kuormaa valmistelutyöhön.  

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi jatkuu aluevaltuustokauden 
toimikauden käynnistymiseen ja aluehallituksen asettamiseen saakka. 
Valmistelutyön ja - tehtävien osalta voidaan arvioida, että väliaikainen 
valmistelutoimielin saa tehtävänsä toteutettua suunnitellusti toimikauden 
loppuun mennessä. Aluevaaleissa 23.1.2022 valitun aluevaltuuston toimikausi 
tulee käynnistymään suunnitellusti 1.3.2022 ja hyvinvointialueen hallinto 
aloittaa toimintansa.  

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on turvata Keski-Suomen 
hyvinvointialueen jatkovalmistelu ja tehdä siitä suunnitelma helmikuun 2022 
loppuun mennessä. Hyvinvointialueen valmistelutyöhön vaikuttaa 
merkittävästi vuoden 2022 aikana se miten valtionavustusrahoitus toteutuu, 
saadaanko esimerkiksi oletettu lisätalousarvio. Myös ict- valmisteluun 
osoitettu rahoitus tulee tarkentumaan.  
 
Valmistelutyö jatkuu ja Keski-Suomessa on jatkovalmisteluun koottu useita 
työryhmiä joihin osallistuu satoja henkilöitä osana työryhmien työskentelyä. 
Laajalla yhteistyöllä ja hyvällä yhteishengellä Keski-Suomen valmistelutyö 
etenee jotta toiminnan jatkuvuus vuoden 2022 –2023 vaihteessa olisi turvattu. 
Varautua tulee myös siihen, että järjestämisvastuun siirtoon liittyvää tehtävien 
prioriorisointia joudutaan tekemään aikataulu- ja resurssihaasteiden vuoksi 
vuoden 2022 aikana ja osa tehtävistä ei tule täysin valmiiksi vaan valmistelutyö 
jatkuu tulevina vuosina hyvinvointialueella. 
 
 

1.2. Talous  
 

Hyvinvointialueen talous vuonna 2021  
 
Vuonna 2021 toiminta liittyi kokonaisuudessaan hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen valmisteluun, sillä palvelujen järjestämisvastuu 
siirtyy hyvinvointialueelle vasta 1.1.2023 alkaen. Toiminta rahoitettiin 
täysimääräisesti valmisteluun myönnetyillä valtionavustuksilla. 
 
Keski-Suomen hyvinvointialue sai vuonna 2021 valmistelurahoitusta yhteensä 
1,9 M€: 

• 1.7.2021 valtiovarainministeriön antaman päätöksen mukaan 942 086 € 
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 
2021 (ns. perusrahoitus)  
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• 14.10.2021 sosiaali- ja terveysministeriön antaman päätöksen mukaan 
999 588 euroa uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, 
tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, 
suunnitteluun ja toteutukseen (ns. ICT-rahoitus) 

 
Valmisteluun saatavien valtionavustusten suuruudessa erityisesti ICT-
rahoituksen osalta on ollut merkittävää epävarmuutta. Tästä johtuen 
epävarmuutta on ollut myös valmistelurahoituksen riittävyydessä. 
Epävarmuuden vuoksi kaikkea välttämättömäksi arvioitua valmistelutyötä ei 
pystytty käynnistämään vielä vuoden 2021 aikana vaan työtä siirtyi vuonna 
2022 toteutettavaksi. 
 
Hyvinvointialueiden arvonlisäverokäsittely täsmentyi syksyn 2021 aikana. 
Toiminnan alkaessa valmistelurahoituksen käytössä varauduttiin siihen, että 
hyvinvointialueen ostoihin sisältyvä arvonlisävero jäisi hyvinvointialueen 
kustannukseksi vuosien 2021 ja 2022 aikana. Hyvinvointialueille myönnettiin 
kuitenkin syksyllä oikeus saada palautuksena verollisiin hankintoihin sisältyvä 
vero jo niiden varsinaisen toiminnan valmisteluvaiheessa ennen vuotta 2023. 
 
Hyvinvointialueen toiminnan menoja toteutui vuonna 2021 yhteensä 0,8 M€. 
Tästä perusrahoituksella katettavia menoja oli 0,4 M€ ja ICT-rahoituksella 
katettavia menoja 0,4 M€. 
 
Lisäksi hyvinvointialue osti inhouse-yhtiöiden osakkeita yhteensä 16 747 
eurolla: 

• Istekki Oy 5 osaketta hankintahintaan 9 527,5 € 
• 2M-IT Oy 30 osaketta hankintahintaan 2 220 € 
• Joki-ICT Oy 5 osaketta hankintahintaan 5 000 € 

 
Osakkeiden ostot rahoitettiin ICT-valmistelurahoituksella. 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin teki joulukuussa päätöksen myös Monetra 
Keski-Suomi Oy:n ja Una Oy:n osakkeiden ostoista: 

• Monetra Keski-Suomi Oy 1 osake hankintahintaan 121 € 
• UNA Oy 10 osaketta hankintahintaan 3 000 € 

 
 Nämä toteutuvat vuonna 2022. 
 
Vuonna 2021 saadut valtionavustukset ovat käytettävissä myös vuonna 2022 
tehtävän valmistelun rahoittamiseen. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä saadut 
avustukset onkin käsitelty siten, että avustustulot on jaksotettu tilikauden 2022 
tuloksi siltä osin kun vastaavat menot syntyvät vasta vuonna 2022. 
 
Saaduista avustuksista tilikauden 2021 tuloina käsiteltiin 0,8 M€. Tästä niin 
kutsuttua perusrahoitusta oli 0,4 M€ ja ICT-rahoitusta 0,4 M€. 
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Hyvinvointialueen tilikauden tulos vuonna 2021 oli 0 €. 
 
Hyvinvointialueen valmisteluvaiheen rahoitus vuonna 2022 
 
Vuonna 2021 myönnetyistä ja maksetuista avustuksista jaksotettujen tulojen 
lisäksi vuoden 2022 valmistelurahoituksesta tiedetään seuraavaa: 
 
Niin kutsuttua perusvalmistelurahoitusta vuonna 2022 saadaan 
valtiovarainministeriön 21.12.2021 antaman päätöksen mukaisesti 2 974 573 €.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi myöntänyt 20.12.2021 tehdyllä 
päätöksellä Keski-Suomen hyvinvointialueelle hankeavustuksena yhteensä 
12,4 M€ valtionavustusta uudistuksen yhteydessä toteutettavan 
tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, 
suunnitteluun ja toteutukseen. Päätöksen mukaan myönnetystä avustuksesta 
1,5 M€ tuli käytettäväksi heti ja 10,9 M€ oli ehdollinen sille, että eduskunta 
vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan esityksen suuruisena 
valtion vuoden 2022 talousarviossa. Avustusta voidaan kuitenkin maksaa vasta 
kun muutoksen esivalmisteluun aikaisemmin myönnetyn avustuksen käyttö 
päättyy. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella 
vuosittain kahdessa erässä ja avustuksen maksua tulee hakea erikseen 
maksatushakemuksella.  
 
Tilinpäätöksen laatimisen aikaan on käynnissä käsittely hyvinvointialueille 
myönnettävästä valmistelun lisärahoituksesta. Hallitus on esittänyt 
eduskunnalle 3.2.2022 annetussa valtion vuoden 2022 ensimmäisessä 
lisätalousarvioehdotuksessa, että sote-uudistuksen ICT-muutoskustannuksiin, 
muuhun hyvinvointialueiden valmistelurahoitukseen ja valtuustoryhmien 
toiminnan tukemisen kustannuksiin osoitetaan 155,7 milj. euroa 
lisäystä. Parhaillaan on käynnissä myös valtioneuvoston asetuksen 664/2021 
muutos, jolla säädetään rahoituksen määräytymisestä. Esitettyjen 
koelaskelmien mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen osuus 
lisärahoituksesta voisi olla noin 11,8 M€. 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2022 
talousarvion kokouksessaan joulukuussa 2021. Lisärahoituksen täsmennyttyä 
käsitellään vuoden 2022 talousarviota tarpeen mukaan uudelleen 
hyvinvointialueen päätöksenteossa. 

 
 

1.3. Henkilöstö  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten työpanoksen korvaamisesta 
taustaorganisaatiolle tehtiin sopimukset. Lisäksi sovittiin erillisten 
asiantuntijoiden työpanoksen osoittamisesta ja korvaamisesta 
valmistelutehtäviin väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden ajaksi.  
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Väliaikainen valmistelutoimielin palkkasi kahdeksan (8) määräaikaista 
työntekijää hyvinvointialueelle projektitoimistoon eri valmistelutehtäviin. 
 

 
 

1.4. Katsaus jaostojen ja yhteistoimintaelimen toimintaan  
 

1.4.1. Sote-palveluiden jaosto  
 

Sote-palveluiden jaostossa on ollut edustettuna kaikkien luovuttavien 
organisaatioiden sosiaali- ja terveyspalveluista että pelastustoimen palveluista 
vastaavat johtajat sekä kaksi henkilöstöjärjestöjen edustajaa. Sote-palveluiden 
jaosto on tehnyt tiivistä yhteistyötä  valtionosuushankkeiden kuten 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja Rakenneuudistusta 
tukevan alueellisen valmistelu –hankkeen kanssa. 
 
Vuonna 2021 Sote-palveluiden jaosto kokoontui neljä kertaa. Jaosto on 
keskittynyt kokouksissaan järjestämisen tehtäväkokonaisuuteen. 
 
Joulukuun 2021 kokouksessa Sote-palveluiden jaosto nimesi neljä 
asiantuntijaryhmää seuraaviin valmistelukokonaisuuksiin: Perheiden palvelut, 
Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut, koti- ja asumispalvelut. 
Työryhmät ovat jakaantuneet edelleen pienemmiksi alatyöryhmiksi eri 
palvelukokonaisuuksien osalta. 

 
1.4.2.  Pela-palveluiden jaosto  

 
Pelastustoimen jaoston tehtävänä on ollut valmistella pelastustoimen  

 osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen päätettäväksi menevät asiat ja 
 toimeenpanna väliaikaisen valmistelutoimielimen päättämät asiat. 
  

Pelastustoimen jaosto on vastannut pelastustoimen valmistelun   
 etenemisestä sisäministeriön asettaman pelastustoimen hallinto-  
 uudistushankkeen linjausten ja pelastustoimen järjestämislain   
 (613/2021) mukaisesti. Jaosto on yhteensovittanut      
 hyvinvointialueuudistusta pelastustoimen näkökulmasta eri   
 verkostotoimijoiden kanssa. Tehtävänä on ollut vastata myös   
 hyvinvointialueen muutosvalmistelun viestinnästä omalta osaltaan. 

 
Jäseninä Pelastustoimen jaostossa on ollut Keski-Suomen pelastustoimen 

 ja terveystoimen asiantuntijoita, henkilöstön edustus ja Keski-Suomen  
 sopimuspalokuntalaisten edustus. Pelastustoimen uudistusta on   
 valmisteltu neljässä työryhmässä: 

• Pelastustoimen siirto: henkilöstö-, talous-, ICT- sekä kiinteistö- ja 
irtaimistoasiat. 
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• Organisaation varautuminen: hyvinvointialueen varautuminen ja 
valmiussuunnittelu. 

• Ensihoito: hyvinvointialueen ensihoitopalvelujen toimintamalli. 
• Yhdyspinta-asiat: pelastustoimen, kuntien ja sidosryhmien 

yhteistyöhön liittyvät asiat (asumisen turvallisuus, kaavoitus ja 
rakentaminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, tilanne-
keskustoiminta ja häiriötilanteissa tukeminen, hälytysjärjestelmät). 

 
Pelastustoimen jaosto kokoontui vuoden 2021 aikana neljä kertaa ja 
vuoden 2022 aikana kaksi kertaa. Jaoston työryhmät ovat työskennelleet 
oman aikataulunsa mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen 
toimikauden aikana. Pelastustoimen uudistuksen valmistelua jatketaan 
vuoden 2022 aikana työryhmätyöskentelynä.  

 
Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet vahvistaa   

 valtioneuvosto syksyn 2022 aikana. Uudistuksessa valtion ohjaus  
 pelastustoimessa vahvistuu. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen  
 käytännön tehtävät alueellaan. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 
 Keski-Suomessa hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 

 
 

1.4.3.  Talousjaosto 
 
Talousjaoston tehtävänä on ollut toimia valmisteluryhmänä 
hyvinvointialueen valmistelussa talouden, omaisuusjärjestelyjen ja 
hallinnollisten tukipalvelujen siirron osalta. 
 
Talousjaoston kokoonpano on ollut laaja, jäseninä ovat olleet Keski-
Suomen kuntien talousjohtajat tai vastaavat sekä lisäksi Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin ja sen liikelaitos Seututerveyskeskuksen, sote-
kuntayhtymä Saarikan ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousjohtajat / -
päälliköt. Lisäksi talousjaostoon on kuulunut kaksi henkilöstön edustajaa.  
 
Talousjaosto kokoontui syksyn aikana noin kerran kuukaudessa ja lisäksi 
talousjaoston nimeämänä on työskennellyt pienempiä, teemakohtaisia 
valmistelevia asiantuntijaryhmiä. Näissä ryhmissä on ollut mukana myös 
laajemmin muita asiantuntijoita talousjaoston jäsenten lisäksi.  
 
Talousjaoston työsuunnitelmana on toiminut valmistelun kansallinen 
tiekartta. Tiekartan mukaisesti ensimmäisinä tehtävinä talousjaoston 
ohjaamana toteutettiin pohjatiedon koonti luovuttavista organisaatioista 
niin käyttötalouden, omaisuuden, vastuiden, investointitarpeiden kuin 
sopimusten osalta. Luovuttavien organisaatioiden tulee antaa selvitykset 
hyvinvointialueelle siirtyvistä eristä 28.2.2022 mennessä. Tätä työtä tuettiin 



 

 10 

 

valmistelemalla yhtenäiset mallipohjat päätöksenteon valmistelussa 
käytettäväksi. 
 
Talousjaoston ohjaamana valmisteltiin myös hyvinvointialueen toiminnan 
aloituksessa käytettävien talouden tietojärjestelmien valintaa ja 
väliaikainen valmistelutoimielin päätti järjestelmistä kokouksessaan 
joulukuussa. Tällä pyritään varmistamaan kriittisten talouden järjestelmien 
valmius toiminnan käynnistymiseen vuoden 2023 alussa. 
 
Talousjaosto osallistui aktiivisesti myös tukipalvelujen valmisteluun, 
talousjaoston tehtäväalueelle kuului vuonna 2021 hallinnon tukipalvelujen 
valmistelu. Tukipalvelujen valmistelussa syksyn aikana kartoitettiin 
tukipalveluiden nykyiset järjestämistavat, toimintojen siirtoon liittyen 
ratkaistavat asiat, selvitys yhtiöiden omistusten siirtymisestä 
hyvinvointialueelle ja sidosyksikköasema jatkossa sekä nykyisten 
tukipalvelusopimusten kerääminen yhteen ja arviointi hyvinvointialueen 
näkökulmasta osana sopimuskartoitusta. Tukipalvelujen tarkempi 
palvelukohtainen valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan. 

 
1.4.4.  Henkilöstöjaosto  

 
Henkilöstöjaoston tehtävänä on ollut valmistella henkilöstöasioiden osalta 
väliaikaisen valmistelutoimielimen päätettäväksi menevät asiat sekä viedä 
henkilöstöasioiden valmistelua eteenpäin kansallisen tiekartan mukaisesti. 

 
Henkilöstöjaosto on muodostettu maakunnallisen henkilöstötyöryhmän 
pohjalle täydennettynä muutamilla jäsenillä. Järjestöjen edustus on 
jaostossa pääsopijajärjestöjen edustajista 2+2+2 periaatteella.  Työnantajan 
foorumina on myös toiminut henkilöstötyöryhmä. Jaosto ja 
henkilöstötyöryhmä ovat kokoontuneet yhteensä vuonna 2021 4 kertaa ja 
vuoden 2022 aikana 3 kertaa. 

 
Jaoston alaisuuteen on myös asetettu työryhmiä viemään valmistelua 
eteenpäin, esim. HR-tietojärjestelmäprojekti, henkilöstön saatavuuden 
varmistaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, osaamisen johtaminen, 
palvelussuhdeasiat. 

 
Suurimmat valmisteltavana olevat tehtävät ovat olleet HR-tiedon keruu ja 
sen organisointi sekä henkilöstön siirtosuunnitelman ja –sopimuksen 
valmistelu ja HR-tietojärjestelmiin liittyvät selvitykset. Lisäksi luovuttaville 
organisaatioille on tehty yt-neuvottelujen tueksi materiaalia sekä myös 
esihenkilöille tukimateriaalia yhteistoiminnan käymiseksi työyhteisöissä, 
henkilöstöinfoissa. 
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Järjestöjen kanssa on käyty hyvää ja jatkuvaa vuoropuhelua valmistelun 
etenemisestä. Järjestöjen edustajille on järjestetty kuukausittain teams-
infot, joissa on käyty läpi valmistelun tilannetta. 
 
Esihenkilöille on pidetty kuukausittain infoja valmistelutilanteesta sekä 
lähetetty kuukausittain myös uutiskirje kuntiin ja kuntayhtymiin. 
Helmikuussa 2022 aloitettiin myös henkilöstölle suunnatut infot ja 
aamukahvit. Ensimmäisessä henkilöstöinfossa oli linjoilla vähän yli 1000 
henkilöä. 

 
1.4.5. ICT-jaosto 

 
ICT-jaoston tehtävänä on ollut valmistella kuntien ICT-palveluiden siirtoa 
hyvinvointialueelle. Jaoston toiminta on nojautunut sote- ja pela-
uudistukseen laadittuun kansalliseen tiekarttaan, jota on täydennetty 
Keski-Suomen hyvinvointialueen erityispiirteillä (mm. Jämsän siirtymään 
liittyvät erityisjärjestelyt).  

 
ICT-muutoksen osalta valmistelu on organisoitu työryhmien sijaan 
projektimuotoiseksi. Kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoita sekä inhouse-
yhtiöitä on kiinnitetty ICT-muutokseen liittyvien projektien resursseiksi. 

 
Vuoden 2021 työskentelyssä iso osuus työpanoksesta käytettiin STM:n 
valtionavustushakuun liittyvään valmisteluun. Noin puolet jaoston ja 
projektivalmisteluun kiinnitettyjen asiantuntijoiden ajasta käytettiin 
varsinaiseen kunta-hyvinvointialue siirtotyön suunnitteluun.  

 
Pääpaino ICT-muutoksen suunnittelussa on jakaantunut kolmeen isoon 
osakokonaisuuteen:  
 

1) toimialariippumattomien järjestelmien keskeisimmät toteutukset 
(mm. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät),  
 

2) keskeisimmät toimialasidonnaiset järjestelmät, joilla on merkitystä 
sote/pela-palveluiden jatkuvuuden kannalta (erityisesti asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien muutokset ja  
 
3)  perus ICT-infran ratkaisut, kuten identiteetin hallinta, 
toimisto/sähköpostiratkaisut, palvelinkapasiteetti ja muut ICT-infran 
perusratkaisut 
 

Muutokseen liittyvässä suunnittelutyössä ja toimeenpanossa ei ole kyetty 
etenemään riittävän ripeästi. ICT-muutokseen liittyvän rahoituksen tilanne 
alkoi selkiytymään vasta loppuvuodesta 2021 viikolla 51. Loppuvuodesta 
tiedoksi saadun valtionavustuspäätöksen pohjalta käynnistettiin ICT-
muutoshankkeen merkittävä supistaminen ja valmisteltiin ministeriöille 
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kuvaus hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyvän välttämättömän 
lisärahoituksen tarpeesta.  

 
 

1.4.6. Yhdyspintajaosto  
 

Yhdyspintajaoston tehtävänä on ollut suunnitella yhdyspintatyö osana 
Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentamista. Jaoston jäseniksi on 
nimetty luovuttavien organisaatioiden yhdyspintojen asiantuntijoita, jotka 
puolestaan toimivat aktiivisesti Keski-Suomen eri verkostoissa. Jaostossa 
on käynnistymisestään saakka ollut myös keski-suomalaisten järjestöjen 
edustaja sekä kaksi henkilöstön edustajaa. 
 
Työ on alkanut kriittisten yhdyspintakokonaisuuksien ja prosessien 
hahmottamisella. Yhdyspinnalla tarkoitetaan eri organisaatioiden välistä 
yhteyttä, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Yhdyspintajaosto on 
tunnistanut yhdeksän eri yhdyspintojen kokonaisuutta, joissa yhteistyön 
kuntien ja hyvinvointialueen välillä on onnistuttava kaikilla tasoillaan.  
 
Yhdyspintajaoston alla on toiminut useita työryhmiä, jotka ovat osaltaan 
valmistelleet toimialakohtaista yhteistyötä. Valmistelua on tehty myös 
tiiviissä yhteistyössä rakenne-hankkeen ja Tulevaisuuden Sote-keskus – 
hankkeen kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty toimivia verkostoja 
etenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa sekä 
sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan välillä, 
 
Yhdyspintajaosto on kokoontunut vuoden 2021 aikana neljä kertaa. Sen 
valmistelua on ohjannut STM:n kansallinen tiekartta. Väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kauden päättyessä työryhmät integroituvat osaksi 
muuta hyvinvointialueen valmistelua. 
 

 
1.4.7. Yhteistoimintaelin 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelin asetettiin syksyllä 
2022 ja siihen nimettiin työnantajan edustajiksi Vaten puheenjohtaja Kati 
Kallimo ja HR-vastuuvalmistelija Riitta Hallberg sekä pääsopijajärjestöjen 
edustajia 2+2+2 periaatteella. Yhteistoimintaelimen puheenjohtajana toimi 
Riitta Hallberg ja varapuheenjohtajana järjestöjen edustajista Hannu 
Tuderus. 

 
Yhteistoimintaelin kokoontui vuonna 2021 3 kertaa ja vuonna 2022 3 kertaa. 
Yhteistoimintaelimessä käsiteltiin HR-tiedon keruuseen liittyviä asioita, 
hallintosäännön ja strategian valmistelua, henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja 
–sopimusta, sähköpostin ja tiedostojen käsittelyn periaatteita, väliaikaisen 
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yhteistoimintaelimen perustamista ajalle 1.3.-31.12.2022 sekä käytiin läpi 
valmistelun yleiskatsausta säännönmukaisesti. 

 
 

 
1.5. Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävien ja toimivallan osalta voidaan 
tunnistaa merkittäviä riskejä.  

 
Suhteessa valmistelutyön laajuuteen on valmistelutyöhön osoitettu 
henkilöresursointi niukkaa ja useat valmistelutehtävissä toimivat henkilöt 
tekivät valmistelutyön lisäksi omia taustaorganisaation tehtäviään. Tämä 
aiheutti riskiä sekä yksilön että valmistelutyön etenemisen näkökulmasta. 
Pitkäaikainen kuormitus valmistelutehtävissä yksilötasolla ei tue 
työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Myös valmistelutehtävien eteneminen 
aikataulullisesti on haasteellisesta niukoilla resursseilla. Arvioiduista ja 
tunnistetuista riskeistä huolimatta valmistelutehtävät ovat edenneet 
aikataulullisesti ja riskiä on hallittu priorisoimalla valmistelun laajuutta 
väliaikaisen valmistelutoimielimen työtehtävissä. Riskin hallitsemiseksi on 
valtiolle esitetty lisärahoitustarvetta yleiseen valmisteluun mm. 
lisäresurssien turvaamiseksi. 
 
Etenkin ICT valmistelutyössä riskiä aiheutti valmisteluun osoitettu 
rahoitus ja mekanismit joilla rahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun tuli 
hakea. Kohtuutonta kuormaa ja työtä aiheutti erilaiset hankehakemukset 
joita rahoituksen hakemiseksi tuli tehdä. Tämä aiheutti aikatauluriskiä ict 
valmistelun osalta ja osa valmistelutehtävien käynnistymisestä viivästyi 
valtionavustuksen hakumenettelymallin vuoksi. Myös varattu ja myönnetty 
määräraha todettiin merkittävästi alimitoitetuksi. Tämä aiheuttaa 
merkittävää riskiä toimintojen turvallisen jatkuvuuden turvaamiselle 
järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle vuonna 2023. Riskien 
hallitsemiseksi on valtiolle esitetty lisärahoitustarvetta ICT valmisteluun. 
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2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT  
 
 

2.1. Tuloslaskelma 
 

Keski-Suomen hyvinvointialue     TULOSLASKELMA 
 
        1.7.-31.12.2021 
         EUR 

 
Toimintatuotot 
 

Tuet ja avustukset yhteensä    789 489,49 
Toimintatuotot yhteensä     789 489,49 
 
Toimintakulut 
 

Henkilöstökulut 
Palkka ja palkkiot yhteensä    -32 598,08 
Henkilösivukulut  
Eläkekulut yhteensä     -4 777,52 
Muut henkilösivukulut yhteensä   -893,44 
Henkilösivukulut yhteensä    -5 670,96 

Henkilöstökulut yhteensä     -38 269,04 
Palvelujen ostot yhteensä      

-742 945,12 
Muut toimintakulut yhteensä    -8270,05 

 
Toimintakulut yhteensä     -789 484 ,21 
TOIMINTAKATE       5,28 

 
Rahoitustuotot ja kulut      
 

Muut rahoitustuotot yhteensä    4,77 
Muut rahoituskulut yhteensä    -10,05 

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä    -5,28 
VUOSIKATE        0,00 
 
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ    0,00 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ  0,00 
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2.2. Rahoituslaskelma 

 
 

 

 
 

RAHOITUSLASKELMA 

1.7. - 31.12.2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 0,00

Satunnaiset erät 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00

0,00

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

0,00

Oman pääoman muutokset 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00

Saamisten muutos -166 164,57

Korottomien velkojen muutos 1 750 232,14

1 584 067,57

Rahoituksen rahavirta 1 584 067,57

Rahavarojen muutos 1 584 067,57

Rahavarat tilikauden lopussa 1 584 067,57

Rahavarat tilikauden alussa 0,00

1 584 067,57



 

 16 

 

 
2.3. Tase 

 
Keski-Suomen hyvinvointialue    TASE 
 
        31.12.2021 
        EUR 

 
Vastaavaa 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
 Sijoitukset 
  Osakkeet ja osuudet   0,00 
 Sijoitukset yhteensä    0,00 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   0,00 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
 Saamiset 
  Lyhytaikaiset saamiset 
  Muut saamiset    160 164 ,57 
  Siirtosaamiset    6000,00 
  Lyhytaikaiset saamiset   166 164,57 
 
 Saamiset yhteensä     166 164,57 
 Rahat ja pankkisaamiset    1 584 067,57 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1 750 232,14 
 
Vastaavaa yhteensä     1 750 232,14 
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 Keski-Suomen hyvinvointialue    TASE 
 
         31.12.2021 
         EUR 
 
 

Vastattavaa 
 
OMAPÄÄOMA 
 
 Tilikauden yli/alijäämä    0,00 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    0,00 
 
VIERAS PÄÄOMA 
 
 Lyhytaikainen  
 
  Ostovelat     565 472,63 
  Siirtovelat     1 184 759,51 
 
 Lyhytaikainen yhteensä    1 750 232,14 
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   1 750 232,14 
 
Vastattavaa yhteensä     1 750 232,14 
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3. LIITETIEDOT  
 
 
 

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu sovelletusti kunnille 
annettuja yleisohjeita. Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan 
suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien sijoitukset on 
merkitty taseessa hankintamenon mukaisesti. Saamiset on merkitty 
taseeseen nimellisarvoon. 

 
3.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 
Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen 
vertailukelpoisuus: 
 
Hyvinvointialuetta valmistelee Keski-Suomessa väliaikainen 
toimielin (Vate) joka aloitti toimintansa 1.7.2021. Tilikausi 1.7.-
31.12.2021 on ensimmäinen tilikausi toiminnalle, eikä vertailutietoja 
ole saatavilla.  

 
3.3. Tuloslaskelman liitetiedot 

 
Toimintatuotot     2021 
Tuet ja avustukset valtiolta   789 489,49  
Muut tuotot      0,00 
Yhteensä      789 489,49 

 
3.4. Tasetta koskevat liitetiedot 

 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 
Erittely siirtosaamisista    2021 
Muut siirtosaamiset, jaksotukset   18 675 
alv-saamiset      141 486,57 
Muut siirtosaamiset     6 000 
Yhteensä      166 164,57 

 
  Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
  Oman pääoman erittely    2021 
  Edellisten tilikausien voitto/tappio  0,00 
  Tilikauden yli/alijäämä    0,00 
  Oma pääoma yhteensä    0,00 
   



 

 19 

 

Erittely siirtoveloista    2021 
  Lomapalkkavelka     3 777,68 
  ICT-rahoituksen jaksotus    588 045,51 
  Muut siirtovelat     1 173 435,88 
  Siirtovelat yhteensä    1 184 759,51 
 
 
  Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 

Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kanssa vuokrasopimuksen toimistotiloista 1.1.2022 
alkaen. Hyvinvointialueen valmisteluhenkilökunta työskentelee 
sopimuksen kohteena olevissa toimistotiloissa. Toimitilat sijaitsevat 
käyntiosoitteessa Hoitajantie 1, 40620 Jyväskylä. 
 

3.5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä 
koskevat liitetiedot 

 
Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen valmistelutyöhön liittyvän 
työpanoksen korvaamisesta. Samalla sopimuksella on sovittu siitä, 
että hyvinvointialue korvaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille sen 
antamasta hallinnollisesta tuesta (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon 
peruspalveluista sekä työasemista, ohjelmistoista ym. ict-palveluista 
aiheutuvat kustannukset) aiheutuvia kustannuksia. Tiedossa on, että 
tämän sopimuksen puitteissa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 
tilannut inhouse-yhtiöltään (2M-IT) ict-valmisteluun liittyvää 
esiselvitystyötä, jonka arvioitu kustannus on noin 440 000 €. Talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelut sairaanhoitopiiri ostaa Monetra Keski-
Suomelta ja niiden arvioitu sopimuksenmukainen veloitus vuonna 
2022 on noin 50 000 €. 
 
Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt Keski-Suomen 
kuntien kanssa sopimuksia valmistelutyöhön osallistuvien 
henkilöiden työpanoksen korvaamisesta sekä yksittäisiä palvelujen 
ostoihin liittyviä muita sopimuksia. Työpanoksen ostojen 
sopimuksissa sairaanhoitopiirin ja kuntien kanssa on sitouduttu 
yhteensä noin 0,2 M€ työpanoskustannusten korvaamiseen. Muut 
palvelujen ostoihin liittyvät sopimukset eivät ole sitoutuneiden 
kustannusten osalta merkittäviä.  
 
Hyvinvointialueella ei ollut 31.12.2021 muita merkittäviä vakuuksia, 
vastuusitoumuksia tai taseen ulkopuolisia järjestelyjä 
 

3.6. Ympäristövastuut 
 

Ympäristövastuita ei ole. 
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3.7. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahoja koskevat 

liitetiedot 
 

Henkilöstön tunnusluvut 
 
Tilikauden päättyessä palveluksessa oli 8 henkilöä.  
 
Koska henkilöstömäärä on niin pieni, henkilöstöön liittyviä 
tunnuslukuja ei esitetä. 
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4. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU 
 

 
Hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarviossa sitovuustasona oli tilikauden 
tulos, joka talousarvion mukaan oli 0. Tilikauden 2021 talous toteutui 
talousarvion sitovuustason mukaisena. 
 
 

 

 Talousarvio Toteutunut  

 2021 2021 Poikkeama 

Toimintatuotot 0 789 489 789 489 

    

Toimintakulut 942 086 789 484 -152 602 

Henkilöstökulut 104 500 38 269 -66 231 

Palvelujen ostot 802 586 742 945 -59 641 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   5 000 0 -5 000 

Muut toimintakulut 30 000 8 270 -21 730 

    

Toimintakate -942 086 5 942 091 
    

Valtion rahoitus 942 086 0 -942 086 

Rahoitustuotot ja -kulut  -5 -5 

    

Vuosikate 0 0 0 
Poistot, arvonalennukset ja 
satunnaiset erät 0 0 0 

    

Tilikauden tulos 0 0 0 

    

Tilikauden ylijäämä 0 0 0 

    
 

Merkittävin poikkeama tuloslaskelmassa johtuu siitä, että 
valmistelurahoitus käsiteltiin talousarviossa valtion rahoituksen erässä. 
Hyvinvointialueille annettujen tarkempien kirjanpito-ohjeiden mukaisesti 
valtionavustuksina toteutettu valmistelurahoitus käsitellään 
toimintatuotoissa, tuet ja avustukset-erässä. 
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5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT  
 
 
 
 Tilinpäätös allekirjoitukset 
 
 
 Jyväskylässä __________________2022 
 
 
 
 
  
 Hyvinvointialueen johtaja  Hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
 Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen 
 
 
 
 Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
  
 
 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
 
 
 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
 
 
 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
 
 
 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
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Tilintarkastusmerkintä 
 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 
 
 
Jyväskylässä____________2022 
 
 
 
__________________________________ 
 
(Tilintarkastusyhteisö ja allekirjoitus) 
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6. LUETTELOT JA SELVITYKSET 
 
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 
 
K-S Hyvinvointialueen pääkirjanpito on tehty Fivaldi- kirjanpitojärjestelmässä. 
 
 
Tilinpäätös    sähköisenä 
Päivä- ja pääkirja   sähköinen 
Reskontraerittelyt   sähköinen 
Pankkitositteet   sähköinen 
Ostolaskut    sähköinen 
Myyntilaskut    sähköinen 
Palkkakirjanpidon tositteet  sähköinen 
Muistiotositteet   sähköinen 
 
 
Tositelajit    Tositenro. 
 
5 Ostolaskut    5210900001-5211200028 
6 Maksut    6211000001-6211200030 
8 Pkviennit    8210900001-8211200006 
20 Tito    20210800001-20211200030 
40 Jaksotukset   40211200001-40211200001 
60 Palkat Fivaldi   60211200001-60211200001   
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S A AT T E E K S I

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti 22.12.1993 valtion hankinnoista annetun asetuk-
sen (1416/93) perusteella julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994). Sopi-
musehtoja on nimensä mukaisesti käytetty paitsi valtion myös kuntien viranomaisten ja 
muiden julkisten hankintayksiköiden hankinnoissa. Ehtojen vahvistamisen perustana ollut 
valtion hankinnoista annettu asetus (1416/93) kumottiin uuden hankintalain (348/2007) 
tultua voimaan 1.6.2007. 

Osana hankintatoimen yleistä ohjausta ja siihen liittyvää kehittämistä valtiovarainministe-
riö asetti 18.11.2008 julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen uudistamistyöryhmän, 
jonka tehtävänä oli päivittää ja uudistaa vuonna 1994 käyttöön otetut julkisten hankinto-
jen yleiset sopimusehdot. Työryhmä päätyi ratkaisuun, jonka mukaan palvelu- ja tavara-
hankinnoille laadittiin erilliset sopimusehdot: JYSE 2009 TAVARAT ja JYSE 2009 PALVELUT. 

JYSE 2009 ehtojen oltua voimassa muutaman vuoden valtiovarainministeriö asetti loppu-
vuodesta 2013 työryhmän selvittämään ehtojen päivitys- ja muutostarpeita. Työryhmä sai 
työnsä valmiiksi 30.6.2014. 

JYSE 2014 ehtoja on tämän jälkeen päivitetty elokuussa 2016, jolloin päivityksessä huomi-
oitiin hankintadirektiivien edellyttämät muutokset ennen uusien kansallisten hankinta-
lakien voimaantuloa. Uusien kansallisten hankintalakien (1397/2016 ja 1398/2016) tultua 
voimaan vuoden 2017 alussa on JYSE 2014 ehtoja päivitetty huhtikuussa 2017 siten, että 
hankintalainsäädännön uudistus on huomioitu.
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Näitä ehtoja voidaan edelleen vapaasti käyttää ja muokata kulloisenkin tarpeen mukaises-
ti. Seuraavassa yhteenveto viimeisimmistä muutoksista.

JYSE 2014 PALVELUT – muutoshistoria

Muutosversio Keskeisimmät muutokset

Elokuu 2016 / 
Päivitysversio

1.13  Lisätty siirtymäkauden ajaksi määritelmä pakollisesta poissulkemisperusteesta
3.3  Lisätty palveluntuottajalle velvollisuus ilmoittaa tietoja tilaajan tiloissa käyttämistään alihankkijoista
3.7  Velvollisuus vaihtaa alihankkijaa, viittaukset
6.5  Rikosrekisterin toimittamisvelvollisuus (siirtymäajalla)
9.7 ja 9.8  Hinnanmuutosehtojen selkeyttäminen
18.1  Sopimuksen päättäminen, poissulkemisperuste
18.3  Viittaukset korjattu
18.4  Hankintasopimuksen irtisanominen, olennainen sopimusmuutos
18.5  Hankintasopimuksen irtisanominen, vakavat rikkeet 
18.6  Viittaukset korjattu

Huhtikuu 2017 
/ Päivitysversio

1.13  Poistettu kohta, jossa oli siirtymäkauden ajaksi lisätty määritelmä pakollisesta poissulkemisperusteesta
3.7  Muutettu viittaus uuteen hankintalakiin
6.5  Poistettu 
10.1  Laskutusmuodoksi verkkolasku
10.2  Poistettu erilainen maksuaika verkko- ja paperilaskulla
18.1  Muutettu viittaus uuteen hankintalakiin
18.5  Sanamuotoa täsmennetty
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JYSE 2014 PALVELUT ehtojen soveltamisessa
erityisesti huomioitavia asioita

Arvonlisävero
Tarjouksissa hinta yleensä ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). JYSE 2014 PALVELUT 
ehtojen mukaan hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta arvon-
lisäveron maksuvelvollisuuteen. Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa palveluun liittyvä 
arvonlisävero tilaajalta.

Ennakkomaksu
Mahdollisen ennakon maksamisesta on sovittava erikseen. JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa 
on määräyksiä vakuuden asettamisesta maksettavalle ennakolle.

Indeksiehtojen käyttö
Jos indeksiehtoja halutaan käyttää, on indeksiehtojen käyttämisestä sovittava erikseen.

Optiot
Optiolla näissä JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa tarkoitetaan hankintailmoituksessa tai tar-
jouspyynnössä tehtyä osto-optiota lisäpalveluista tai hankintasopimuskauden jatkamista 
koskevaa optiota. Jättäessään tarjouksen tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu tarjouspyyn-
nössä ilmoitettuihin ehtoihin, kuten mahdolliseen optioon. Option käyttö on ainoastaan 
tilaajan harkinnassa. Jos tilaaja päättää tilata palveluntuottajalta hankintailmoituksessa tai 
tarjouspyynnössä mainittuja lisäpalveluita tai päättää jatkaa hankintasopimuskautta tar-
jouskilpailuasiakirjoissa mainitulla optiokaudella, on palveluntuottaja velvollinen toimitta-
maan kyseessä olevan palvelun.
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Palvelun käyttäjälle aiheutuneet vahingot 
JYSE 2014 PALVELUT ehtojen luvun 17 mukaan palveluntuottaja on velvollinen korvaa-
maan hankintasopimuksen vastaisella menettelyllä palvelun käyttäjälle aiheuttamansa va-
hingon. Palvelun käyttäjä on määritelty kohdassa 1.6. Tähän vastuuseen ei sovelleta luvun 
16 mukaisia vastuunrajoituksia. Palvelun käyttäjän oikeuksia koskeva luku 17 selkeyttää 
palveluntuottajan korvausvastuuta ja korvausvaatimuksen käsittelyyn liittyviä menette-
lytapoja palveluntuottajan ja tilaajan välillä. Tarkoituksena on, ettei tilaaja ei toimi asiassa 
välikätenä, vaan palveluntuottaja hoitaa asian suoraan palvelun käyttäjän kanssa.

Palveluntuottaja ja tilaaja voivat hankintasopimuksessa luoda oikeuksia palvelun käyttäjäl-
le. Palvelun käyttäjällä on oikeus luvun 17 mukaisesti vahingonkorvaukseen palveluntuot-
tajalta sen sopimusrikkomuksella aiheuttamasta vahingosta.  Palveluntuottajalta vaadit-
tava huolellisuusvelvollisuus on tarvittaessa syytä määritellä hankintasopimuksessa. Tätä 
palveluntuottajan vastuuta rajoittavat tai siitä vapauttavat yleiset sopimusoikeudelliseen 
vastuuseen liittyvät periaatteet kuten vahingonkärsijän oma myötävaikutus vahingon syn-
tyyn tai vahingon aiheutuminen palveluntuottajasta riippumattomasta syystä. Palvelun-
tuottaja ja tilaaja voivat sopia ainoastaan kolmannen hyväksi, eivät vahingoksi.

Palvelun tuottamisessa käytettävä kieli
Näissä ehdoissa palvelut on määritelty tuotettavaksi suomen kielellä. Jos palvelu halutaan 
jollakin toisella kielellä, tulee kohtia  4.5 ja 6.3 muuttaa vastaavasti.

Palvelutasot ja henkilöstö
Hankintayksikön on tarjouspyynnössä ja hankintasopimuksessa huolellisesti määriteltävä 
hankittava palvelu ja sen laatu mahdollisine palvelutasovaatimuksineen. Lisäksi hankin-
tayksikön on tarvittaessa määriteltävä palvelun tuottamiseen käytettävälle henkilöstölle 
asetettavat erityiset koulutus- ja pätevyysvaatimukset.

Palveluun liittyvät asiakirjat ja rekisterit 
Julkishallinnon ostaessa palveluita yksityiseltä yritykseltä tai yksityiseltä palveluntuotta-
jalta on tärkeää sopia ostettavaan palveluun liittyvistä rekisterinpito- ja asiakirjavastuista. 
Sopimuksesta on käytävä ilmi kenen lukuun palveluntuottaja toimii ja kuka toimii rekiste-
rinpitäjänä suhteessa toiminnassa syntyviin henkilörekistereihin ja asiakirjoihin. Sopimuk-
seen on kirjattava toiminnassa syntyvän aineiston suojaamiseen, käsittelyyn ja tietojen 
antamiseen liittyvät vastuut ja toimintatavat. Sen lisäksi mitä JYSE 2014 PALVELUT ehtojen 
luvussa 21 on salassapidosta ja henkilötietojen käsittelystä todettu, tulisi sopia siitä, miten 
ja milloin asiakirjat siirretään tilaajan arkistoon (esimerkiksi toiminnan lopetus, asiakassuh-



9

JYSE 2014  PALVELUT

teen päättyminen jne.). Lisäksi tulisi sopia myös niistä kustannuksista, joita tietojen luovu-
tuksesta mahdollisesti aiheutuu (esimerkiksi pysyvästi säilytettävät asiakirjat).

Pientoimitus- ja laskutuslisät
JYSE 2014 PALVELUT ehtojen  mukaan palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimi-
tus- tai laskutuslisiä. Siten palveluntuottajan tulee huomioida mahdollisista pientoimituk-
sista aiheutuvat kulut palvelun hinnassa. 

Toimitukset häiriö- tai poikkeustilanteissa
JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa ei ole erikseen määrätty toimituksista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Julkishallinnon toimijoiden tulee varmistaa myös ulkoistettujen toiminto-
jen mahdollisimman hyvä hoitaminen kaikissa olosuhteissa (Valmiuslaki 12 §, 1552/2011). 
Kriittiset toiminnot tulee tunnistaa ja tarjouspyyntöön tulee tarvittaessa sisällyttää varau-
tumisvelvollisuus toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Vahingonkorvaus
JYSE 2014 PALVELUT ehtojen mukaan korvattaviksi tulevat lähtökohtaisesti ainoastaan 
välittömät vahingot ja korvausvastuun enimmäismäärä on viisi kertaa hankintasopimuk-
sen laskennallinen arvo. JYSE 2014 PALVELUT ehtojen välittömillä ja välillisillä vahingoil-
la tarkoitetaan kauppalain (355/1987) 67 §:n mukaista luokittelua välittömiin ja välillisiin 
vahinkoihin, vaikka kauppalaki ei sovellu palveluhankintoihin. Ehtojen mukaan edellä 
mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon 
tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitetta tai loukannut im-
materiaalioikeuksia.

Joissain hankintasopimuksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista poiketa JYSE 201 PAL-
VELUT ehdoissa määritellystä korvausvastuun enimmäismäärästä. Jos vahingonkorvaus-
vastuuta ei haluta korvauksen enimmäismäärän osalta sopimuksella rajata, tulee tilaajan 
ilmoittaa ehdoista 16.4 ja 16.5 poikkeamisesta. 

Virheilmoitus ja reklamaatioaika
JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa todetaan, että virheestä on ilmoitettava palveluntuottajal-
le kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta määrittelemättä tarkempia aikamäärei-
tä reklamaation tekemiseen. Hankintayksiköt ostavat hyvin erityyppisiä palveluita, minkä 
vuoksi kohtuulliset reklamaatioajat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Jos sopijapuolet 
katsovat tarpeelliseksi sopia tarkemmista reklamaatioajoista, tulee tästä sopia erikseen. 
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Julkisten palveluhankintojen yleiset
sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT)

1 Määritelmät
1.1 Alihankkija  
Sellainen kolmas taho, joka osallistuu hankintasopimuksessa tarkoitettujen palveluiden 
tuottamiseen. 

1.2 Hankintasopimus 
Tilaajan ja palveluntuottajan välinen sopimus palvelun tuottamisesta sopimusehtojen mu-
kaisesti. Hankintasopimuksella tarkoitetaan luvussa 25 tarkoitettuja asiakirjoja. 

1.3 Muutos 
Palvelun alkuperäiseen laajuuteen tai sisältöön sovittu muutos- tai lisätyö.

1.4 Palvelu 
Hankintasopimuksen kohteena oleva palvelu sekä siihen liittyvät tavarat, asiakirjat ja pal-
veludokumentaatio sekä mahdolliset immateriaalioikeudet sovitussa laajuudessa. 

1.5 Palveludokumentaatio 
Palveludokumentaatioon kuuluvat muun muassa palveluprosessin kuvaukset, käsikirjat, ohjeet 
sekä muu palvelun tuottamiseen ja sen kehittämiseen tarvittava palveluntuottajan ylläpitovas-
tuulla oleva aineisto. 

1.6 Palvelun käyttäjä 
Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan sellaisia  kolmansia tahoja, joilla on oikeus hyödyntää tai 
käyttää hankintasopimuksessa tarkoitettuja palveluita.

1.7 Palvelun lopputulos 
Palvelun tuottamisen lopputuloksena syntyvä raportti, suunnitelma, tutkimuksen tulokset 
tai muu suorite.
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1.8 Palveluntuottaja 
Yritys tai muu toimija, joka on sitoutunut tuottamaan palvelua tilaajalle.

1.9 Sopimussakko 
Sopijapuolten erikseen sopima sakko, jonka palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan 
tilaajalle sopijapuolten erikseen määrittelemissä sopimusrikkomustilanteissa. Tilaajalla on 
oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta olisi 
aiheutunut tilaajalle vahinkoa.

1.10 Tilaaja 
Hankintayksikkö, joka hankkii palvelua tämän hankintasopimuksen perusteella.

1.11 Viivästyssakko 
Sakko, jonka palveluntuottaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle.

1.12 Virhe 
Jos palvelu ei vastaa luvussa 4 esitettyjä vaatimuksia, siinä on virhe.

2 Yhteyshenkilöt
2.1 Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa 
hankintasopimuksen toteutumista ja tiedottaa hankintasopimuksen toteutumiseen liitty-
vistä asioista. Ellei toisin ole sovittu, yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa hankintasopi-
musta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumises-
ta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

3 Alihankinta
3.1 Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden 
täyttämisestä siitä riippumatta, käyttääkö palveluntuottaja alihankkijoita.

3.2 Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Palvelun-
tuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että 
alihankkija noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia velvoitteita. 

3.3 Jos palvelun tuottaminen tapahtuu tilaajan välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa 
ja palveluntuottaja käyttää siihen alihankkijoita, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajal-
le ennen palvelun tuottamisen aloittamista näiden alihankkijoiden nimet, yhteystiedot ja 
lailliset edustajat, jos kyseisiä tietoja ei ole mainittu hankintasopimuksessa. Palveluntuot-
tajan tulee lisäksi ilmoittaa tilaajalle kaikista tässä kohdassa tarkoitettuihin alihankkijoihin 
kohdistuvista muutoksista ja lisäyksistä.
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3.4 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankintasopimuksessa nimettyä alihankkijaa tai olen-
naisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta.

3.5 Jos hankintasopimuksessa nimetty alihankkija tai olennaisten sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseen osallistuva alihankkija ei kuitenkaan voi palveluntuottajasta riippumatto-
mista ja pakottavista syistä osallistua hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuot-
tamiseen, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa alihankkija sellaiseen resursseiltaan ja 
laadultaan vastaavaan alihankkijaan, jonka tilaaja hyväksyy. Tilaaja voi olla hyväksymättä 
palveluntuottajan esittämän korvaavan alihankkijan vain perustellusta syystä. Jos palve-
luntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa esittämään korvaavaa alihankkijaa, jonka tilaaja 
hyväksyy, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukau-
den irtisanomisajalla.

3.6 Palveluntuottajan on toimitettava tilaajan pyynnöstä selvitys palvelun tuottamisessa 
käyttämistään alihankkijoista.

3.7 Palveluntuottajalla on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen 
kohdistuu julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulke-
misperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain  (1397/2016) 
81 §:n 1 momentin 3–11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka 
peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos alihankkijan vaihtaminen 
ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi.

4 Palvelun ominaisuudet 
4.1 Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä, mitä on sovittu. Palvelun on 
myös vastattava palvelun sisällöstä, suorituksesta tai muista palvelun laatuun liittyvistä 
seikoista tilaajalle annettuja tietoja.

4.2 Palvelun tulee soveltua siihen tarkoitukseen, johon sellaista palvelua yleensä käyte-
tään. Palvelun tulee laadultaan vähintään vastata siitä etukäteen tilaajalle mahdollisesti 
annettua näytettä ja esittelyä.

4.3 Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen la-
kien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. 

4.4 Palveluntuottaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, 
mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta palveluntuottajalta.

4.5 Palvelu tuotetaan suomen kielellä, ellei toisin ole sovittu. Palvelua tuottavilla henkilöillä 
tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito.
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5 Palvelun laadun valvonta ja tarkastusoikeus
5.1 Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua sekä raportoi 
tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista sovitulla tavalla. Palveluntuottaja sitou-
tuu sopimuskauden aikana kehittämään omaa toimintaansa palvelun laadun parantami-
seksi. Tilaajan niin edellyttäessä palveluntuottajan on seurattava palvelun laatua asiakas-
palautejärjestelmän avulla.

5.2 Tilaaja suorittaa laadunseurantaa omien tarpeidensa mukaisesti. Palveluntuottajan on 
toimitettava tilaajan laadunseurantaa varten pyytämät tiedot sovittuun määräaikaan men-
nessä.

5.3 Tilaaja ja palveluntuottaja tapaavat sovituin väliajoin palveluseurantakokouksissa. So-
pijapuolet käsittelevät muun muassa palvelun toteutumiseen, laatuun, reklamaatioihin, 
asiakaspalautteisiin ja tuleviin palvelutarpeisiin liittyviä asioita.

5.4 Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa tai kustannuksellaan teettää kolman-
nella riippumattomalla taholla tarkastuksia sen selvittämiseksi, onko palvelu vaatimusten 
mukainen ja palveluntuottaja toiminut hankintasopimuksen mukaisesti. Tilaajalla tai tilaa-
jan edustajalla on oikeus päästä tiloihin, joissa palvelua tuotetaan sekä haastatella palvelun 
tuottamiseen osallistuvia henkilöitä ja tutustua niihin palveluntuottajan asiakirjoihin, joihin 
tutustuminen on tarpeen toiminnalle asetettujen vähimmäisvaatimusten ja palvelun laadun 
arvioimiseksi. Tilaajalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koskevat tämän hankinta-
sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämistä.

5.5 Tilaajan on ilmoitettava tarkastuskäynnistä etukäteen. Palveluntuottajalla on perustel-
lusta syystä oikeus siirtää tarkastuskäyntiä enintään 14 päivää tilaajan ehdottamasta päi-
västä eteenpäin.

5.6 Palveluntuottajalla on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa tahoa allekirjoittamaan tar-
kastusta koskevan salassapitosopimuksen. Salassapitosopimus ei saa estää tarkastuksen 
tuloksien raportoimista tilaajalle, eikä se saa sisältää tästä sopimuksesta poikkeavia talou-
dellisia sanktioita tai vahingonkorvauslausekkeita.

6 Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut
6.1 Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön mahdollisten muiden tilaajalle palveluja kul-
loinkin tuottavien palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa siten, että palvelujen 
muodostama kokonaisuus toimii tilaajan kannalta mahdollisimman joustavasti ja keskey-
tyksettä. Palveluntuottajien yhteistyö on järjestettävä siten, ettei palveluntuottajien liike- 
tai ammattisalaisuudet paljastu.
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6.2 Jos yhteistyön tarve muuttuu hankintasopimuskauden aikana ja tästä aiheutuu lisäku-
luja palveluntuottajalle, sopijapuolten on sovittava kulujen jakamisesta ennen lisäkuluja 
aiheuttavaan toimintaan ryhtymistä.

6.3 Palveluntuottaja ylläpitää palveludokumentaatiota. Ellei toisin ole sovittu, palveludo-
kumentaation tulee olla suomenkielistä.

6.4 Palveluntuottajan on pidettävä luetteloa niistä vahinkotapauksista, joissa vahinko on 
aiheutunut tilaajalle, palvelun käyttäjälle tai kolmannelle. Palveluntuottajalla on velvolli-
suus ilmoittaa tällaisista vahingoista tilaajalle.

7 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö
7.1 Palveluntuottaja käyttää palvelun tuottamiseen soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen 
omaavia henkilöitä. Palveluntuottajan on vältettävä palvelun tuottamiseen käytettävän 
henkilöstön vaihdoksia. Henkilöstön vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua.

7.2 Jos tilaaja edellyttää palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden nimeämistä, ni-
metyt henkilöt tuottavat hankintasopimuksen kohteena olevat palvelut. Palveluntuotta-
jalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyä henkilöä ilman tilaajan suostumusta. Jos nimetty hen-
kilö ei kuitenkaan voi palveluntuottajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua 
hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, palveluntuottajalla on oikeus 
vaihtaa henkilö sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka tilaaja hyväksyy. Ti-
laaja voi olla hyväksymättä palveluntuottajan esittämän korvaavan henkilön vain perustel-
lusta syystä. Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa esittämään korvaavaa hen-
kilöä, jonka tilaaja hyväksyy, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään 
kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

7.3 Palveluntuottajan tulee tilaajan vaatimuksesta viivytyksettä ja veloituksetta vaihtaa 
palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka ei 
muutoin ole sopiva kyseiseen tehtävään.

7.4 Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa tilaajaan hoita-
essaan hankintasopimuksen mukaisia tehtäviä.

7.5 Palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön on tilaajan tiloissa työskennellessään 
noudatettava tilaajan turvallisuus-, tietosuoja-, yleisiä käytös- sekä muita tilaajan ohjeita 
ja määräyksiä. Tilaajan on ilmoitettava etukäteen kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen 
käytettävän henkilöstön noudatettaviksi tarkoitetuista menettelytapavelvoitteista. Palve-
luntuottajalla säilyy oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu, ellei kyse ole henki-
löstövuokrauksesta tai työnjohto- ja valvontavastuun siirtymisestä ole erikseen sovittu.
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7.6 Jos sopijapuolten välillä tapahtuu liikkeenluovutus, jossa tilaajan palveluksessa olevat hen-
kilöt siirtyvät palveluntuottajan palvelukseen tai tarjouspyynnössä on edellytetty, että tilaajan 
palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät palveluntuottajan palvelukseen entisin työsuhteen eh-
doin, sovelletaan siirtyvään henkilöstöön liikkeenluovutuksesta laissa annettuja säännöksiä.

7.7 Jos palveluntuottajan tai sen alihankkijan työntekijä on ulkomaalaislain (301/2004) 
3 §:n 2a kohdassa tarkoitettu henkilö ja tämä työskentelee tilaajan tiloissa tai työkohtees-
sa, palveluntuottaja vastaa siitä, että kyseisellä työntekijällä on ulkomaalaislaissa tarkoitet-
tu työntekijän oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antava asiakirja. 

8 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
8.1 Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan hankintasopimuk-
sen mukaisesti.

8.2 Tilaajan on annettava palveluntuottajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista varten.

8.3 Tilaajan on huolehdittava, että palveluntuottajan henkilöstö pääsee tarvittaessa käyttämään 
tilaajan tiloja tai laitteistoja sovitun mukaisesti.

9 Hinta ja hinnan muuttaminen
9.1 Hinta on kiinteä 12 kuukautta sopimuskauden alusta lähtien, ellei toisin ole sovittu. 
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

9.2 Palveluntuottaja laskuttaa arvonlisäveron voimassa olevan lain mukaisesti.

9.3 Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Niitä ovat mm., matka- ja majoi-
tuskustannukset, päivärahat, ylityökor vaukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat palve-
luntuottajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa.

9.4 Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä.

9.5 Ennakkomaksu on hankintahinnan kiinteä osa.

9.6 Palveluntuottajalla on oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneis-
ta viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen 
korotuksista aiheutuneet suoraan tilaajalle tuotettaviin palveluihin vaikuttavat välittömät 
kustannukset hinnassaan edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja 
palveluntuottaja pystyy osoittamaan perusteet hinnanmuutokselle. Tällöin palvelun hinta 
muuttuu edellä mainittujen muutosten voimaantuloajankohdasta lukien. Palveluntuot-
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tajalla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä. Palveluntuottajalla on 
tilaajan vaatimuksesta velvollisuus huomioida hinnassa myös vastaavien maksujen poistu-
misesta tai alenemisesta aiheutuneet muutokset.

9.7 Palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa palvelun hintaa seuraa-
vien edellytysten täyttyessä:

 − Hinnanmuutos perustuu palvelun yleiseen kustannuskehitykseen;
 − Hinnanmuutoksen peruste on syntynyt hankintasopimuksen allekir-

joittamisen jälkeen;
 − Hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuk-

sen mukaisen palvelun hintaan; ja
 − Hinnanmuutoksen peruste ei johdu palveluntuottajan omasta toimin-

nasta (pois lukien yleiseen palkkakehitykseen perustuvat muutokset). 

Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosehdotus kirjallisesti vähintään kolme (3) 
kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutos voi tulla voimaan ai-
kaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta tai edellisestä palveluntuottajan 
aloitteesta tehdystä hinnanmuutoksesta. Palveluntuottajan on esitettävä tilaajalle asian-
mukainen ja perusteltu selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. 

9.8 Tilaajalla on vastaava oikeus sopimuskauden aikana ehdottaa hinnanmuutosta kohdassa 
9.7 mainittujen edellytysten täyttyessä. Tilaajan on toimitettava hinnanmuutosehdotus kirjal-
lisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutos 
voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta tai edellisestä ti-
laajan aloitteesta tehdystä hinnanmuutoksesta. Tilaajan on pyydettäessä esitettävä asianmu-
kainen ja perusteltu selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.

9.9 Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, sopijapuolilla on oikeus irtisanoa 
hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Irtisanomisaikana noudatetaan 
hintoja, jotka olivat voimassa ennen hinnanmuutosehdotuksen tekemistä.

10 Maksuehdot
10.1 Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa verkkolaskulla.

10.2 Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. 

10.3 Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, 
kun palvelu on suoritettu. Toistuvaismaksut laskutetaan sovituin laskutuskausin jälkikä-
teen. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista.
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10.4 Jos tilaaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, palveluntuottajalla on oikeus periä 
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

10.5  Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämi-
nen, jos selvä ja riidaton maksu viivästyy yli 30 päivää ja viivästynyt suoritus on olennainen. 
Palveluntuottajan on kirjallisesti ilmoitettava keskeytyksestä tilaajalle vähintään 15 päivää en-
nen keskeytystä. Ilmoitus voidaan tehdä heti laiminlyönnin tapahduttua.

10.6  Tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta hinnasta muun muassa virheellisen tai 
viivästyneen palvelun johdosta hankittavasta uudesta vastaavasta palvelusta aiheutuvat 
kustannukset sekä hankintasopimuksen mukainen viivästyssakko tai muu mahdollinen so-
pimussakko, palvelun suoritusajalle asetettava vakuus ja takuuajan vakuus sekä ennakolle 
viivästys- tai purkutilanteessa kertyneet korot.

11 Vakuudet
11.1 Jos tilaajan on hankintasopimuksen mukaan maksettava ennakkoa, palveluntuottajan 
on jätettävä ennen ennakon suorittamista tilaajalle tämän hyväksymä vakuus, jonka tu-
lee olla vähintään 15 prosenttia suurempi kuin suoritettava ennakko. Vakuuden on oltava 
voimassa vähintään kuukausi sen jälkeen, kun ennakkomaksun kohteena oleva palvelu on 
suoritettu. Palveluntuottajan on viivästyessään velvoitteiden täyttämisessä jatkettava va-
kuuden voimassaoloaikaa.

11.2 Jos takuuajan vakuudesta on sovittu, palveluntuottajan on jätettävä ennen takuuajan 
alkamista tilaajan hyväksymä vakuus, jonka tulee olla vähintään 15 prosenttia arvonlisäve-
rottomasta hankintahinnasta tai jatkuvan palvelun osalta sen laskennallisesta 12 kuukau-
den hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukausi takuuajan päättymisajan-
kohdan jälkeen.

11.3 Jos palvelun suoritusaikaisesta vakuudesta on sovittu, palveluntuottajan on jätettävä 
tilaajan hyväksymä vakuus, jonka tulee olla vähintään 15 prosenttia arvonlisäverottomasta 
hankintahinnasta tai jatkuvan palvelun osalta sen laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. 
Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukausi palvelun tuottamisen päättymisen jälkeen.

11.4 Vakuudeksi hyväksytään ensisijassa tilaajan nimiin tehty pankkitalletus tai vakavarai-
sen raha- tai vakuutuslaitoksen omavelkainen takaus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus.

11.5  Palveluntuottaja vastaa kaikista vakuuden hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.
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12 Viivästyminen
12.1 Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennä-
köisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopija-
puolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen täyttämiseen. Palvelun-
tuottajan viivästyessä on sen ilmoitettava tilaajalle uusi palvelunsuorittamisajankohta niin 
pian kuin mahdollista.

12.2 Palvelun viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa edellytettyjen tietojen, ta-
varoiden ja palveludokumentaation viivästyminen.

12.3  Jos palvelu viivästyy palveluntuottajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus viivästys-
sakkoon. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan viivästyk-
sestä olisi aiheutunut tilaajalle vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudel-
taan yksi (1) prosentti viivästyneen palvelun arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alka-
valta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun 
määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon li-
säksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen palveluntuottajan viivästyksestä aiheutunees-
ta vahingosta luvun 16 mukaisesti.

12.4 Jos tilaaja on maksanut ennakkoa ja palvelu viivästyy palveluntuottajasta johtuvasta 
syystä, palveluntuottaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korko-
lain mukaisesti ennakon siltä osalta, joka vastaa viivästynyttä palvelua. 

12.5 Tilaajalla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palvelun hintaa. 
Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin 
hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. 

12.6 Jos palveluntuottaja viivästyy suorituksessaan ja viivästyksellä on olennainen mer-
kitys tilaajalle palvelun luonne huomioiden, tilaajalla on oikeus palveluntuottajan kus-
tannuksella hankkia korvaava vastaavan tasoinen palvelu kolmannelta (kateosto-oikeus). 
Tilaajan on pyrittävä ilmoittamaan palveluntuottajalle oikeutensa käyttämisestä ennen 
korvaavan palvelun hankkimista. 

12.7 Hankintasopimus voidaan purkaa olennaisen viivästyksen perusteella kohdan 13.6 
mukaisesti.

12.8 Tilaajalla on oikeus pidättää viivästyneen palvelun johdosta kohdissa 12.3, 12.4 ja 12.6 
tarkoitetut korot ja kustannukset kohdan 10.6 mukaisesti.
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13   Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen
13.1 Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä palveluntuottajalle kohtuulli-
sessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita.

13.2 Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle virheilmoituksen vastaanottamisesta ja toi-
menpiteiden aloittamisesta viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. 

13.3 Tilaajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palvelun hintaa. Tilaaja ei 
kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on 
virheen perusteella oikeus.

13.4 Jos palvelussa on virhe, palveluntuottaja omalla kustannuksellaan selvittää virheen 
syyn ja korjaa sen viivytyksettä. Palveluntuottaja vapautuu vastuusta osoittamalla, ettei 
virhe johdu palveluntuottajan vastuulla olevasta seikasta. Tällöin palveluntuottaja on oi-
keutettu veloittamaan virheen selvitys- ja korjaustyöstä tavanomaisen hinnoittelunsa mu-
kaisesti.

13.5 Jos palvelussa on virhe, tilaajalla on oikeus saada palveluntuottajalta hinnanalennusta.

13.6 Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopija-
puoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopi-
musrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muas-
sa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat 
vähäistä suurempia eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai 
virheet ovat toistuvia. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään myös sitä, että sopija-
puoli on olennaisesti viivästynyt suorituksessaan tai viivästykset ovat toistuvia.  

13.7 Jos tilaaja on maksanut ennakkoa, palveluntuottaja suorittaa hankintasopimuksen 
purkautuessa tilaajalle takaisin saamansa ennakon ja korkoa korkolain mukaisesti laskettu-
na ennakon suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. 

13.8 Jos palveluntuottajasta johtuvaa virhettä ei voida korjata tai jos palveluntuottaja ei 
korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa, on tilaajalla oikeus palveluntuottajan kustannuksella 
hankkia korvaava vastaavan tasoinen palvelu kolmannelta (kateosto-oikeus). Tilaajan on 
pyrittävä ilmoittamaan palveluntuottajalle oikeutensa käyttämisestä ennen korvaavan pal-
velun hankkimista.

13.9 Tilaajalla on oikeus pidättää virheellisen palvelun johdosta kohdissa 13.5, 13.7 ja 13.8 
tarkoitetut korot ja kustannukset kohdan 10.6 mukaisesti.
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14   Ylivoimainen este
14.1 Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen hankintasopimuksen täyttämisen 
estävä ja hankintasopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapah-
tuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon hankintasopimusta tehtäessä ja joka on 
sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkus-
tannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levotto-
muus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vienti-
kielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai 
tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

14.2 Alihankkijan viivästys katsotaan vapauttamisperusteeksi vain siinä tapauksessa, että 
alihankkijan viivästys johtuu kohdassa 14.1 tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa voida 
ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta.

14.3 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopi-
musvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14.4  Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle 
samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vai-
kutuksesta toimitukseen.

14.5 Kumpikin sopijapuoli saa purkaa hankintasopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuk-
sen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli neljä (4) kuukautta.

15   Vakuutukset
15.1 Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tar-
peelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan.

15.2  Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuu-
tus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Palveluntuotta-
jan on tilaajan pyynnöstä toimitettava tilaajalle todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta.

16 Vahingonkorvaus
16.1 Tilaajalla ja palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuo-
len sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta.

16.2 Jos hankintasopimus päättyy palveluntuottajasta johtuvasta syystä luvun 18 tai 19 
perusteella ja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen 
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hankintasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta välittömästä vahin-
gosta.

16.3 Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta palveluntuot-
tajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahin-
gon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten erikseen 
sopiman sopimussakon.

16.4 Jos toisin ei ole sovittu, sopijapuolten korvausvastuu on enintään viisi (5) kertaa han-
kintasopimuksen laskennallinen arvo.

16.5 Hankintasopimuksen laskennallisella arvolla tarkoitetaan tilaajan ja palveluntuottajan 
välisen hankintasopimuksen kohteena olevan palvelun arvoa. Puitejärjestelyssä hankinta-
sopimuksen laskennallinen arvo on tilaajan palveluntuottajalta puitejärjestelyn perusteel-
la tekemien ja tehtäväksi tulevien hankintojen kokonaisarvo. Jatkuvaluonteisissa hankinta-
sopimuksissa tai puitejärjestelyissä hankintasopimuksen laskennallisena arvona pidetään 
kuukaudessa tehtäviä keskimääräisiä ostoja kerrottuna sopimuskautta vastaavilla kuukau-
silla. Toistaiseksi voimassa olevien hankintasopimusten osalta hankinnan laskennallinen 
arvo määritetään 48 kuukauden sopimuskauden mukaan. Jos vahinko tapahtuu optiokau-
della, otetaan hankintasopimuksen laskennallista arvoa määritettäessä huomioon sekä 
varsinaisen sopimuskauden että optiosopimuskauden kuukaudet.

16.6 Tämän luvun mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos toinen sopijapuoli on ai-
heuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoi-
tetta tai loukannut immateriaalioikeuksia. Tällöin vahinkoa kärsineellä sopijapuolella on 
oikeus korvaukseen myös välillisestä vahingosta.

17   Palvelun käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen    
palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta

17.1 Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan tilaajan ja palveluntuottajan välisen han-
kintasopimuksen vastaisella menettelyllä palvelun käyttäjälle aiheuttamansa vahingon.

17.2 Jos korvausvaatimus esitetään palveluntuottajalle, palveluntuottaja ilmoittaa kor-
vausvaatimuksesta viipymättä tilaajalle. Palveluntuottaja pyrkii sopimaan korvauksen 
määrän korvausta vaativan kanssa. Jos korvauksen määrästä päästään sopimukseen, pal-
veluntuottaja suorittaa korvauksen suoraan palvelun käyttäjälle ja ilmoittaa viipymättä 
suorittamastaan maksusta kirjallisesti tilaajalle. Palveluntuottajan katsoessa, ettei se ole 
asiassa korvausvastuussa tai korvauksen määrästä ei päästä sopimukseen, sen tulee ilmoit-
taa siitä perusteluineen kirjallisesti palvelun käyttäjälle ja tilaajalle kohtuullisessa ajassa 
korvausvaatimuksen saapumisesta. 
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17.3 Jos palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta korvausvaatimus on esitetty tilaa-
jaa kohtaan, tilaajan on ilmoitettava sille tulleesta korvausvaatimuksesta viipymättä kirjallisesti 
palveluntuottajalle. Jos tilaaja on siirtänyt korvausvaatimuksen palveluntuottajan käsiteltäväksi 
mahdollisen korvauksen suorittamiseksi, tilaajan on ilmoitettava siitä palvelun käyttäjälle. Pal-
veluntuottaja on velvollinen maksamaan sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneet vahingot 
palvelun käyttäjälle kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon korvausvaatimuksesta ja ilmoitettava 
viipymättä suorittamistaan korvauksista kirjallisesti tilaajalle. 

17.4  Palveluntuottajan katsoessa ettei se ole asiassa korvausvastuussa, sen tulee viipymät-
tä ilmoittaa siitä perusteluineen kirjallisesti tilaajalle ja palvelun käyttäjälle. Jos tilaaja tämän 
jälkeen harkitsee vahingonkorvauksen suorittamista palvelun käyttäjän esittämän korvaus-
vaatimuksen perusteella, palveluntuottajalle on varattava uusi tilaisuus tulla kuulluksi tilaajan 
esittämistä vastuuperusteista ja korvauksen määrästä ennen korvauksen suorittamista. Jos 
palveluntuottaja pitää korvauksen maksamista edelleen perusteettomana, palveluntuotta-
jan on esitettävä tilaajalle kirjalliset perustelut kaikista vahingonkorvausvastuun perusteen ja 
määrän osalta merkityksellisistä tiedoista. Jos tilaaja tämän jälkeen suorittaa palvelun käyt-
täjälle vahingonkorvausta, palveluntuottajan on korvattava tilaajalle sen palvelun käyttäjäl-
le maksama korvaus, siltä osin kuin palveluntuottaja on asiasta tämän hankintasopimuksen 
perusteella korvausvastuussa. 

17.5 Jos tilaaja on palveluntuottajan sopimusrikkomuksen perusteella velvoitettu maksa-
maan palvelun käyttäjälle vahingonkorvausta ja/tai oikeudenkäyntikuluja, palveluntuotta-
ja on velvollinen suorittamaan tilaajalle vastaavansuuruisen korvauksen korkoineen. Palve-
luntuottajan on lisäksi maksettava tilaajan kohtuulliseksi katsottavat oikeudenkäyntikulut 
ja muut asian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korkoineen.

17.6 Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista sen sopimusrikkomuksen ja sii-
hen perustuvan korvausvastuun kannalta merkityksellisistä tiedoista tilaajalle. Jos tämän 
velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, palveluntuottaja on velvolli-
nen korvaamaan aiheuttamansa vahingon tilaajalle.

17.7 Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan palvelun käyttäjälle aiheutuneen vahin-
gon selvittämiseen omalla kustannuksellaan.

17.8 Jos palvelun käyttäjän esittämä vahingonkorvauskanne tulee tuomioistuimeen vireille 
tilaajaa tai palveluntuottajaa vastaan, tämän on toimitettava kanne viipymättä tiedoksi toiselle 
sopijapuolelle. Toiselle sopijapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi kanteeseen vastaami-
sen pääasiallisista perusteista hyvissä ajoin ennen vastineen antamista tuomioistuimelle.

17.9 Tämän luvun mukaiseen korvausvastuuseen ei sovelleta luvun 16 mukaisia vastuunra-
joituksia.
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18 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa
18.1 Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa 
rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste 
tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momen-
tin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt 
vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.  

18.2 Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palvelun-
tuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, 
ettei voida olettaa palveluntuottajan täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuk-
siaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on teh-
tävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta.

18.3 Ennen irtisanomista kohdan 18.1 tai 18.2 perusteella tilaajan on huomautettava asias-
ta palveluntuottajalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullises-
sa ajassa.

18.4 Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi kokonaan tai 
osittain, jos hankintasopimukseen on tehty olennainen muutos, joka olisi hankintalainsää-
dännön nojalla edellyttänyt uutta hankintamenettelyä.

18.5 Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos hankinta-
sopimusta ei olisi voinut tehdä palveluntuottajan kanssa, koska Euroopan unionin tuo-
mioistuin on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä todennut tilaajan rikkoneen vakavasti perussopimusten ja hankintadirektii-
vien mukaisia velvoitteita. 

18.6 Jos tilaaja irtisanoo sopimuksen kohtien 18.1, 18.2, 18.4 tai 18.5 perusteella, palvelun-
tuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen 
mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen hankintasopi-
muksen päättymisen johdosta. 

19 Tilaajavastuu
19.1 Jos hankintaan sovelletaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-
puolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) on palveluntuottajan toimitettava tilaajalle 
sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein todistus verojen maksamisesta tai verovelka-
todistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitel-
ma on tehty sekä todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen mak-
samisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan 
hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. 



24

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PALVELUHANKINNOISSA

19.2 Jos palvelua suorittaa palveluntuottajaan työsuhteessa oleva lähetetty työntekijä, 
palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan 
määräytymisestä. Todistus on edellä mainitusta 12 kuukauden määräajasta poiketen toi-
mitettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin kyseinen lähetetty työntekijä aloittaa 
työnteon.

19.3 Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palvelun-
tuottaja ei toimita määräajassa kohdissa 19.1 ja 19.2 tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia 
tai selvityksen tai todistuksen mukaan palveluntuottaja ei ole huolehtinut lakisääteisistä 
velvoitteista. Ennen hankintasopimuksen irtisanomista tilaajan tulee kirjallisesti huomaut-
taa palveluntuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen uhasta, ellei 
laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

19.4 Tässä luvussa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntuottajalla on oikeus saada täysimää-
räinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, 
mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen hankintasopimuksen päättymisen johdosta. 

20   Immateriaalioikeudet 
20.1 Ellei toisin ole sovittu, immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumen-
taatioon eivät siirry tilaajalle. Kaikki aineisto, jonka tilaaja ja palveluntuottaja ennen tai 
jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät aineiston luovuttajan omaisuudeksi. 
Tilaajalla on kuitenkin peruuttamaton käyttöoikeus palvelun lopputuloksiin sekä muuhun 
palveluntuottajan sille luovuttamaan aineistoon hankintasopimuksen mukaisen palve-
lun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää, kopioida 
ja tehdä tai teettää muutoksia. Tehdessään tai teettäessään muutoksia palveluntuottajan 
luovuttamaan aineistoon, tilaajan on huolehdittava siitä, ettei palveluntuottajan liike- tai 
ammattisalaisuuksia paljasteta. Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto samoin oikeuksin ja 
velvollisuuksin sille, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät.

20.2 Palveluntuottaja vastaa siitä, etteivät sen tuottamat palvelut tai niihin liittyvä aineisto 
hankintasopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolman-
nen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

20.3 Jos tilaajaa vastaan esitetään palvelun tai siihen liittyvän aineiston käyttöön perustu-
via immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia, palveluntuottaja on velvollinen vas-
tamaan vaatimuksiin tilaajan puolesta omalla kustannuksellaan. Palveluntuottaja vastaa 
tilaajalle siitä, ettei palveluun tai siihen liittyvään aineistoon kohdistuvista immateriaalioi-
keuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu tilaajalle oikeudenkäyntikuluja 
eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai 
muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan. 
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21 Salassapito ja henkilötietojen käsittely
21.1 Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa nou-
datetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tieto-
jen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Lisäksi palveluntuottajan tulee 
noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa tilaajan antamia ohjeita.

21.2 Silloin kun palveluntuottaja tuottaa tilaajalle kuuluvia lakisääteisiä tai muita niihin 
rinnastettavia tehtäviä, on hankintasopimuksen kohteena olevassa palvelutuotannossa 
noudatettava salassapidosta annettuja julkista hallintoa koskevia voimassa olevia säädök-
siä kuten lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

21.3 Henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii tilaaja. Toimek-
siantosuhteen päättyessä palveluntuottajan hallussa olevat toimeksiantosuhteeseen liitty-
vät henkilörekisterit luovutetaan tilaajalle.

21.4 Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palveluja tuotettaessa ja hankintasopimuksen mukai-
sessa toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista. 

21.5 Palveluntuottaja ei saa ilman tilaajan lupaa luovuttaa ulkopuolisille tietoja, jotka voi-
vat olla salassa pidettäviä tai henkilötietoja rekisterimuodossa.

21.6 Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat näitä salas-
sapitoa koskevia määräyksiä.

21.7 Palveluntuottajan on selvitettävä palvelua suorittavalle henkilöstölle salassapitovel-
vollisuuden sisältö.

21.8 Tilaajan niin vaatiessa palveluntuottajan on laadittava luettelo niistä palvelun tuotta-
miseen osallistuvista palveluntuottajan tai sen alihankkijan henkilöistä, joilla on pääsy ti-
laajan aineistoihin tai arkaluonteisiin tilaajaa tai kolmatta koskeviin tietoihin. Luetteloa on 
päivitettävä jatkuvasti.

21.9 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi 
katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan 
käyttämättä niitä muihin kuin hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 

21.10 Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan mää-
räyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaiselle tai muulle taholle.

21.11 Palveluntuottaja ei saa käyttää hankintasopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnis-
sa ilman tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja saa kuitenkin käyt-
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tää hankintasopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä 
tarkoitetuille hankintayksiköille.

21.12 Tässä luvussa tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös hankintasopimuskauden jälkeen. 

22 Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio
22.1 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää han-
kintasopimusta kolmannelle. Tilaajalla on oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle kol-
mannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.

22.2 Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan 
myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset.

22.3 Palvelua koskevista muutoksista ja niiden vaikutuksista palvelun suorittamisajankoh-
taan tai hintaan on sovittava kirjallisesti ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

22.4 Jos hankintaan sisältyy optio, tilaaja päättää sen käyttämisestä.  Optioon sovelletaan 
hankintasopimuksen ehtoja.

23   Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa
23.1  Palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen avustamaan tilaajaa sopi-
musvelvoitteiden siirtämisessä uudelle palveluntuottajalle tai tilaajan itsensä hoidettavaksi. 
Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tästä aiheutuvasta työstä hinnastonsa mukaisesti.

23.2 Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen hankintasopimuksen päättymistä, kun hankin-
tasopimus on irtisanottu tai purettu tai kun tilaaja ilmoittaa aloittavansa hankinnan val-
mistelun, joka koskee tämän hankintasopimuksen kohteena olevia palveluja. Ellei toisin 
ole sovittu, velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun 12 kuukautta on kulunut han-
kintasopimuksen päättymisestä.

24   Erimielisyydet ja sovellettava laki
24.1 Hankintasopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

24.2 Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensias-
teena tilaajan kotipaikan yleiseen alioikeuteen.

24.3 Hankintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Hankintasopimukseen ei kuiten-
kaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.
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25   Hankintasopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys
25.1 Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankintasopimusasiakirjat ovat 
keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestykses-
sä, ellei toisin ole sovittu:

1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 

(JYSE 2014 PALVELUT)
4. Tarjous
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