
	  

	  

HELSINKI BUSINESS HUBIN 
IT–TUKIPALVELUT 2017-2019 
 
Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) pyytää tarjouksia yhtiön IT-järjestelmän hallinnasta ja IT-
ylläpidosta. 
 

1.   Hankintayksikkö: Helsinki Business Hub  

Helsinki Business Hub (HBH, Tilaaja) on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö, joka edistää ulkomaisten 
yritysten sijoittumista sekä innovaatiovetoisten yritysten kasvua ja kehittymistä Helsingin seudulla. 
Yhtiön toimitilat sijaitsevat Helsingin Ruoholahdessa.  Yhtiön omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit sekä Uudenmaan liitto. Lisätietoja löytyy yrityksen kotisivuilta: 
www.helsinkibusinesshub.fi.  

 

2.  Hankinnan kohde ja laajuus 

2.1.  Hankinnan kuvaus ja tavoite 
Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan HBH:n IT-järjestelmän hallinta ja IT-ylläpito. HBH:lla on 
hankintahetkellä palveluksessaan 25 työntekijää, joista yksi Isossa-Britanniassa ja loput 
Helsingissä. Yhtiöllä on käytössään Applen MacBook ja iOS –laitteet (useita eri malleja). 
 
Tällä kilpailutuksella HBH hankkii seuraavat palvelut: 

•   Palvelin (MacOsX Server) 

§   Käyttöjärjestelmän hallinta & ylläpito 

§   Käytettävyyden monitorointi 

§   Etätuki ja puhelintuki 

§   Lisenssihallinta 

•   Työasemat (MacBook, useita eri malleja) 

§   Työaseman toimintavarmuuden monitorointi (kiintolevy, prosessori, muisti ym.) 

§   Lisenssihallinta (koneelle asennetut ohjelmat) 

§   Työaseman etätuki ja vianselvitys  

§   Puhelintuki 
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•   Työasemat (PC/Windows, 2 kpl) 

§   Työaseman toimintavarmuuden monitorointi 

§   Tietoturvan monitorointi 

§   Käyttöjärjestelmän hallinta 

§   Lisenssihallinta 

§   Etätuki ja vianselvitys 

•   Mobiililaitteet (iPhone iOS, useita eri malleja) 

§   Etähallinta 

§   Laiterekisteri  

•   Sähköpostipalvelut (Google-pohjaiset palvelut) 

•   Lähiverkko 

§   Reitittimen ja hallittavan kytkimen käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta 

•   Tulostimet (Kyocera, Xerox) 

§   Suorituskyvyn valvonta 

§   Tuki 

•   Raportointi 
 
Laitehankinnat eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.    
Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta. 
 

2.2.  Hankinnan arvo 
Hankinnan ennakoitu arvo (ALV 0 %) ylittää sopimusaikana hankintalaissa säädetyn kansallisen     
kynnysarvon. 
 
HBH ei sitoudu ostamaan palveluja tiettyä määrää tai yhtenä kokonaisuutena. Ostettavat palvelut   
sovitaan ja vahvistetaan erikseen. 
 

2.3.  Sopimuskausi 
Hankintasopimus valituksi tulleen tarjoajan kanssa tehdään siten, että se päättyy 31.12.2019. 
Hankintayksikkö pidättää oikeuden kahteen jatkovuoteen (1+1) 31.12.2019 jälkeen. 
 

3.  Hankintamenettely ja hankintailmoitus 

3.1.  Hankintamenettely 
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan 
julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. Tilaaja voi 
keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. 
 
Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista.  
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3.2.  Hankintailmoitus 
Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 13.3.2017 sähköisessä tietokannassa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi numerolla 2017-004154. Kaikki halukkaat palveluntarjoajat voivat 
jättää tarjouksen 31.3.2017 klo 10:00 mennessä. Tarjoukset jätetään osoitteessa 
http://www.helsinkibusinesshub.fi/landing/tarjouskilpailu-ittukipalvelut. 
 

4.  Tarjoajille asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset 

Tarjoajan on täytettävä toimittajalle asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset, jotka ovat 
nähtävissä verkkolomakkeella osoitteessa: 
http://www.helsinkibusinesshub.fi/landing/tarjouskilpailu-ittukipalvelut. 
 
Tarjoaja, joka ei täytä toimittajalle asetettuja vaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 
 

5.  Tarjouksen valintaperuste ja vertailukriteerit 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen 
edullisuuden vertailuperusteita ovat hinta 40 % ja laatu 60 %.   

 

5.1.  Tarjoushinnan ilmoittaminen 
Tarjoajan tulee täyttää verkkolomakkeella pyydetty kiinteä euromääräinen kuukausihinta 
tarjouspyynnön kohdassa 2.1 kuvatulle palvelukokonaisuudelle. 
 
Hintojen tulee sisältää kaikki tarjoajan kulut mukaan lukien matka-, päiväraha-, majoitus- ym. 
kustannukset. Hintavertailussa otetaan huomioon vain tarjoajan verkkolomakkeella 
ilmoittama hinta. 

 
5.2.  Laadun vertailuperusteet 

Palvelun laatua vertaillaan kolmen osa-alueen perusteella: 

•   Palvelupäällikön osaaminen ja kokemus: painoarvo 20 % 

•   Alustava käyttöönottosuunnitelma: painoarvo 20 % 

•   Suunnitelma jatkuvan palvelun tuottamisesta: 20 % 

 
5.2.1.  Palvelupäällikön osaaminen ja kokemus 
Tarjoajan on tätä hankintaa varten kiinnitettävä palvelupäällikkö, joka vastaa asiakkaan IT-
palveluiden käyttöönoton sujuvuudesta ylimenovaiheen aikana sekä toimii asiakkaan 
yhteyshenkilönä koko sopimuskauden ajan.  
 
Tarjoajan tulee kiinnittää tarjoukseensa palvelupäällikkö, jolla on kokemusta tätä hankintaa 
vastaavien palvelujen (kts. kohta 2.1) tuottamisesta ja alan työkokemusta. Tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa nimeämänsä palvelupäällikön ansioluettelo, josta käy ilmi 
palvelupäällikön osaaminen ja kokemus.  
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Hankintayksikkö arvostaa monipuolista kokemusta tämän hankinnan kaltaisista projekteista. 
Lisäksi arvostetaan kokemusta pitkäkestoisista toimeksiannoista ja alalta kertynyttä muuta 
työkokemusta.  
 
Vertailuperusteesta parhaat pisteet saanut tarjoaja saa 20 vertailupistettä. 

 
5.2.2.  Alustava käyttöönottosuunnitelma 
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa alustava suunnitelma tarjouspyynnön kohdan 2.1 
palvelujen käynnistämiselle. Tarjoajan tulee suunnitelmassaan esittää aikataulu ja vaadittavat 
toimenpiteet tarjoajan tarjoamien palvelujen tuottamisen aloittamiselle. Suunnitelma saa olla 
korkeintaan kolme (3) A4-sivua pitkä.  
 
Hankintayksikkö arvostaa: 

•   suunnitelman selkeyttä 

•   johdonmukaisuutta 

•   palveluiden käynnistämisprosessin aikataulutusta 

•   riittävää resursointia, ja 

•   projektinhallinnan järjestämistä. 
 
Vertailuperusteesta parhaat pisteet saanut tarjoaja saa 20 vertailupistettä. 

 
5.2.3.  Suunnitelma jatkuvan palvelun tuottamisesta 
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa suunnitelma jatkuvan palvelun tuottamisesta asiakkaalle. 
Suunnitelmassa arvioidaan 

•   käyttöjärjestelmän hallinta- ja ylläpitopalvelut 

•   työasemien hallintapalvelut 

•   mobiililaitteiden hallintapalvelut 

•   etätukipalvelut 

•   sähköpostin hallintapalvelut 

•   yhteyksien ja tietoturvan hallinta- ja ylläpitopalvelut 

•   seuranta ja raportointi sekä 

•   palvelujen kehittäminen. 
 
Suunnitelma saa olla korkeintaan kolme (3) A4-sivua pitkä.  
 
Hankintayksikkö arvostaa: 

•   suunnitelman selkeyttä 

•   palvelujen monipuolisuutta 

•   suunnitelman soveltuvuutta Mac-toimintaympäristöön sekä 

•   suunnitelman soveltuvuutta pienyrityksen (alle 50 työntekijää) käyttöön.  
 
Vertailuperusteesta parhaat pisteet saanut tarjoaja saa 20 vertailupistettä. 
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5.3.  Hinta- ja laatuperusteen arviointi 
 

5.3.1.  Vertailuhinta 
Hintojen arvioinnissa vertailuhintana pidetään tarjouspyynnön kohdan 2.1 palveluille  
ilmoitettua kuukausihintaa.  
 
Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 40 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet 
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta 
(X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 40 pisteellä. Laskukaava 
on siis: X/Y x 20. 

 

5.3.2.  Laatuvertailu 
Tarjottavan palvelun laatua arvioidaan tarjoukseen kiinnitetyn palvelupäällikön osaamisen (kts. 
kohta 5.2.1), alustavan käyttöönottosuunnitelman (kts. kohta 5.2.2) sekä palvelujen 
jatkuvuuden (kts. kohta 5.2.3) perusteella. 
 
Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 60 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet 
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat 
laatupisteet (Y) jaettuna eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen laatupisteillä (X) ja kerrottuna 
60 pisteellä. Laskukaava on siis Y/X x 60. 
 
Tarjousvertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön 
mukaisia. Tarjouksia vertaillaan kaikkia yllämainittuja vertailuperusteita käyttäen. Vertailun 
parhaimmat pisteet saanut tarjous valitaan tarjouskilpailun voittajaksi. 

 

6.  Tarjouksen sisältö, jättäminen, voimassaolo ja julkisuus  

6.1.  Tarjousten sisältö 
Tarjous liitteineen tulee laatia suomen tai englannin kielellä. Tarjous on laadittava kaikilta osin 
tarjouspyynnön määräysten ja vaatimusten mukaisesti. Tarjotun palvelun on oltava 
tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouspyynnön 
vastaiset tarjoukset tullaan hylkäämään. 

6.2.  Tarjousten voimassaolo 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 30.5.2017 saakka. 

 
6.3.  Tarjousten jättäminen 
Tarjous on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 31.3.2017 klo 10:00 mennessä osoitteessa: 
http://www.helsinkibusinesshub.fi/landing/tarjouskilpailu-ittukipalvelut/. Myöhästyneet tarjoukset 
hylätään. Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti pdf-dokumentteina.  
 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta tarjouksen tekijöille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei 
peritä kulukorvausta. 
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6.4.  Tarjousten julkisuus 
Tarjousasiakirjat ovat tarjouskilpailuun osallistuneille julkisia hankintapäätöksen 
allekirjoittamisen jälkeen. Tästä syystä tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä 
liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos jokin tarjousasiakirjoista sisältää liike- tai 
ammattisalaisuuksia, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa 
erillisellä liitteellä, jonka tulee olla selkeästi merkitty. Palvelun vertailuhinta ei ole 
liikesalaisuus.  

Tarjousasiakirjat ovat kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet 
hankintasopimuksen. Salassa pidettäviä tietoja määrittäessään tarjoajan tulee ottaa huomioon 
julkisuuslaissa tarkoitetut salassa pidettäviä tietoja koskevat säännökset ja velvoitteet. 

 

7.  Menettelystä ja arvioidusta aikataulusta 

7.1.  Tarjousten käsittely 
Tarjoukset käsitellään ei-julkisessa tilaisuudessa, Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Tarjousten 
julkisissa hankinnoissa annetut tarjoukset ovat lähtökohtaisesti lopullisia. 

 

7.2.  Tarjoajien kelpoisuustarkastus 
Tarjoajien kelpoisuustarkastus suoritetaan verkkolomakkeella ilmoitettujen soveltuvuus- ja 
vähimmäisvaatimusten perusteella, jossa arvioidaan tarjoajien edellytykset hankinnan 
toteuttamiseen.  
 

7.3.  Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa arvioidaan, vastaavatko annetut 
tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjä hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia ja 
tarjousmenettelylle asetettuja ehtoja. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja 
hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat ehdot. Tarjoajalla on vastuu tarjouksensa 
tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 
 

7.4.  Hankintapäätös 
Tarjoajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella arviolta viimeistään 
8.4.2017 mennessä. Hankintapäätös lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. 
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista 
sopimusta. Helsinki Business Hub pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. 
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8.  Keskeiset sopimusehdot 

Tätä hankintaa koskeva sopimusluonnos keskeisine sopimusehtoineen löytyy Liitteeltä 1. 
Hankintayksikkö pyytää kaikkia tarjoajia tutustumaan liitteeseen.   
 
Sopimusluonnoksen sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjoajan on hyväksyttävä 
sellaisenaan. Tarjoajan omia, tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja ei hyväksytä. Tarjoaja ei saa 
liittää tarjoukseensa omia sopimusehtojaan. 

Mikäli tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa ei päästä sopimukseen, jatketaan 
neuvotteluja toisella sijalla olevan kanssa. 

 

9.   Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset ja alihankkijat 

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 

Mikäli tarjoaja hankkii osan palveluista alihankintana, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa selvitys 
alihankintana hankittujen palvelujen osuudesta. Tarjoajan tulee nimetä hankinnan toteuttamisessa 
käyttämänsä alihankkija ja toimittaa tarjouksen mukana selvitys kyseisen alihankkijan 
käytettävyydestä kyseiseen rooliin. Selvitykseksi kelpaa alihankkijan kirjallinen ilmoitus asiasta. 
Alihankkijaa koskevat vastaavat soveltuvuusedellytykset kuin tarjoajaakin. Perustellusta syystä 
Helsinki Business Hub voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. 

 

10.  Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset ja lisätiedot  

Tarjouskilpailuun liittyvät mahdolliset kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 
katja.eskola@helsinkibusinesshub.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite ”Kilpailutus: 
IT-tukipalvelut”. 
 
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi vastata tiedusteluihin puhelimitse. 
Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä viimeistään 21.3.2017 klo 13:00 mennessä. 
Kysymykset vastauksineen lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille saman sisältöisinä sähköpostitse 
24.3. klo 10:00 mennessä. 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Sopimusluonnos 
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LIITE 1: SOPIMUSLUONNOS 
 

1   OSAPUOLET 

Nimi:  
Y-tunnus: 
Osoite: 
Yhteyshenkilö  
Email:  
Puh:  
(jäljempänä ”Toimittaja” tai ”Palveluntarjoaja”) 
  
sekä    
Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) 
Y-tunnus: 2033887-7 
Mechelinikatu 1a 
00180 Helsinki 
Yhteyshenkilö 
Marja-Liisa Niinikoski 
Email: marja-liisa.niinikoski@hbh.fi 
Puh. +358 45 273 9612 
(jäljempänä ”Asiakas”) 
 
Jäljempänä Toimittaja ja Asiakas ovat yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. 

 

2   YLEISET EHDOT 

Tämä sopimus täydentää alan yleissopimuksia: 

•   Tietotekniikka-alan sopimusehdot IT2000 YSE 
•   IT2000 ELH Tietotekniikka-alan sopimusehdot (Keskuskauppakamari ja 

Tietotekniikan liitto ry).  
 

Yleissopimusehdot löytyvät tämän sopimusluonnoksen lopusta. 

Sopimusten pätevyysjärjestys: 

1)   Sopimusluonnos 
2)   Tarjouspyyntö 
3)   IT2000 YSE 
4)   IT2000 ELH  

 

3   SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

HBH on tarjouskilpailun mukaisesti tehnyt hankintapäätöksen HBH:n IT-
järjestelmän hallinnoinnin ja IT-ylläpidon palveluntarjoajasta. Tämän sopimuksen 
tarkoituksena on kuvata Asiakkaalle tuotettava keskitetty, ennakoitu ja raportoitu 
IT-järjestelmä. Palvelun kohteena ovat Asiakkaan IT-tukipalvelut. 
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4   VOIMASSAOLOAIKA 

Tämä sopimus on voimassa 31.12.2019 asti. Asiakkaan puolelta irtisanomisaika on 3 
(kolme) kuukautta ja Toimittajan puolelta 6 (kuusi) kuukautta. Irtisanomisaika 
lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on 
irtisanottu. 
 

5   PALVELUN EHDOT 

Toimittaja varaa oikeuden seurata ja testata asiakkaan IT-järjestelmän toimintaa 
pystyäkseen tuottamaan asiakkaalle IT-järjestelmän korkean käyttöasteen lisäksi 
raportteja IT-järjestelmän tilasta. 

Asiakkaan vastuulla on varauksetta ilmoittaa Toimittajalle kaikki mahdolliset 
tapahtumat ja/tai välikohtaukset, jotka vaikuttavat palvelun tuottamiseen. Pois 
lukien ne tapaukset, jossa Asiakas tilaa muutoksen tai asennuksen toimittajalta. 

Toimittaja on velvoitettu tuottamaan palvelua toimistoaikoina 9.00 – 16.00 
välisenä aikana. 

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle kaikki muutokset ja asennukset 
Asiakkaan lähiverkkoon. Pois lukien ne tapaukset, jossa Asiakas tilaa muutoksen 
tai asennuksen Toimittajalta.  

Toimittajalla on oikeus tehdä Asiakkaan IT-järjestelmään laitteistojen 
uudelleenkäynnistyksiä. Laitteiksi luetaan palomuurit, reitittimet, kytkimet, 
palvelimet, työasemat, tulostimet sekä muut verkon aktiivilaitteet. 
Uudelleenkäynnistykset ovat edellytys laittaa toimintaan uusimpia päivityksiä 
sekä taata korjaustoimenpiteiden ja asetusten tekemät muutokset.  

Tämä sopimus antaa Toimittajalle oikeuden käyttää etätukiohjelmia asiakkaan IT-
järjestelmän ylläpitämiseen. Toimittaja asentaa Asiakkaan tietokoneille, 
palvelimille ja verkkolaitteille ohjelmiston joka lähettää valvontatietoa Toimittajan 
ylläpitojärjestelmään. 

Toimittaja valitsee käytettävät tekniikat ja ohjelmistot palvelun takaamiseksi. 

Toimittaja vastaa tarjotun palvelun etätuki- ja monitorointiohjelmistojen 
lisenssimaksuista, sekä monitorointijärjestelmän ylläpitokustannuksista. 

Asiakas sitoutuu yhteen IT-järjestelmän ylläpitäjään. 

Toimittaja toimittaa asiakkaalle maksutta raportin IT-järjestelmän tilasta 3 kertaa 
vuodessa. 

 

6   KUSTANNUKSET 

Kuukausittain veloitettava maksu määräytyy tarjouksessa ilmoitetun 
kuukausihinnan mukaan (alv 0 %). Kuukausisopimuksen ulkopuolelle kuuluvat 
lisätyöt laskutetaan erikseen.  
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7   SOPIMUKSEN LOPETTAMINEN 

Toimittaja ja/tai Asiakas voi lopettaa tämän sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, 
jos joku näistä kohdista täyttyy: 

•   Jos osapuoli todetaan vararikkoon, konkurssiin tai toimintakieltoon. 
•   Mikäli asiakas ei maksa toimittajalle (30) päivän sisällä olevia avoimia 

laskuja.   
•   Sopimuksen loputtua kaikki laitteistot ja ohjelmistot (toimittajan), joita 

käytetään palvelun tuottamiseen palautuvat Toimittajalle. 
 

8   SALASSAPITO 

Tuottaja on velvollinen noudattamaan Asiakasta velvoittavien salassapitosopimusten 
ehtoja. Jos tällaisia salassapitosopimuksia on, Asiakas informoi Tuottajaa kyseisistä 
salassapitosopimuksista. 

Kumpikin Osapuoli pitää salaisena kaiken sellaisen toiselle Osapuolelle kuuluvan 
aineiston ja tiedon, joka on määritelty tai on tulkittava salassa pidettäväksi. 
Osapuolella on oikeus käyttää tällaista aineistoa ja tietoa ainoastaan tämän 
Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin; kopioida tällaista aineistoa ja tietoa ainoastaan 
sen verran kuin on tarpeen tässä Sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin; ja ilmaista 
sellaista aineistoa ja tietoa ainoastaan sellaisille omille työntekijöille, joille tämän 
aineiston ja tiedon tunteminen on tarpeen ja silloinkin ainoastaan tässä Sopimuksessa 
määrättyihin tarkoituksiin ja salassapitovelvollisuuden nojalla. 

Kumpikin Osapuoli saa hyödyntää niitä ammattitaitoja ja kokemuksia, joita se on 
hankkinut tämän Sopimuksen yhteydessä. 

Tästä kohdasta 8 johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa viisi (5) vuotta 
tämän Sopimuksen päättymisestä. 

 

9   SALASSAPITO 

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen asettaman velvoitteen 
viivästymisen tai täyttämättä jättämisen seurauksista, jos velvoitteen täyttämisen on 
estänyt tai sitä on kohtuuttomasti vaikeuttanut seikka (jäljempänä ”Ylivoimainen 
Este”), johon Osapuoli ei ole pystynyt vaikuttamaan, jota Osapuoli ei ole kohtuudella 
voinut ottaa huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei 
myöskään voi kohtuudella välttää eikä voittaa. 
 
Sen Osapuolen, joka haluaa vedota Ylivoimaiseen Esteeseen, tulee viipymättä 
ilmoittaa siitä toiselle Osapuolelle. Samoin on ilmoitettava Ylivoimaisen Esteen 
lakkaamisesta. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä uskossa Ylivoimaisen 
Esteen vaikutusten torjumisesta sekä sen poistamisesta.  
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10   SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Kumpikaan Osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai 
velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa 
kirjallista suostumusta. 
 

11   SOVELLETTAVA LAKI, RIITAISUUDET JA RIIDANRATKAISUT 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla sekä 
toissijaisesti ja lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. 
 

12   MUUT EHDOT 

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain Osapuolten kirjallisella sopimuksella. 
 

Tätä Sopimusta on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin 
Osapuolelle.   
 
 
 
 
 
Helsingissä XX.X.2017  Helsingissä XX.X.2017 
 
 
Toimittaja   Helsinki Business Hub Ltd Oy 
 
 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
 
Toimittajan edustaja   Marja-Liisa Niinikoski 
     Toimitusjohtaja 
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IT2000 
 

Tietotekniikka-alan sopimusehdot
 
 
 
 
 
 

YSE – YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 
 
 
 

1.   SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 
 

1.1     Näitä  sopimusehtoja sovelletaan  tietotekniikka-alan 
tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen 
sekä palveluihin. 

1.2     Tuote tarkoittaa  sopimuksen  kohteena  olevaa  laitetta, 
ohjelmistoa, tietovälinettä sekä niihin  liittyvää  kirjal- 
lista aineistoa. 

1.3     Palvelu tarkoittaa  sopimuksessa  määriteltyä  asennus-, 
huolto-, ylläpito-, tuotetuki-, konsultointi-, koulutus- ja 
muuta  asiantuntijapalvelua. 

 
 
 

2.   HINNAT 
 

2.1     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopimuksessa  mai- 
nittuihin  hintoihin  sisältyvät sopimuksen  allekirjoitus- 
päivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät jul- 
kiset maksut lukuun  ottamatta  arvonlisäveroa. Arvon- 
lisävero lisätään  hintoihin  kulloinkin  voimassaolevien 
säännösten mukaisesti.  Mikäli viranomaisten määrää- 
mien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muut- 
tuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muut- 
tumisen takia, tuotteiden  ja palvelujen  hinnat muuttuvat 
vastaavasti. 

2.2     Ellei tuotteelle  tai palvelulle  ole sovittu sopimuksessa 
tai muutoin  hintaa,  noudatetaan toimittajan  tilaushet- 
kellä voimassa olleen hinnaston mukaista hintaa. 

2.3     Jos tuotteen  tai palvelun  hinta on kokonaan tai osaksi 
sidottu johonkin hinnanmuutosperusteeseen, hintaa tar- 
kistetaan  muutoksia  vastaavasti,  jos muutos  on vähin- 
tään kaksi (2) prosenttia. Jollei muuta ole sovittu, nouda- 
tetaan sopimuksen  allekirjoituspäivän mukaista perus- 
lukua  tai arvoa.  Valuuttakurssiin  sidottujen  hintojen 
osalta hinta määräytyy  toimituspäivän mukaisen  Suo- 
men Pankin/Euroopan keskuspankin  keskikurssin mu- 
kaan lukuun ottamatta laskutusjaksoissa laskutettavia 
palveluja, joiden osalta hinta määräytyy laskutuspäivän 
mukaisen Suomen Pankin/Euroopan keskuspankin  kes- 
kikurssin mukaan. 

2.4     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittajalla on oikeus 
muuttaa  laskutusjaksoittain veloitettavan  tuotteen  tai 
palvelun  hintaa ilmoittamalla muutoksesta  asiakkaalle 
kirjallisesti vähintään  kuusikymmentä (60) päivää ennen 
muutoksen  voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vai- 
kutusta ennen  sen voimaantuloa alkaneiden laskutus- 
jaksojen maksuihin. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisa- 
noa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta 
päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä il- 
moittamalla  tästä kirjallisesti vähintään  kolmekymmen- 
tä (30) päivää  ennen  muutoksen voimaantulopäivää. 
Asiakkaalla  on tällöin  oikeus  irtisanoa  tämä  sopimus 
samanaikaisesti myös niiden muiden tuotteiden ja pal- 

velujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomi- 
sen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun 
käyttöön. 

2.5     Matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset toimittajalla 
on oikeus veloittaa erikseen. Tavanomaisesta poikkea- 
vista matkajärjestelyistä  sovitaan kirjallisesti erikseen. 

 
 
 
3.   MAKSUEHDOT 
 
3.1     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja  laskuttaa 

tuotteet  toimituksen  tapahduttua ja palvelut  niiden te- 
kemisen  jälkeen. 

3.2     Toistuvaismaksut  ja muut  laskutusjaksoittain  laskutet- 
tavat maksut toimittaja laskuttaa sovituin laskutusjaksoin 
etukäteen. 

3.3     Maksuehto on 14 päivää netto toimituspäivästä tai las- 
kun päivämäärästä sen mukaan,  kumpi näistä on myö- 
häisempi. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 
 
 
4.   ALIHANKINNAT 
 
4.1     Sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia 

tehtäviään  alihankkijalla. Sopijapuolen tulee  huoleh- 
tia siitä, että sen alihankkijaa  sitovat kohdan  5 salassa- 
pitoa koskevat ehdot. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa 
osuudesta kuin omastaan. 

 
 
 
5.   SALASSAPITO 
 
5.1     Sopijapuolet  sitoutuvat  pitämään luottamuksellisina 

toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkit- 
ty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärret- 
tävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopi- 
muksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus 
ei kuitenkaan  koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on ylei- 
sesti saatavilla  taikka muuten  julkista tai (b) jonka so- 
pijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman sa- 
lassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan so- 
pijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovel- 
vollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta 
tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyö- 
dyntämättä  toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa 
tai tietoa. 

5.2     Sopijapuolen on välittömästi  lopetettava  toiselta sopi- 
japuolelta  saamansa luottamuksellisen aineiston ja tie- 
tojen käyttäminen  sekä, ellei erikseen sovita aineiston 
hävittämisestä,  palautettava kyseinen aineisto kaikkine 
kopioineen, kun sopimus  päättyy  tai kun sopijapuoli
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IT2000 
 

Tietotekniikka-alan sopimusehdot
 
 
 
 
 
 

ELH – ERITYISEHTOJA LAITTEIDEN HUOLTOPALVELUISTA 
 
 
 
 

1.   SOVELTAMINEN 
 

1.1     Näitä sopimusehtoja sovelletaan  toistaiseksi tai määrä- 
ajaksi tehtyyn sopimukseen tietotekniikka-alan laittei- 
den huoltopalveluista ja ne täydentävät  IT2000 YSE ylei- 
siä sopimusehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja IT2000 
YSE yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, 
sovelletaan  näitä erityisehtoja. 

1.2     Huoltopalvelun kohteena  kulloinkin  olevat laitteet on 
yksilöity sopimuksessa. 

 
 
 

2.   TOIMITTAJAN YLEISET 
VELVOLLISUUDET 

 
2.1     Toimittaja vastaa siitä, että huoltopalvelu tehdään sopi- 

muksen mukaisella  tavalla sovitussa aikataulussa  huo- 
lellisesti ja palvelun edellyttämällä ammattitaidolla sekä 
että huoltopalvelussa käytettävät varaosat, tarvikkeet ja 
materiaalit  täyttävät sopimuksessa  ja laitteita koskevis- 
sa ohjeissa olevat vaatimukset. Huoltopalvelut tehdään 
toimittajan  työmenetelmien mukaisesti. 

2.2     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, huoltopalvelu tehdään 
asiakkaan  luona  Suomessa. 

2.3     Toimittajan on dokumentoitava huoltopalvelun yhtey- 
dessä tekemänsä  toimenpiteet asianmukaisesti ja asiak- 
kaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä  toimenpiteet. 

 
 
 

3.   ASIAKKAAN YLEISET 
VELVOLLISUUDET 

 
3.1     Asiakkaan on huolehdittava siitä, että huoltopalvelua 

tekevät henkilöt pääsevät sovittuja ohjeita ja määräyksiä 
noudattaen käyttämään  asiakkaan laitteita ja ohjelmis- 
toja huoltopalvelun tekemiseksi. Toimittajan pyynnös- 
tä asiakkaan on annettava laitteita koskevat hallussaan 
olevat  ohjeet  ja muut  vastaavat  asiakirjat  toimittajan 
käyttöön  huoltopalvelun tekemiseksi. 

3.2   Asiakkaan on luovutettava veloituksetta toimittajan 
käyttöön huoltopalvelussa tarvittavat tilat, tietovälineet 
ja muut laitteiden  käyttöön  liittyvät tarvikkeet. 

3.3     Vikailmoituksen  yhteydessä  asiakkaan  on ilmoitettava 
ja huoltopalvelua tehtäessä  pyydettäessä  osoitettava, 
miten vika tai virhe ilmenee. Toimittajan niin pyytäessä 
asiakkaan edustajan on oltava tavoitettavissa huolto- 
palvelua  tehtäessä. 

3.4     Mikäli kirjallisesti on  sovittu,  että  huoltopalvelu teh- 
dään  kokonaan tai osittain etähuoltona, asiakkaan  on 
hankittava  ja ylläpidettävä  kustannuksellaan etäope- 
roinnin  edellyttämä   tietoliikenneyhteys.  Kumpikin 

sopijapuoli  huolehtii omalta osaltaan siitä, että sillä on 
etäoperointiyhteyden edellyttämät  laitteet, ohjelmistot 
ja tietoturva. 

 
 
 
4.   HUOLTOPALVELUN SISÄLTÖ 
 
4.1     Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen 

ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti sovit- 
tujen tarkastusten, testien ja muiden laitteita koskevien 
toimenpiteiden tekemistä laitteiden pitämiseksi hyvässä 
käyttökunnossa. 

4.2     Toistuvaismaksua vastaan annettava huoltopalvelu kat- 
taa sopimuksessa  määritellyt tehtävät. 

4.3     Toistuvaismaksua  vastaan  annettava huoltopalvelu ei 
kata laitteen normaalia  kulumista, tarvikkeita eikä sellai- 
sen vian tai virheen  korjausta,  joka on aiheutunut (a) 
ulkoisesta  syystä kuten  onnettomuudesta, sähkö-  tai 
ilmastointihäiriöstä, ukkosvauriosta,  tulipalosta tai vesi- 
vahingosta; (b) laitteen virheellisestä käytöstä tai huoli- 
mattomuudesta tai laiminlyönnistä laitteen  käyttöä, 
huoltoa tai puhdistusta  koskevien ohjeiden noudattami- 
sessa; (c) muun kuin toimittajan tekemästä muutoksesta 
tai korjauksesta taikka käyttämästä ohjeiden vastaisesta 
tarvikkeesta; (d) laiminlyönnistä laitteen ympäristövaa- 
timusten  noudattamisessa. 

4.4     Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai vir- 
he kuulu huoltopalvelun piiriin, toimittajalla on oikeus 
veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta 
voimassa  olevan  hinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla 
on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta huolto- 
palveluun  kuulumattoman vian tai virheen korjaamises- 
ta sekä muun toimenpiteen tekemisestä, josta on sovittu. 

4.5     Huoltopalvelussa asennettujen varaosien omistusoikeus 
siirtyy laitteen  omistajalle  ja poisvaihdettujen osien 
omistusoikeus  siirtyy toimittajalle. 

 
 
 
5.   PALVELUTASOT 
 
5.1     Huoltopalvelut toimittaja tekee sopimuksessa  määritel- 

lyn palvelutason mukaisesti. 
5.2     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittajan on aloitet- 

tava vikojen ja virheiden  selvitys sekä korjaus viimeis- 
tään kolmen (3) työpäivän kuluessa vika- tai virheilmoi- 
tuksen saapumisesta toimittajalle ja jatkettava toimenpi- 
teitä toimittajan  säännöllisenä päivittäisenä  työaikana. 

5.3     Toimittajalla  on oikeus  korjata  sellaiset  pienet  viat ja 
virheet, jotka eivät häiritse laitteen käyttöä, sovitun pal- 
velutason edellyttämää korjausajankohtaa myöhemmin, 
kuitenkin viimeistään  kolmen  (3) kuukauden kuluessa
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IT2000 
vika- tai virheilmoituksesta. 

5.4     Toimittajan on ilmoitettava asiakkaalle,  milloin vian tai 
virheen selvittäminen  aloitetaan. Asiakkaalla on oikeus 
perustellusta  syystä siirtää  huoltotehtävän tekeminen 
erikseen  sovittavaan  myöhempään ajankohtaan. 

 
 
 
6.   HINNAT, MAKSUT JA NIIDEN 

MUUTOKSET 
 
6.1     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja  laskuttaa 

toistuvaismaksuina laskutettavat huoltopalvelut kuukau- 
sittain etukäteen ja muut maksut kuukausittain  jälkikä- 
teen. 

6.2     Toimittajalla on oikeus veloittaa huoltopalvelun edellyt- 
tämän  yli 30 kilometrin  pituisen  edestakaisen matkan 
osalta matka-ajasta  puolet sovitusta tuntihinnasta. Mikä- 
li edestakainen matka  on  enintään 30  kilometriä,  ei 
matka-aikaa  veloiteta. 

6.3     Mikäli huoltopalvelu tehdään asiakkaan tilauksesta toi- 
mittajan  normaalin  työajan  ulkopuolella, toimittajalla 
on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukai- 
set lisät. 

6.4     Toimittaja veloittaa asiakkaan  tilaamat,  toistuvaismak- 
suun kuulumattomat työt sovittujen veloitusperusteiden 
tai voimassa olevan  hinnastonsa mukaisesti. 

6.5     Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka 
aiheutuvat asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai 
muusta  asiakkaasta  johtuvasta  syystä. 

7.   VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 
 
7.1     Määräajaksi  sovittu  huoltopalvelua koskeva  sopimus 

päättyy  ilman  irtisanomista  määräajan kuluttua  um- 
peen. 

7.2     Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa 
oleva huoltopalvelua koskeva sopimus  voidaan  kirjal- 
lisesti irtisanoa päättymään asiakkaan puolelta kolmen 
(3) kuukauden ja toimittajan  puolelta  kuuden  (6) kuu- 
kauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika laske- 
taan sen kuukauden viimeisestä  päivästä,  jonka  aika- 
na sopimus  on irtisanottu. 

7.3     Mikäli toimittaja on luovuttanut  käyttöoikeuden laittee- 
seen, huoltopalvelua koskeva sopimus päättyy kuiten- 
kin ilman  erillistä  irtisanomista  viimeistään  samanai- 
kaisesti, kun käyttöoikeus  päättyy. 

7.4     Mikäli asiakas  on maksanut  tiettyä ajanjaksoa  koske- 
van huoltopalvelumaksun etukäteen ja sopimus  päät- 
tyy ennenaikaisesti muusta kuin asiakkaasta johtuvasta 
syystä, asiakkaalla  on  oikeus  saada  palautuksena to- 
teutumatta  jäävää  ajanjaksoa  vastaava  hyvitys etukä- 
teen suorittamastaan maksusta. 

 

	  
	  
	  
	  
 

 


